
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE INHANGAPI 

PODER EXECUTIVO 
CNPJ: 05.171.921/0001 – 30 

Avenida Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 - Inhangapi - Pará. 

 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 

PROCESSO: 2017.011.01 

 

PROCESSO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR 

CÂMERAS DE SEGURANÇA VIA FIBRA OPTICA, OBJETIVANDO ATENDER 

AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI.  

 

DATA DA SESSÃO: 03/05/2017 

HORA: 10h30min 

LOCAL: Avenida Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 Inhangapi - Pará. 

 

1 – DO PREÂMBULO: 

1.1.  O Município de Inhangapi-Pa, através da Comissão Permanente de Licitações, 

com endereço na Avenida Hernane Lameira, 925, Vila Nova, CEP: 68770-000 

Inhangapi - Pará, torna público, para conhecimento dos interessados em geral, que na 

Sala de Sessões de Licitações, situada no endereço acima, será realizada licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, para a aquisição do (s) objeto (s) abaixo descrito (s). A Licitação será 

regida, pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei nº 8.883/94, 

pela Lei 10.520/02, e as demais cláusulas e condições constantes deste Edital.  

1.2. Os Documentos exigidos na presente licitação deverão ser distribuídos 

OBRIGATORIAMENTE em 02 (dois) ENVELOPES DISTINTOS, da seguinte forma:  

1.2.1. ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA COMERCIAL;  

1.2.2. ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO;  

1.3. Os envelopes deverão ser entregues separados, lacrados, até as 10h30min do dia 

03/05/2017, no endereço acima, ou no mesmo local e hora, no primeiro dia útil 

subsequente, na hipótese de não haver expediente na data marcada para realização desta 

licitação, com identificação externa do seu conteúdo, da seguinte forma:  

1.3.1. Nome (Razão Social) da Licitante; 

1.3.2. Modalidade e Número da Licitação; 

1.3.3. Data e Hora da Licitação; 

1.3.4. Tipo do Envelope (se Proposta ou Documentação para Habilitação); 

1.4.  O Pregoeiro Oficial desse certame é o senhor Raphael Moreira Sabbá, auxiliado 

por Midori Oki Igacihalaguti, Laís dos Santos Piedade e Rosilene Costa da Silva, 

integrantes da Equipe de Apoio, conforme designados pela Portaria nº 41/2017-GP.  

1.5. Integram este Edital, independentemente de transcrição: 

1.5.1. Anexo I - Formulário Padronizado de Proposta;  

1.5.2. Anexo II – Termo de Referência;  

1.5.3. Anexo III – Minuta de Contrato;  

1.5.4. Anexo IV - Modelo de Carta de Credenciamento;  
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1.5.5. Anexo V - Modelo de Declaração de que cumpre as Leis Trabalhistas;  

1.5.6. Anexo VI - Modelo de Declaração de que cumpre os Requisitos de Habilitação;  

1.5.7. Anexo VII – Modelo de Declaração de ME ou EPP; 

1.5.8. Anexo VIII – Modelo de Declaração Negativa de Fatos Supervenientes;  

1.5.8. Anexo IX - Modelo de Declaração de que teve acesso a todos os documentos da 

licitação; 

 

2. DO OBJETO: 

2.1. O objeto da presente Licitação é a contratação de empresa especializada para 

Implantação e Manutenção de Sistema de Monitoramento por câmeras de segurança via 

Fibra Optica, objetivando atender as necessidades do Município de Inhangapi, conforme 

descrito no Anexo II, do presente Edital.  

2.2. A especificação do serviço deverá ser conforme as exigências contidas no presente 

edital (anexo II), onde, encontra-se devidamente fundamentada conforme legislação em 

vigor, com pena de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME: 

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as 

exigências constantes deste Edital, que poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de 

Inhangapi, situada na Avenida Hernane Lameira, nº 925, Bairro Vila Nova, CEP: 

68770-00, Inhangapi-Pa;  

3.2.  Não serão admitidas a esta licitação empresas sob a forma de consórcio, empresas 

suspensas de contratar com o Município de Inhangapi ou impedidas de licitar com a 

Administração Pública, bem como as que estiverem em regime de falência ou 

concordata.  

