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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. DA APRESENTAÇÃO 
1.1. Este documento foi elaborado com base nas normas legais em vigor, constituindo peça integrante 
e inseparável do procedimento licitatório, visando viabilizar a contratação de empresa especializada na 
aquisição de material de expediente por parte da Administração Pública Municipal.  
 

2. DO OBJETO: 
2.1. O presente termo de referência tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPIs E MATERIAIS 
DE APOIO OPERACIONAL PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA 
PÚBLICA,DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA DE VIGIA DE NAZARÉ-PA, de acordo com as 
especificações e quantidades constantes no Anexo I deste Termo, para atender às necessidades dos 
órgãos da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré de acordo com as normas e diretrizes abaixo 
estabelecidas.  
 

3. JUSTIFICATIVA:  
3.1.   

4. A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Social e Mobilidade Urbana , no desempenho de 

suas competências institucionais, realiza extensas ações de fiscalização de trânsito, assim como, educação 

permanente, ambas as ações estão ligadas à segurança das vias urbanas do Município. Nesse contexto, 

importa divisar, que no exercício desse papel institucional, surge a necessidade de empregar 

adequadamente os servidores na prestação dos serviços públicos que lhes são atribuídos, motivo pelo 

qual a caracterização uniformizada e a devida personalização do profissional mostra-se de fundamental 

importância para a correta identificação e qualificação das atividades desenvolvidas à população de Vigia 

de Nazaré, pois que o profissional devidamente uniformizado consubstancia conotação de segurança e 

especificação do órgão de trânsito no desdobramento de suas atividades operacionais cotidianas. 

Considerando também que o uso regular do uniforme pelo servidor tem uma duração estimada de 1 (um) 

a 2 (dois) anos, devido ao uso sob condições climáticas tais como sol intenso e chuva, característicos de 

nossa região. Desta forma, justifica-se cabalmente a contratação de pessoa jurídica visando à confecção 

de Uniforme para os agentes e educadores de trânsito desta Secretaria, pois, o uso deste, além dos 

aspectos de padronização e identificação perante a sociedade, se mostra indispensável também aos 

serviços prestados pelos servidores em situações extremas, por prover suas necessidades básicas de 

segurança e conforto tanto em situações de sol, chuva ou baixa luminosidade. Por trabalharem 

diretamente na rua, a ausência do referido item implica no comprometimento da segurança dos 

servidores, até mesmo colocando a vida dos mesmos em perigo devido ao risco de serem atropelados 

durante o exercício da função nas atividades operacionais de fiscalização e educação de trânsito, bem 

como, de proporcionar melhor rendimento operacional durante as atividades desempenhadas. 
 

4.DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO: 
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Equipamento Individual dos Agentes de Trânsito 

Item 
 

Descrição 
Unid. 

Quant. 
Total 

01 

Boné em material Rip Stop,com logotipo bordado (Gorro profissional formado 
por copa e aba; na cor amarela limão. Confeccionado em tecido Rip Stop 
Semipermeável; Aba: tamanho adulto c/ formato curvado; Bordado frontal: 
Brasão de departamento (SEGMOB)executado na própria peça; 
Fechamento:em fecho de contato formado por contato macho e fêmea. 

50 50 

02 

Conjunto de farda - (Calça de Operações: Com reforço de costura entre as 
pernas e na área do joelho; com fechamento frontal em botão e ziper; 
Confeccionado em tecido Rip Stop Semipermeável; Cor preta , Cintura 
confeccionado no mesmo tecido da calça; Com faixa refletivas nas  pernas; 
Modelo em cintura alta, em forma  ligeiramente tronco-conico em material RIP 
STOP, com bolso com fitas refletivas. Sendo os tamanhos (P 05- M-10 G-15) 

30 30 

03    

 

