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1 – OBJETO  

 O presente Termo de Referência tem por objeto a Aquisição de Banheiros Químicos Portáteis 

para atender as demandas da Secretaria Municipal de Cultura, conforme descrições e 

características constantes neste Termo. 

2 - JUSTIFICATIVA   

 A aquisição dos banheiros químicos portáteis se faz necessários devido ao grande número de 

eventos, assim como projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura.  

Uma vez adquirido esses banheiros químicos portáteis acabariam com as contratações de 

fornecedores para realizar a aquisição do objeto.  

 3 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

 Item Descrição Unidade Quantidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

Descrição do banheiro/componentes 

Laterais 

Porta 

Batente 

Piso e Tanque de contenção de dejetos em 

polietileno rotomoldado 

Papeleira 

Tampa do Assento 

Mictório 

Teto 

Chapéu do Teto e cavidade da mola 

Cano de respiro em pead. 

Especificações Técnicas 

Altura: 2200mm 

Largura:1100mm 

Comprimento:1120mm 

Altura do assento: 460 mm 

Volume do Tanque: 280 Litros 
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Peso: 73 Kg 

Cores disponíveis : azul, verde, laranja, vermelho, 

rosa pink e cinza 

Informações Gerais 

Alta durabilidade 

Melhor custo / benefício 

Desenho anatômico 

Teto translúcido rígido 

Ótimo acabamento 

Baixo custo de manutenção 

 

 

 4- DO PRAZO DE ENTREGA 

4.1 - A licitante vencedora deverá comunicar a data e o horário previsto para a entrega à 

Secretaria Municipal de Cultura – SECULT, no horário de 08h00min às 14h00min. 

4.2. Os materiais referentes aos objetos licitados serão entregues no Almoxarifado da Prefeitura 

Municipal de Vigia de Nazaré, no prazo de até 30 dias (trinta dias), localizada no seguinte 

endereço Rua Noêmia Belém s/n bairro Centro/Vigia de Nazaré-PA. 

  5- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E DA GARANTIA DOS PRODUTOS  

 Após homologada a licitação, a Seção de Compras e Patrimônio encaminhará a autorização de 

compra/empenho ao licitante vencedor que deverá efetuar a entrega dos produtos no 

Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, sem quaisquer ônus 

adicionais, no prazo descrito no item anterior, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93.  

A garantia dos equipamentos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano, a contar da data do 

recebimento, sendo o vendedor responsável por reparar ou substitui o equipamento, caso ocorra 

algum defeito durante o prazo de garantia.  

O objeto desta licitação será considerado entregue após recebido e conferido pela Comissão de 

Recebimento quanto a fiel observância das especificações contidas no Edital. MUNICÍPIO DE 

VIGIA DE NAZARÉ / PA no Departamento de Compras no Prédio da Prefeitura Praça da 

Independência s/nº  – VIGIA DE NAZARÉ/PA – CEP: 68.780-000 - Site: www.vigia.pa.gov.br 

- E-mail: cplvigia@gmail.com  

http://www.vigia.pa.gov.br/
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Havendo rejeição do objeto licitado por parte da Comissão de Recebimento, na hipótese de estar 

em desacordo com as especificações e condições em que foi licitado, o licitante vencedor deverá 

retirá-lo do lugar onde se encontra armazenado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da 

comunicação para assim proceder, sob pena de multa moratória correspondente a 0,05% sobre o 

valor do objeto rejeitado por dia de armazenamento excedente, e promover a imediata 

substituição do mesmo, facultado ao Município devolver o bem ao local de origem mediante 

remessa com frete a pagar para cuja providência desde já fica expressamente autorizada. 

6–  DA RESPONSABILIDADE DO VENCEDOR  

 São responsabilidades do vencedor:  

Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, dentro do prazo estipulado e em 

consonância com a proposta de preços;  

Providenciar a imediata substituição das peças ou do equipamento total, para o(os) banheiro(s) 

que venham a apresentar defeito de fabricação ou quaisquer outros vícios ocultos que não 

possam ser descoberto de imediato;  

Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos 

legais, que correrão por conta exclusiva do Vencedor. 

 7 – DO PAGAMENTO 

 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, após o recebimento definitivo do 

objeto licitado, através de Nota de Empenho, mediante emissão de Nota Fiscal/Fatura 

correspondente e com observância do estipulado pelo art. 5° da Lei Federal n° 8.666/93. 