 

4. DO CREDENCIAMENTO: 

4.1. No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada licitante far-

se-á representar por seu titular, ou pessoa devidamente credenciada, e somente estes 

poderão atuar na formulação de propostas e na prática dos demais atos inerentes ao 

certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações quanto à 

existência dos necessários poderes para representação ou credenciamento através da 

apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada, conforme abaixo:  

4.1.1.  Se a licitante se fizer representar por seu PROPRIETÁRIO, SÓCIO 

GERENTE OU SÓCIO ADMINISTRADOR deverá este, para que se promovam as 

devidas averiguações quanto à administração e gerência da sociedade, apresentar ao 

Pregoeiro: 

4.1.1.1. Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia); 

4.1.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de Sociedades Empresariais;  
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4.1.1.3. Documento de Eleição de seus Administradores, no caso de Sociedades por 

Ações; 

4.1.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de Empresário 

Individual;  

4.1.1.5. Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, nos termos do 

subitem 6.4, podendo ser utilizado o modelo anexo (Anexo V);  

4.1.2. Caso seja designado OUTRO REPRESENTANTE, este deverá estar 

devidamente credenciado, sendo imprescindível, para que o credenciamento seja aceito, 

a apresentação dos seguintes documentos ao Pregoeiro:  

4.1.2.1. Carteira de Identidade ou documento equivalente (com fotografia);  

4.1.2.2. Procuração ou Carta de Credenciamento (Anexo III), firmada pelo 

representante legal da licitante, nos termos do seu Ato Constitutivo, Estatuto ou 

Contrato Social; 

4.1.2.3. Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 

condição do titular para delegar poderes ao representante a ser credenciado;  

4.1.2.4. Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, nos termos do 

subitem 6.4, podendo ser utilizado o modelo anexo (Anexo V);  

4.1.3. Caso a licitante opte por participar da licitação sem credenciar representante, 

deverá apresentar no Credenciamento os seguintes documentos:  

4.1.3.1. Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, visando à comprovação da 

condição do titular;  

4.1.3.2. Declaração de que atende a todas as exigências habilitatórias, nos termos do 

subitem 6.4, podendo ser utilizado o modelo anexo (Anexo V);  

4.2. Os documentos relativos ao Credenciamento deverão ser apresentados ao (à) 

Pregoeiro (a) fora de envelope antes das fases de Proposta e Habilitação.  

4.3. Ficam as licitantes cientes de que somente participarão da fase de lances verbais 

aquelas que se encontrarem devidamente credenciadas nos termos dos subitens 

anteriores. As licitantes que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o 

devido credenciamento, somente participarão do certame com os preços constantes no 

Envelope de Proposta.  

 

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 

5.1. O Envelope nº 01, contendo os documentos relativos à Proposta de Preços, deverá 

conter o seguinte:  

5.1.1. Formulário Padronizado de Proposta (Anexo I); e 

5.1.2. Proposta Comercial nos moldes do Anexo I, contendo ainda:  

5.1.2.1.  Descrição detalhada do (s) objeto (s) licitado (o), não sendo aceita a expressão 

“e demais descrições conforme edital” ou outras análogas;  

5.1.2.2. Indicação da Marca do (s) objeto (s) do (s) item (s);  

5.1.2.3. Preço unitário do (s) item (s) em real (R$), em algarismos;  

5.1.2.4. Preço total do (s) item (s) em real (R$), em algarismos;  
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5.1.2.5. Preço total da Proposta em real (R$), em algarismos e por extenso;  