Gandola  manga longa : Confeccionada em tecido Rip Stop, com logotipo 
bordado acima do bolso esquerdo e  bordado com nome fiscalização na costa 
no tecido  amarela limão ; Com colarinho e lapela; manga longa com 
fechamento velcro; tecido base Rip Stop semipermeável; Gola com lapela na 
cor; Manga comprida embutida na cor amarela limão; bolsos frontais localizado 
abaixo da cor amarela limão . Bordados frontais: com brasão do departamento 
na parte frontal acima do bolso esquerdo e bordado com a bandeira do Pará do 
lado da manga esquerdo e do Brasil no lado na manga direita; Bordado na costa 
tecido cor amarela limão com o nome (Agente de Transito); Fitas refletivas 
produzida em tecido semipermeável na cor cinza na costa, nos braços.                              
Sendo os tamanhos (P 05- M-10 G-15) 

         30 30 

04 
Chapéu em modelo faroeste, em material Rip Stop  com logotipo bordado 
(Confeccionado em tecido estampa amarela limão. 

50 50 
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05 
Bota Coturno preta com zíper  -Coturno tático confeccionado em couro semi- 
cromo na cor preta, com espessura mínima de 2,0mm, forrado internamente em 
poliamida/poliéster n° 37-02, n°38-03, n°40-05, n°41-05, n°42-12, n°43-03 

30 30 

06 
APITO PLÁSTICO PROFISSIONAL preto com cordão   Modelo 40  profissional, 
confeccionado em plástico não tóxico e resistente, preferencialmente com 
biqueira antibacteriana de silicone e com som de 120Db. 

100 100 

07 

Bornal para agente de trânsito (Porta talonário de perna; Confeccionado em 
todo seu corpo externo em Nylon Resistente à água, dispondo na parte frontal 
de uma bolsa multiuso com lapela e revestida na parte externa de velcro para 
colocação e identificação do agente. Três porta carregadores com fechamento 
velcro, fixação na perna modelo aranha 

30 30 

08 
Cinto de guarnição - cintos de nylon (Cinto tático modelo força nacional, 
formado por cinto lombar Unid. interno fixado ao cinto externo por presilha com 
fechamento de fivela tripla. 

30 30 

09 
CAMISA SUADEIRA  UV  de proteção na cor preta Composição: 92% 
Poliéster / 10% Elastano P-10, M-25, G-25 

80 80 

10 

Colete refletivo - (Colete refletivo tipo H , na cor preta e fita refletiva verde) 
Material refletor 100% poliéster de alta visibilidade, leve e respirável, lavável e 
durável alta visibilidade com 
tiras reflexivas de duas polegadas de largura cobrem a cintura, o peito e as 
costas, 
forneça proteção de 360 ° Material: Poliéster 
tamanho (P-05, M-10, G-15). 

30 30 

11 

Capa  amarela de chuva com fita refletiva, Capa em PVC, confeccionado em tela 

sintética revestida de PVC em ambas as faces, com fechamento frontal através de 
cinco botões de pressão plástico, costura através de solda eletrônica. Aprovado p/ 

proteção do usuário contra intempéries (chuva), em tamanhos P-10 ,M-20 e G-30 

60 60 

12 

Capacete com queixeira,.  casco externo, casco interno, viseira e sistema de 
retenção. O  casco externo pode ser construído em plásticos de engenharia, como 
o ABS e o Policarbonato (PC), através do processo de injeção, ou, pelo processo 
de multilaminação de fibras (vidro, aramídicas, carbono e polietileno), com resinas 
termofixas. casco interno  confeccionado em materiais apropriados, sendo o mais 
conhecido o poliestireno expansível (isopor), forrado com espumas dubladas com 
tecido. O sistema de retenção precisa ser de  composto de: cinta 
jugular [confeccionada em materiais sintéticos,o capacete à calota craniana, por 
debaixo do maxilar inferior do usuário], e engates (tem a finalidade de fixar as 
extremidades da cinta jugular, após a regulagem efetuada pelo usuário, não 
deixando qualquer folga, e, podem ser no formato de Duplo “D”, que são duas 
argolas estampadas em aço ou através de engates rápidos, nas suas diversas 
configurações). Capacete certificado pelo INMETRO. 