Não será efetuado qualquer pagamento ao vencedor enquanto houver pendência de liquidação 

da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

8 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA  

 A proposta deverá conter todas as especificações contidas conforme abaixo:   

O CNPJ, CEP, endereço, correio eletrônico, número de telefone, para realização dos chamados, 

durante o período da contratação;  

Todas as especificações do item, conforme as especificações constantes deste Termo de 

Referência, bem como apresentar os preços unitários e preço total, expressos em reais, incluindo 

todos os impostos, taxas, frete e demais encargos decorrentes da execução do contrato; 

Prazo de validade da proposta devendo ser de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos;  

  9 – CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 Para julgamento da proposta, será considerada vencedora aquela que, estando de acordo com as 

especificações exigidas, ofertar o MENOR PREÇO global.  

 10 –  ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  



 

  
 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 
Rua Profª. Noêmia Belém, s/nº - Centro – CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95 

 
A Contratante promoverá a gestão e fiscalização do contrato, por intermédio da Secretaria 

Municipal de Cultura, o qual anotará por meio do fiscal, em registro próprio, todas as 

ocorrências relacionadas com a entrega do objeto licitado, determinando as medidas necessárias 

à regularização das falhas ou defeitos observados, de tudo dando ciência à autoridade superior;  

A fiscalização do objeto licitado ficará a cargo do Fiscal do Contrato, ou outro servidor indicado 

pelo mesmo, que ficará incumbido pela confirmação da realização do serviço com a assinatura 

no comprovante de execução de serviço, emitido pela Contratada em duas vias, retendo uma das 

vias, que deverá ser encaminhada imediatamente ao Fiscal do Contrato, para controle dos 

serviços executados;  

Caberá, ainda, ao Fiscal do Contrato:  

Rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer irregularidade no objeto licitado que não esteja de 

acordo com as exigências do Contrato;   

Acompanhar a entregado objeto licitado com o objetivo de garantir o fiel cumprimento do 

contrato;  

Comunicar ao representante da contratada sobre descumprimento do contrato e indicar os 

procedimentos necessários ao seu correto cumprimento;  

Solicitar à administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula contratual;  

Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados;  

O fiscal notificará a Contratada, por escrito, sobre quaisquer irregularidades constatadas, 

solicitando a regularização das mesmas no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas;   

A presença da fiscalização desta Prefeitura de Vigia de Nazaré não elide nem diminui a 

responsabilidade da empresa Contratada;   

A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da contratante, não fará cessar nem diminuir 

a responsabilidade da contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estabelecidas neste 

Termo, nem por quaisquer danos ou irregularidades constatadas a posterior.  

 11.0 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções administrativas ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas 

neste Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame. 
 

11.1.1. São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 
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Ocorrências 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 Durante o Certame No Curso do Contrato  

I. Deixar de entregar 

documentação exigida no 

Edital. 

 

- Advertência; 

- Eliminação do Certame.  

- Advertência; 

- Multa de 10% do valor do contrato; 

- Multa de mora; 

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com a Prefeitura 

até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

 

II. Fazer Declaração 

Falsa. 

 

- Advertência; 

- Eliminação do Certame. 

- Advertência; 

- Multa de 10% do valor do contrato; 

- Multa de mora; 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com a Prefeituraaté 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

 

III.  Apresentar 

documentação falsa. 

- Advertência; 

- Eliminação do Certame.  

-Suspensão Temporária ou 

Impedimento de 

licitar/contratar com a 

Prefeitura até 02 (dois) 

anos; 

- Advertência; 

- Multa de 30% do valor do contrato; 

- Multa de mora; 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com a Prefeitura até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

 

IV.  Comportar-se de 

modo inidôneo. 

- Advertência; 

- Eliminação do Certame.  

-Suspensão Temporária ou 

Impedimento de 

licitar/contratar com a 

Prefeitura até 02 (dois) 

anos; 

- Advertência; 

- Multa de 10% do valor do contrato; 

- Multa de mora; 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com a Prefeituraaté 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

 

V. Cometer fraude fiscal 

- Advertência; 

-Suspensão Temporária ou 

Impedimento de 

licitar/contratar com a 

Prefeitura até 02 (dois) 

anos; 

- Descredenciamento do 

SICAF  

- Advertência; 

- Multa de 30% do valor do contrato; 

- Multa de mora; 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com a Prefeitura até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

VI. Não mantiver a 

proposta ou desistir do 

lance. 