5.2. A Planilha de Quantitativos e Preços Unitários é parte integrante do Anexo I do 

presente Edital, sendo imprescindível sua apresentação, devendo ser preenchido os 

demais dados. Contudo, a licitante que desejar reproduzir as informações constantes do 

Formulário Padronizado de Proposta poderá assim fazer, desde que não altere e/ou 

descaracterize a substância do Formulário padrão, podendo ser datilografado por 

qualquer processo eletrônico, ou mesmo preenchido por caneta esferográfica, 

preferencialmente em papel timbrado da licitante, sem cotações alternativas (opções), 

emendas, rasuras ou entrelinhas, constando a assinatura do representante legal da 

licitante e o carimbo da mesma;  

5.3. Os preços, expressos em moeda corrente nacional, deverão sem apresentados em 

algarismos e/ou por extenso, conforme subitem 5.1.2. acima, prevalecendo o extenso 

em caso de divergência, devendo ser computado neste valor todos os tributos, tarifas e  

despesas de qualquer natureza incidentes sobre o (s) objeto (s) licitado (s);  

5.4. Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 

especificações exigidas neste Edital;  

5.5.  Para fins do disposto no subitem 7.2.3.6. deste Edital, a licitante deverá indicar o 

CNPJ do estabelecimento (matriz/filial) que emitirá a Nota Fiscal no Formulário 

Padronizado de Proposta (Anexo I);  

estiver 5.6. Serão aceitas Propostas cujos valores não ultrapassem as 02 (duas) casas 

decimais;  

5.6.1. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas de preços cujo valor total acima do 

valor total estimado para a presente licitação, observando-se o subitem 14.1 do presente 

Edital.  

5.7. O prazo de validade da proposta comercial será de 90 (noventa) dias;  

5.8. A proposta também deverá conter o prazo da garantia/validade do (s) objeto (s), que 

será de, no mínimo, 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação e/ou transporte; 

 

6. DOS PROCEDIMENTOS DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: 

6.1. A sessão Pública observará a seguinte ordem:  

6.1.1. Recebimento do Credenciamento e dos Envelopes;  

6.1.2. Credenciamento; 

6.1.3. Abertura do Envelope nº 01 – Proposta de Preços;  

6.1.4. Oferta de Lances Verbais;  

6.1.5. Abertura do Envelope nº 02 – Documentos de Habilitação da (s) licitante (s) 

vencedora (s) da Fase de Lances Verbais; 

6.2. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença das licitantes e demais 

pessoas presentes ao ato público, o Pregoeiro receberá, os documentos de 

credenciamento e em envelopes distintos, devidamente lacrados, os documentos 

exigidos para PROPOSTA DE PREÇOS e HABILITAÇÃO.   
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6.3. Em nenhuma hipótese será recebida documentação fora do prazo estabelecido neste 

Edital, exceto nos casos previstos em Lei.  

6.4.  No Credenciamento os interessados ou seus representantes deverão apresentar 

DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, podendo ser utilizado o modelo anexo (Anexo V). A não apresentação da 

declaração em questão, ou a apresentação em desconformidade com os termos do 

modelo anexo, acarretará o impedimento da licitante de participar do certame.  

6.5. Na abertura dos envelopes, será procedida à verificação da sua conformidade com 

os requisitos estabelecidos neste instrumento, desclassificando-se as incompatíveis.  

6.6. No curso da Sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item 

anterior, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais, de valores distintos e 

decrescentes, até que as licitantes manifestem desinteresse em apresentar novos lances e 

se proclame a vencedora. Dos lances ofertados não caberá retratação.  

6.7. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado 

sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.  

6.8. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra 

à licitante, na ordem decrescente dos preços.  

6.9. É vedada a oferta de lance verbal com vista ao empate.  

6.10.  A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, 

implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último 

preço apresentado pela licitante para efeito de ordenação das propostas.  