12 12 
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Equipamento Individual dos Educadores para Assunto de Trânsito 

 

Item Descrição Unid. 
Quant. 
Total 

    

13 

Gandola  manga curta : Confeccionada em tecido Rip Stop, com logotipo 
bordado acima do bolso esquerdo e  bordado com nome fiscalização na costa 
no tecido  amarela limão ; Com colarinho e lapela; manga longa com 
fechamento velcro; tecido base Rip Stop semipermeável; Gola com lapela na 
cor;  manga na cor amarela limão; bolsos frontais localizado abaixo da cor 
amarela limão . Bordados frontais: com brasão do departamento na parte 
frontal acima do bolso esquerdo e bordado com a bandeira do Pará do lado da 
manga esquerdo e do Brasil no lado na manga direita; Bordado na costa tecido 
cor amarela limão com o nome (Educadores de Transito); Fitas refletivas 
produzida em tecido semipermeável na cor cinza na costa, nos braços.Sendo 
os tamanhos (P 05- M-20 G-25) 

         50 50 

14 

Colete refletivo – Educadores para Assunto de trânsito (Colete refletivo tipo H 
na cor verde   e fita refletiva cinza) Material refletor 100% poliéster de alta 
visibilidade, leve e respirável, lavável e durável alta visibilidade com 
tiras reflexivas de duas polegadas de largura cobrem a cintura, o peito e as 
costas, 
forneça proteção de 360 ° Material: Poliéster 
tamanho (P-10, M-20, G-20). 

50 50 

 

 

 

 

MATERIAL DE APOIO OPERACIONAL 

Item Descrição Unid. 
Quant. 
Total 

15 

CONE FLEXÍVEL, Cones de Sinalização - material borracha - Deverá atender a 
norma ABNT 15071. Produto extra flexível, permita dobrá-lo totalmente ao meio sem 
prejuízo do seu formato original. O Cone deverá ser fornecido na cor laranja e 
resistente a intempéries, possui altura de 75cm e peso mínimo de 3Kg. A base do 
cone ABNT é composta por oito sapatas distribuídas uniformemente melhorando sua 

50 50 
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fixação ao solo e permitindo a passagem de água sob o cone, tamanho base 40 x 
40cm, evitando deslocamentos involuntários. O cone ABNT possui dois rebaixos que 
servem para evitar o desgaste provocado pelo atrito em tempo de empilhamento, e 
onde são colocadas as películas refletivas. As películas são retro refletivas, 
autoadesivas, micro prismáticos com refletividade mínima de 360 Candelas/lux/m² 
tendo cada anel 10cm de altura. Deverá apresentar relatórios de ensaios dos cones e 
das películas refletivas conforme dispõe a “NBR 15.071/2015”, a fim de comprovar 
que tais materiais cumprem as exigências da ABNT. 

16 
CONE NORMAL para sinalização e segurança injetada em polipropileno em peça 
única. Nas cores preto/amarelo e laranja/branco). cone faixa injetada com 75 cm. 
 

50 50 

    

17 

SUPER CONE BARRIL O Cone Barril sinalizador de tráfego 110 cm base quadrada, 
possui três faixas refletivas com aproximadamente 63 mm . 
Especificações: 
Cor:Laranja com Faixa Refletiva Branca 
Altura Total: 1110 mm 
Altura da Base: 210 mm 
Largura da Base: 560 x 560 mm 
Diâmetro do Topo: 400 x 400 mm. 

20 20 

18 
FITA DE SINALIZAÇÃO(ZEBRADA) Faixa/fita de sinalização em polietileno, 
zebrada nas cores laranja  e branca com rolo de medidas de no mínimo 200m 
(comprimento) x 7ocm (largura). 

200 200 

19 

CAVALETE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO resistente e prático, fabricado na cor 
laranja em polietileno semi-flexível, com proteção contra raios UV e resistente às 
intempéries climáticas . Conta com 12 faixas refletivas na cor branca, distribuídas nas 
2 faces, para melhor visibilidade diurna/noturna e auxiliar nas áreas de pouca 
iluminação.. Empílhável, de fácil transporte e armazenamento. Dimensões: 1,15m de 
altura x 63cm de largura e 7Kg (vazio). Altura fechado: 1,15m. Altura aberto: 1,10m; 
Largura: 63cm; Largura: 63cm. 