- Advertência; 

-Suspensão Temporária ou 

Impedimento de 

licitar/contratar com a 

- Advertência; 

- Multa de 10% do valor do contrato; 

- Multa de mora; 



 

  
 

Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré 
Rua Profª. Noêmia Belém, s/nº - Centro – CEP: 68.780-000 – CNPJ: 05.351.606/0001-95 

 
Prefeitura até 02 (dois) 

anos; 

- Descredenciamento do 

SICAF 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com a Prefeitura até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

VII.  Não assinar o 

contrato ou não retirar a 

nota de empenho, quando 

convocado dentro do 

prazo de validade de sua 

proposta. 

 

- 

- Advertência; 

- Multa de 10% do valor do contrato; 

- Multa de mora; 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com a Prefeitura até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

 

VIII. Entregar o objeto 

fora do prazo 

estabelecido ou atrasar a 

execução de obra ou 

serviço. 

- 

 

- Advertência; 

- Multa 1% por dia de atraso; 

- Multa de mora; 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com a Prefeituraaté 02 (cinco) 

anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

 

IX. Não efetuar a troca do 

objeto, quando notificado 

 

- 

- Advertência; 

- Multa de 10% do valor do contrato; 

- Multa de mora; 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com a Prefeituraaté 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

 

X. Substituir o objeto 

fora do prazo 

estabelecido 

- 

- Advertência; 

- Multa de 1% por dia de atraso; 

- Multa de mora; 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com a Prefeituraaté 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

 

 

XI. Deixar de executar 

qualquer obrigação 

pactuada ou prevista em 

Lei e no Edital da 

Licitação, em que não se 

comine outra penalidade 

- 

- Advertência; 

- Multa de 0,5% por dia de atraso; 

- Multa de mora; 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com a Prefeituraaté 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 
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XII. Inexecução parcial 

do contrato. 

- 

 

- Advertência; 

- Multa de 10% do valor do contrato; 

- Multa de mora; 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com a Prefeituraaté 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

 

XIII. Inexecução total. 
 

- 

- Advertência; 

- Multa de 20% do valor do contrato; 

- Multa de mora; 

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 

licitar/contratar com a Prefeitura até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

 

 

11.2. Nas ocorrências dos itens II, III, V e XIII do acima, sem prejuízo de outras, será, ainda, 

cominada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública. 

 

11.2.1. Os fatos incursos nas ocorrências dos itens II, III e V serão obrigatoriamente 

comunicados ao Ministério Público Municipal e/ou, se for o caso, ao Ministério Público 

Federal. 

 

11.3.  DA MULTA: 

11.3.1. Na hipótese da multa atingir o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o valor 

do contrato, o ÓRGÃO poderá proceder à rescisão unilateral do mesmo, hipótese em que a 

empresa fornecedora dos bens também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste 

Edital.  

 

11.3.2. As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo 

ÓRGÃO ou cobradas diretamente da empresa penalizada, amigável ou judicialmente, e poderão 

ser aplicadas cumulativamente às demais sanções previstas nesta cláusula.  

 

11.3.3. A defesa do interessado no respectivo processo deve ser exercida no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis a contar da sua notificação, podendo ocorrer à juntada de documentos e serem 

arroladas até 03 (três) testemunhas.  
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11.3.4. Serão considerados injustificados, os atrasos não comunicados tempestivamente e 

indevidamente fundamentados, e, a aceitação da justificativa ficará a critério do ÓRGÃO que 

deverá examinar a legalidade da conduta da empresa.  

 

11.3.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pelo ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior, a licitante vencedora 

ficará isenta das penalidades mencionadas acima. 

 

11.3.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, e no caso de impedimento de licitar e de contratar com a 

Administração Pública, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital, seus anexos, e nas demais cominações legais.  

 

 

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 

Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da lei nº 8.666/93.  

 

O Município de Vigia de Nazaré não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 

responsabilidade do vencedor para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer 

outros.  

 

Não havendo expediente na Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, na data marcada, a 

reunião realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente na mesma hora e local. 

 

Caso o portal www.comprasgovernamentais.gov.br esteja fora do ar ou apresente algum 

problema que impeça a realização do pregão na data marcada, os licitantes serão informados da 

nova data para a realização do certame.  

 

O Município de Vigia de Nazaré se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, 

no total ou em parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie. 
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13.0 DO FORO 

13.1. As questões decorrentes deste Instrumento, que não puderem ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Vigia de Nazaré e, se 

houver utilização de recurso federal, será competente para o julgamento do litígio o foro de uma 

das varas federais da Seção Judiciária do Pará.  

 

Vigia de Nazaré, 08 de Março de 2018. 

 

Aprovado por: 

 

Márcio Tadeu Vale dos Reis 

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer 
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