6.11.  Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item 6.6, o (a) 

Pregoeiro (a), atendendo ao que estabelece o art. 4.º, inciso IX da Lei n.º 10.520/02, 

adotará os seguintes critérios:  

6.11.1. Quando houver somente um preço válido proposto, o (a) Pregoeiro (a) 

convocará as duas melhores propostas subseqüentes, completando o número de três, 

para que seus autores possam apresentar lances verbais e sucessivos, de valores distintos 

e decrescentes, quaisquer que sejam os preços inicialmente ofertados;  

6.11.2. Quando houver dois preços válidos propostos, o (a) Pregoeiro (a) convocará 

somente uma proposta subsequente, visando completar o número de três, para que seus 

autores possam apresentar lances verbais, na forma do disposto na parte final do 

subitem 6.11.1;  

6.11.3. Caso não haja representante credenciado dentre as licitantes convocadas para 

completar o número de três, na forma dos subitens 6.11.1 e 6.11.2, serão considerados 

os preços ofertados pelas licitantes do envelope de proposta para efeito de classificação 

final, não havendo qualquer hipótese de nova convocação de licitantes remanescentes 

para oferta de lances verbais;  

6.11.4. Somente será efetivada a competição, relativamente à oferta de lances verbais, 

com as licitantes devidamente credenciadas, aptas para tal fim.  
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6.12. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagadas pelo Pregoeiro, 

as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.  

6.13.  Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, será considerada vencedora 

a licitante que oferecer a proposta de menor preço por item.  

6.14.  Sendo aceitável o preço ofertado, o Pregoeiro procederá à abertura do envelope 

contendo os “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" (Envelope nº02) da (s) licitante 

(s) que apresentou (aram) a (s) melhor (es) proposta (s), para verificação do atendimento  

das condições de habilitação fixadas no item 7 deste Edital.  

6.15. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação 

regular, conforme estabelecido no item 07 (sete) deste Edital.  

6.16. No caso de inabilitação da proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão 

analisados os documentos habilitatórios da licitante com a proposta classificada em 

segundo lugar, devendo esta adotar como seu valor final o valor final alcançado pela 

licitante inabilitada anteriormente, e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda 

às condições fixadas neste Edital. 

6.17.  Verificado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo Pregoeiro.  

6.18.  O Pregoeiro manterá em seu poder os documentos das demais licitantes, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação da licitação, devendo as licitantes retirá-

los após este período, sob pena de inutilização dos mesmos.  

6.19. Da Sessão Pública será lavrada Ata circunstanciada, devendo ser assinada pelo 

Pregoeiro, pelos membros da Equipe de Apoio e por todos os representantes das 

licitantes presentes, bem como por outras pessoas que assistam à Sessão.  

 

7 – DA HABILITAÇÃO: 

7.1 - Para habilitação no presente Pregão Presencial, serão exigidos os documentos 

descritos a seguir, que poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 

de cópia autenticada por tabelião de notas, ou ainda, pelos membros do Setor de 

Licitações (desde que 24 (vinte e quatro) horas antes do horário marcado para o início 

da Sessão), mediante apresentação do documento original;  

7.2 - O ENVELOPE Nº 02, contendo os Documentos de Habilitação das licitantes, 

deverá conter:  

 

7.2.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

7.2.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;  

7.2.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e alterações em vigor, 

devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de 

sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

7.2.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício;  
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7.2.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;  

7.2.2.  Os documentos acima poderão ser dispensados, caso a licitantes já os tenha 

apresentado no Envelope de Credenciamento; 

 

7.2.3. DA REGULARIDADE FISCAL:  

7.2.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

7.2.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

7.2.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da 

licitante;  

7.2.3.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da 

licitante;  

7.2.3.4.1.  Caso a CND Municipal exija o comprovante de pagamento ou revalidação da 

mesma, este deverá acompanhar a CND;  

7.2.3.5. Prova de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS (CRF); 

7.2.3.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (conforme Lei nº. 12.440, 

de 07 de julho de 2011). 