Orifício na parte superior com tampa para preenchimento com água, visando maior 
estabilidade e peso 

 

20 20 

20 

BARREIRAS pantográfica (barreira sanfonada) horizontal refletiva  ,comprimento 
fechado é de 80 cm, podendo se estender até 6,5 metros . Produto fechado 
(comprimento): 80 cm 
Produto com o máximo de abertura (comprimento):  6,5 m  
Altura: 110 cm 
Base: 40 x 20 cm 
Peso (total): 15.750 kg 
 

50 50 

21 
LANTERNA TATICA  RECARREGÁVEL PROFISSIONAL DE LED COM 
SINALIZADOR 390.000 W,  produzida em liga de magnésio de alta resistência 

20 20 
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,usinagem de alta precisão ,superfície anti derrapante , fabricado com placa de 
circuito (anti- corrosão) a lanterna é equipada com os sofisticados CREED LED XML-
Q5 de alto brilho e utilizada cerâmica nos semicondutores ,possui foco ajustável 
(zoom) de até 2000X.Comprimento: 15,70 cm 
 Diâmetro da lente :2,10 cm 
Diâmetro do corpo:2,60cm 
Diâmetro da frente :3,40 cm 
Diâmetro da traseira (tampa):3,00 cm 
Lumens:110.000  
Potência :3900.000W – peso com bateria: 180g. 

22 

LANTERNAS TÁTICA, lanterna de última geração e alta tecnologia, com vida útil de 
20.000 horas e gera iluminação de incríveis 10.000 lúmens.  Super LED XML T6 
(lâmpada principal) e LED COB (lâmpada lateral). 
 

10 10 

23 CENTRAL DE MÍDIA    

24 
RÁDIO COMUNICADOR FREQU 
ÊNCIA   VHF E UHF EP 450 

  

 

 

 

5. DO PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 
5.1. Os materiais de expediente deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a 
comprovação do recebimento da nota de empenho pela CONTRATADA, no prédio da Secretaria Municipal 
de Cooperação para Assuntos de Trânsito de Segurança Pública, localizada na Rua: Agostinho do 
Livramento Silva s/n, de segunda a sexta-feira, em dias de efetivo expediente no órgão, nos horários das 
08h às 14h, sendo o frete, carga e descarga de responsabilidade do fornecedor até o local de 
armazenamento; 
5.2. A entrega do objeto deverá ser efetuada com observância das especificações previstas neste Termo 
de Referência, em parcelas dependendo da necessidade da Secretaria Municipal de SEGURANÇA 
PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA, responsabilizando-se a empresa fornecedora 
pela troca, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos a partir da recusa dos itens que, porventura estejam em 
desacordo com as especificações e/ou do prazo de garantia, independentemente do motivo alegado;  
5.3. Os materiais deverão ser transportados adequadamente, de forma a permitir completa segurança 
durante o transporte ao local de destino;  
5.4. Os materiais serão recebidos e aceitos após sumária inspeção realizada por servidor devidamente 
designado e caso desatenda às especificações exigidas, serão recusados, devendo ser substituídos 
prontamente, arcando a adjudicatária com todos os ônus; 
5.5. O recebimento será, provisoriamente, até 02 (dois) dias úteis, a contar da entrega destes materiais 
no local determinado e documento fiscal, para verificação da conformidade com a especificação e 
definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, depois de concluído o recebimento, desde que esteja 
compatível com a proposta da CONTRATADA;  
5.6. A CONTRATADA deverá cumprir obrigatoriamente o prazo e as solicitações da CONTRATANTE. 
As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta Administração Pública 
Municipal 
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5.7. Os materiais serão recusados se forem entregues com as especificações diferentes das contidas 
na proposta da CONTRATADA, apresentar avarias, que impeçam a utilização em sua finalidade e não 
atenderem aos padrões e parâmetros de qualidade e de segurança segundo as normas e certificados 
exigidos; 
5.8. Todos os materiais deverão ser novos e sem prévio uso e deverão vir devidamente acondicionados; 
5.9. O fornecedor deverá remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com as 
especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano decorrência de transporte em ou 
acondicionamento;  
5.10. Correrá por conta da Licitante vencedora as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado, 
tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários;  
5.11. Os materiais deverão possuir os padrões de qualidade exigidos, segundo as normas e 
regulamentos do INMETRO, estabelecidos em leis, decretos e portarias que regem a matéria e demais 
ORGÃOS COMPETENTES não mencionados. 
 