 

7.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:  

7.2.4.1. Alvará de Localização e Funcionamento da empresa, não podendo ser 

residencial, para o exercício vigente, com comprovante de pagamento da taxa de 

revalidação, conforme o caso;  

7.2.4.2. Certidão Negativa de Falências e Concordatas do domicílio ou sede da licitante;  

7.2.4.3. Declaração da própria licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do 

art. 7.º da Constituição Federal e na Lei n.º 9.854/99, podendo ser utilizado o modelo 

anexo (Anexo IV);  

7.2.4.4. Declaração da própria licitante de que não existem fatos supervenientes que 

impeçam a participação no processo licitatório, até a data de abertura do envelope de 

habilitação, podendo ser utilizado o modelo anexo (Anexo VII);  

7.2.4.5. Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa jurídica de direito público 

ou privado, que comprove capacidade de entrega do objeto ou outro com complexidade 

técnica similar ou ainda que comprove que a licitante fornece ou presta, sem restrição, 

serviço de natureza compatível com o objeto desta licitação, devidamente registrados na 

entidade profissional competente;  

7.2.4.6. Certificado de Registro da Empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia (CREA), válido no dia da abertura da licitação, expedido pelo 
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Conselho da região da sede da licitante, com indicação do(s) responsável (is) técnico(s) 

de Telecomunicações. 

7.2.4.6.1. Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega das propostas, profissional de nível superior ou outro devidamente 

reconhecido pela entidade profissional competente (CREA). 

7.2.4.7. Apresentação de Atestado de Visita Técnica, emitido pela Secretaria 

Municipal de Administração, atestando que o licitante, por meio de seu representante 

legal, visitou os locais onde será entregue, em pleno funcionamento, o objeto deste 

Edital, e em conformidade com o estabelecido neste Edital, até o dia 28/04/2017, 

horário comercial. 

7.2.4.8. Declaração de que teve acesso aos documentos que instruem os autos, podendo 

ser utilizado o modelo anexo (Anexo VIII); 

7.2.4.9. Prova de regularidade em nome do licitante “Habite-se” expedido pelo Corpo 

de Bombeiro Militar - Seção de Vistoria Técnica – SAT, conforme Lei 5.088/83 e 

Decreto 357/2007; 

7.2.4.10. Carta de aprovação da concessionária de energia com a quantidade dos postes 

que serão utilizados.  

7.2.4.11. Projeto de compartilhamento de infraestrutura dos postes (planta em DWG, 

KMZ com as coordenadas UTM dos portes).  

7.2.4.12. Projeto com a localização das câmeras nos Postes. 

 

7.2.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

7.2.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da 

apresentação da proposta. O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir 

acompanhado do DHP do contador emitido pela internet na sua devida validade; 

 

8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

8.1.  Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar, IMEDIATA E 

MOTIVADAMENTE, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 

(três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas a apresentar as contra-razões em igual número de dias, que começarão a 

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

autos.  

8.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto ao resultado do 

certame, importará preclusão do direito de recurso. Os recursos imotivados ou 

insubsistentes não serão recebidos.  
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9. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

9.1. Será firmado o Contrato com a vencedora que terá suas cláusulas e condições 

reguladas pela legislação referida neste Edital.  

9.2. O prazo para assinatura do Contrato será de no máximo 03 (três) dias úteis, 

contados da convocação feita pelo Setor Competente ou pela Secretaria que requereu a 

licitação.   

9.3. A vigência do Contrato terá início na data de sua assinatura, encerrando-se em 12 

(doze) meses, prazo este que, no interesse da Administração, poderá ser prorrogado 

através do termo aditivo, mantidas as prerrogativas da Lei nº 8.666/93, art. 65.    

9.4. Na hipótese da vencedora não comparecer para assinar o Termo de Contrato no 

prazo estabelecido no item anterior, o Pregoeiro convocará nova Sessão Pública, onde 

examinará a qualificação das demais licitantes, sucessivamente, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora.  
 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

10.1. A Licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o Contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 

certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, 

falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 

fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal 

Inhangapi-Pa, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, sem prejuízo das multas previstas no presente Edital e no 

Contrato.  

10.2. O não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do contrato, 

quando for o caso, no prazo estabelecido no subitem 9.2, caracteriza o descumprimento 

total da obrigação assumida com a proposta, ficando sujeita às sanções legais cabíveis.  

10.3. Em caso de atraso na entrega do (s) objeto (s) desta licitação, poderá ser aplicada à 

Contratada multa moratória de valor equivalente a até 1% (um por cento) sobre o valor 

total do material, por dia útil excedente.  

10.4.  Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE 

poderá aplicar à CONTRATADA multa administrativa graduável conforme a gravidade 

da infração, não excedendo, em seu total, o equivalente a 20% (vinte por cento) do valor 

do Contrato.  

10.5. Se a Contratada não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada 

dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação, será então acrescido os 

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.  
 

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

11.1. A despesa correrá pela dotação orçamentária do Orçamento da Prefeitura 

Municipal de Inhangapi-Pa, para o exercício de 2017, a saber:  
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2020 - Manutenção das atividades da Secretaria de Administração.  

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

11.2. A (s) dotação (ões) informada (s) acima poderá (ão) ser adaptada (s) para atender 

o exercício seguinte; 
 

12. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS: 

12.1. O objeto licitado devera ser entregue, em ate 60 (sessenta) dias, contados a partir 

do recebimento da Nota de Empenho, expedida pela Prefeitura do Município de 

Inhangapi. 

12.2. A entrega do objeto devera ser acompanhada de Nota Fiscal, somente aceita apos 

a verificação do cumprimento das condições para fornecimento, observado, como tal, o 

pleno funcionamento do Sistema de Vídeo Monitoramento para Vias Publicas ora 

adquirido pelo Município de Inhangapi/PA, em conformidade com as condições do 

edital.  

12.3. Os equipamentos, os materiais e os componentes que compõem o Sistema de 

Vídeo Monitoramento para Vias Publicam, objeto desta aquisição pelo Município, 

deverão ser novos, provenientes de fabrica, lacrados e selados pelo fabricante ou 

fornecedor. 

12.4. A Prefeitura do Município de Inhangapi se resguarda no direito de fiscalizar, a 

qualquer tempo, a entrega do Sistema de Vídeo Monitoramento para Vias Públicas. 

12.5. No caso de defeitos, imperfeições ou irregularidades nos materiais, nos 

equipamentos e/ou nos componentes do Sistema, aqueles serão recusados, cabendo a 

contratada substitui-los, imediatamente, sob pena de aplicação das penalidades e 

sanções previstas neste instrumento convocatório. 

12.6. O material, o equipamento e ∕ ou componente do Sistema, no caso do estabelecido 

no item 12.5, devera ser substituído por outro com as mesmas características e 

qualidades, inclusive quanto ao prazo de validade. 

 

13. DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES: 

13.1. O Pregoeiro prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados nesta 

licitação, desde que arguidos por escrito, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 

para abertura dos envelopes, estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08h 

às 13h, na Prefeitura Municipal de Inhangapi-Pa, no endereço já mencionado, ou pelo e-

mail: cpl_inhangapi2017@hotmail.com;  

13.2.  Não serão prestados esclarecimentos sobre dúvidas de interpretação do edital por 

telefone, para evitar-se entendimentos diversos;  
 

 

14. DO PAGAMENTO: 

14.1.  Pela prestação dos serviços deste Edital, uma vez obedecidas às formalidades 

legais e contratuais pertinentes, a Secretaria Municipal de Finanças pagará à Contratada 

a importância total devida, na medida da prestação do (s) serviço (s), após os 

procedimentos legais do empenho e a entrega das Notas Fiscais devidamente atestadas e 

processadas, segundo a legislação vigente.  
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14.2. A contratada deverá apresentar a documentação legalmente exigível para a 

cobrança respectiva, até o 5º (quinto) dia útil da data final do período de adimplemento 

da parcela de obrigação, mediante requerimento dirigido à Secretaria Municipal de 

Finanças.  