5.12.na aquisição dos equipamentos o recebimento provisório poderá ser com a simples conferência física 
do aparelho e o recebimento definitivo, no prazo de 05 dias a contar do recebimento provisório, com o teste 
a fim de verificar se o mesmo está funcionando corretamente. 

 

 

6. DO PAGAMENTO:  
6.1. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número 
de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas 
fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 
6.2. O pagamento será efetuado em sua totalidade em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados 
da data da entrega dos materiais, mediante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada/atestada 
pelo servidor competente; 
6.3. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, 
indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e número 
da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito; 
6.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrendo de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sustado até que a 
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias. Não ocorrendo, neste caso, quaisquer 
ônus por parte desta Prefeitura; 
6.5. A Empresa Contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal/fatura, certidões fiscais e 
trabalhistas, devidamente regular; 
6.6. A regularidade fiscal da Empresa Contratada será verificada, mediante consulta efetuada por meio 
eletrônico; 
6.7. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dia com sua 
regularidade fiscal e trabalhista; 
6.8. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e 
protocolização junto a Secretaria Municipal de Finanças, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus 
adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento pela CONTRATADA; 
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6.9. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem 
serão de responsabilidade da Empresa Contratada; 
6.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Nº de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

TX = Percentual da taxa anual de 6% 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 
6.11. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser 
instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior 
competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabilidade, 
identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa da repactuação de preços dos 
contratos; 
6.12. Caso haja a aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na 
CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior ao crédito eventualmente 
existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário; 
6.13. Revisão de preços: 
6.13.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, a relação 
que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuição do 
CONTRATANTE para a justa remuneração na entrega dos materiais, poderá ser revisada, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato; 
6.13.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência 
de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada 
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso; 
6.13.3. Na hipótese da empresa contratada solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justificar o 
pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) 
a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição de produtos 
e/ou matérias-primas, etc; 
6.14. A entrega e recebimento dos itens será acompanhada e fiscalizada por Servidor competente, 
pertencente ao quadro funcional da Prefeitura e devidamente designado para tal fim. 
 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
7.1. Efetuar entrega dos materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela 
CONTRATANTE, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, 
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acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, 
tipo, procedência e prazo de garantia; 
7.2. Executar diretamente o fornecimento, inclusive a garantia, sem transferência de responsabilidade 
ou subcontratação; 
7.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) 
propostos pela CONTRATANTE, nos termos do Art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93;  
7.4. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas na licitação; 
mais especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação relativos à regularidade 
fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período de 
contratação;  
7.5. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal 
n. 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;  
7.6. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega dos materiais, inclusive, 
durante a(s) execução (ões) de serviço(s) de manutenção em garantia; 
7.7. Cumprir o prazo de entrega e vigência da garantia prevista; 
7.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de acordo com os artigos 12, 13, 
17 e 27 o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
7.9. Proceder à substituição dos materiais, em que forem constatadas falhas, defeitos de fabricação ou 
qualquer avaria, dentro do prazo acordado, contado do recebimento do aviso escrito enviado por e-mail ou 
outro meio hábil, sem ônus para a CONTRATANTE; 
7.10. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da 
CONTRATANTE, bem como para atendimento a assistência técnica durante a garantia; 
7.11. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes a 
frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas. 
7.12. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos materiais no local de destino.  
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
8.1. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas; 
8.2. Efetuar o pagamento das aquisições após Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as condições 
acordadas entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias; 
8.3. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos materiais fornecidos para 
substituição; 
8.4. Receber provisoriamente o bem mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local, 
data e horário; 
8.5. Aplicar as Sanções Administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 
8.6. Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura 
efetiva entrega dos materiais e o seu aceite; 
8.7. Providenciar o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA quando do fornecimento dos 
materiais, para o bom desempenho do cumprimento do objeto; 
8.8. Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especificações e 
condições contidas no Termo de Referência. 
 

9. DA SUBCONTRATAÇÃO 
9.1. ‘Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 
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10. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
10.1. A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada por Servidor competente, pertencente ao 
quadro funcional da Prefeitura e devidamente designado para tal fim.  
10.2. O (a) servidor (a) designado (a) será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução 
do objeto e apresentará à CONTRATANTE, relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na 
execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento dos materiais; 
10.3. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da Empresa Contratada. 
10.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, 
realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, e ainda: 
10.5. Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato; 
10.6. Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca das 
especificações, qualidade e quantidade do objeto contratado); 
10.7. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais condições 
constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 
10.8. O fiscal poderá suspender o fornecimento do objeto julgado inadequado, no caso de inobservância, 
pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por ela fixado, ou pela prática de 
irregularidade ou omissão no comprimento do objeto do contrato; 
10.9. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não inflija nenhuma 
cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considerações quaisquer alegações da 
CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais; 
10.10. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a 
CONTRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato. 
10.11. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus 
agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
10.12. O representante da Administração 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 falhas ou defeitos observados e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 
11. DA GARANTIA: 
11.1. O prazo de garantia dos materiais deverá estar expresso na proposta de preços da (s) licitante (s); 
11.2. Os materiais entregues deverão possuir os prazos de garantia, garantidos pelo fabricante, conforme 
as normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis.  
11.3. Os materiais de expediente deverão ser certificados pelo INMETRO e estar, comprovadamente, 
dentro das especificações das normas técnicas da ABNT pertinentes a cada item. 
11.4. Os materiais deverão estar em plena conservação, observando – se os prazos indicados e em 
perfeitas condições de utilização para as finalidades que se destinam; 
11.5. Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que 
comprometa a sua utilização. 
 

12. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
12.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados a partir da data 
de sua assinatura. Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas 
nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido ao disposto no Art. 57 da Lei Nº 8.666 
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de 1993. Contudo, a publicação do referido extrato na Imprensa Oficial nos termos do Art. 61, Parágrafo 
Único da lei de licitações, será condição indispensável para sua eficácia. 
 

 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1. Os atos praticados por licitantes ou contratados, contrários ao objetivo desta licitação ou de 
satisfação total ou parcial à obrigação assumida, sujeitam-se os faltosos às penalidades estabelecidas nos 
artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, garantida, sempre a defesa prévia, recurso e vistas 
do processo na forma estabelecida pela lei, a saber: 
13.2. As sanções administrativas ensejadas pelo descumprimento das condições estabelecidas neste 
Edital e demais instrumentos contratuais oriundos do presente certame; 
13.3. São hipóteses, entre outras, de práticas irregulares e suas respectivas sanções: 
 

                             Ocorrências   Sanções Administrativas que poderão ser          
aplicadas 

I. Deixar de entregar documentação exigida no 
Edital. 

 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) do 
valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia 
atraso referente ao valor do Contrato.  

- Suspensão Temporária  

- Impedimento de licitar/contratar com O Municipio de 
Vigia de Nazaré/Pa até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

II. Fazer Declaração Falsa. 

 

- Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) do 
valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia 
atraso referente ao valor do Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Municipio de Vigia de Nazaré/Pa 
até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

III.  Apresentar documentação falsa. - Advertência; 

- Multa: 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia 
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atraso referente ao valor do Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Municipio de Vigia de Nazaré/Pa 
até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

IV.  Comportar-se de modo inidôneo. - Advertência; 

- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) do 
valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia 
atraso referente ao valor do Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Municipio de Vigia de Nazaré/Pa 
até 02 (dois) anos; 

- Descredenciamento do SICAF 

V. Cometer fraude fiscal  - Advertência; 

- Multa: 30% (trinta por cento) do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia 
atraso referente ao valor do Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Municipio de Vigia de Nazaré/Pa 
até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

VI. Não mantiver a proposta ou desistir do lance.  - Advertência; 
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) do 
valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia 
atraso referente ao valor do Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Municipio de Vigia de Nazaré/Pa 
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: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) do 
valor total do Contrato. 
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- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia 
atraso referente ao valor do Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Municipio de Vigia de Nazaré/Pa 
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% (um por cento), até 10%(dez por cento) do 
valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia 
atraso referente ao valor do Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Municipio de Vigia de Nazaré/Pa 
até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

IX. Não efetuar a troca do objeto, quando 
notificado. 

- Advertência; 
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) do 
valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia 
atraso referente ao valor do Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Municipio de Vigia de Nazaré/Pa 
até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

X. Substituir o objeto fora do prazo estabelecido  - Advertência; 
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) do 
valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia 
atraso referente ao valor do Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Municipio de Vigia de Nazaré/Pa 
até 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 

- Advertência; 
- Multa: de 1% (um por cento) até 10%(dez por cento) do 
valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia 
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penalidade  atraso referente ao valor do Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Municipio de Vigia de Nazaré/Pa 
até 02 (dois) anos;   

- Descredenciamento do SICAF 

XII. Inexecução parcial do contrato. - Advertência; 
- Multa: 1% (um por cento), até 10%(dez por cento) do 
valor total do Contrato 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia 
atraso referente ao valor do Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Municipio de Vigia de Nazaré/Pa 
até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

XIII. Inexecução total. - Advertência; 
- Multa: 20% (vinte por cento), do valor total do Contrato. 

- Multa de mora: 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia 
atraso referente ao valor do Contrato.  

-Suspensão Temporária ou Impedimento de 
licitar/contratar com o Municipio de Vigia de Nazaré/Pa 
até 02 (dois) anos;  

- Descredenciamento do SICAF 

 
13.4. Nas ocorrências dos itens II, III, V, XIII e XIV do acima, sem prejuízo de outras, será, ainda, 
cominada a sanção de Declaração de Inidoneidade para licitar e contrata com a Administração Pública. 
13.4.1. Os fatos incursos nas ocorrências dos itens II, III e V serão obrigatoriamente comunicados à 
Procuradoria Geral do Município de Vigia de Nazaré-PA para providências cabíveis. 
13.5. As sanções estabelecidas, neste Edital, não excluem outras previstas em Lei, nem a 
responsabilidade da licitante/contratada por perdas e danos que der causa pela prática de irregularidades. 
13.6. As sanções estabelecidas neste Edital, não impedem a anulação/revogação da licitação ou a 
rescisão do contrato, a critério exclusivo da Administração. 
13.7. DA MULTA 
13.7.1. 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 
serviços também se sujeitará às sanções administrativas previstas neste Projeto Básico. 
13.7.2. 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.  
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13.7.3. 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.  
13.7.4. 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.  
13.7.5. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
ÓRGÃO, conforme procedimento esboçado no subitem anterior.  
13.7.6. 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.  
 

14. DOS PRAZOS 
14.1. Para Assinar o Contrato 
14.1.1. O licitante vencedor deverá comparecer para prestar caução, assinar o contrato e retirar o 
respectivo instrumento contratual dentro do prazo de 05 (cinco) dias consecutivos contados a partir da 
notificação feita pela Comissão Permanente de Licitação. 
14.1.2. O contrato firmado com a licitante será publicado no Diário Oficial União, na forma do Parágrafo 
Único do art. 61 da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e suas alterações posteriores. 
14.2. Vigência do contrato: o contrato terá vigência é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura, 
contados da sua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado 
 

15. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
15.1. Menor Preço por item . 
 

16. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
16.1. Fundamenta-se esta aquisição na lei 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 7.892 de 
23/01/2013, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e Decreto nº 8.250 de 23/05/2014, e alterações 
posteriores. 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
17.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/Pa o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente;  
17.2. As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;  
17.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
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Vigia de Nazaré, 29 de março de 2022. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 
Samuel Moraes Silva 

Diretor de Mobilidade Urbana, trânsito e transporte de Vigia de Nazaré-PA 
                                                                        Portaria 009/2022 

 

 

 
 
 

APROVADO 
 
 
 
 

_______________________________ 
Lucivaldo da Costa Soeiro 

Secretário Municipal de Segurança Pública da SEGMOB 
Dec.002/2022 

 