14.3. O pagamento será efetuado pela SECRETARIA à CONTRATADA, uma vez 

obedecidas às formalidades legais e contratuais pertinentes.  

14.4. Na hipótese da cobrança apresentar erros, a SECRETARIA devolverá os 

documentos equivocados à contratada, para fins de substituição.  

14.5. O pagamento, após apresentação da nova cobrança, será efetuado no prazo que 

remanescer dos 30 (trinta) dias, sem a multa e a compensação financeira.   

14.6. Fica vedado à contratada negociar, efetuar cobrança ou descontar a duplicata 

emitida através de rede bancária ou com terceiros, permitindo-se, tão somente, cobrança 

em carteira simples, ou seja, diretamente na contratante.  

14.7. Fica a licitante ciente que por ocasião do pagamento poderá ser verificada sua 

situação quanto à regularidade da documentação apresentada para a habilitação no 

certame.  
 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

15.1. O Prefeito Municipal de Inhangapi-Pa poderá revogar ou anular esta licitação, no 

todo ou em parte, nos termos do art. 49 da Lei n.º 8.666/93;  

15.2. A Secretaria Municipal de Administração se reserva no direito de não adquirir em 

sua totalidade os objetos da presente licitação;  

15.3. Será dada publicidade a presente licitação nos termos da Lei;  

15.4.  Para dirimir controvérsias decorrentes deste certame o Foro competente é o do 

Termo Judiciário de Inhangapi-Pa, excluído qualquer outro por mais privilegiado que 

seja.  

Inhangapi-Pa, 05 de Abril de 2017. 

 

 

 

 

Raphael Moreira Sabbá 

Pregoeiro 
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ANEXO - I 

PROPOSTA COMERCIAL 

 

1. Proposta Comercial para XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

conforme as especificações contidas no Edital da Licitação na modalidade Pregão 

Presencial nº XXX/17, e seus Anexos. 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTD V. UNIT. V. TOTAL 

01 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 

MONITORAMENTO POR 

CÂMERAS DE SEGURANÇA VIA 

FIBRA OPTICA, OBJETIVANDO 

ATENDER AS NECESSIDADES 

DO MUNICÍPIO DE INHANGAPI 

1   

02 MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE 

MONITORAMENTO POR 

CÂMERAS DE SEGURANÇA VIA 

FIBRA OPTICA 

1   

  

DO VALOR DA PROPOSTA  

2. Para o objeto proposto no certame, o nosso preço total, referido ao mês de maio/2017, 

é de R$ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXX);  

3. No preço acima estão consideradas todas as exigências contidas no Edital do Pregão 

Presencial nº 016/2017, e ainda, todos os custos com mão-de-obra, taxas, impostos, 

seguros, encargos sociais e demais despesas diretas e indiretas incidentes sobre o custo 

do (s) objeto (s).  

DO PRAZO DE ENTREGA  

4. Prazo de Entrega do (s) objeto (s): na medida das necessidades da requerente, em até 

60 (sessenta) dias, no local indicado pela Prefeitura, após o pedido. 

VALIDADE DESTA PROPOSTA 

5. A validade dos preços e condições desta proposta é de 90 (noventa) dias a contar da 

data de abertura da Sessão de Julgamento do referido Pregão Presencial. 

GARANTIA DOS OBJETOS  

6. Propomos garantia/validade de 90 (noventa) dias contra defeitos de fabricação e 

transporte para o (s) objeto (s).  

ANEXOS DESTA PROPOSTA  

7. Compõe esta Proposta Comercial a Planilha de Quantitativos e Preços Unitários;  

(Local), XX/XX/XXXX.  

 

Representante legal da empresa 

CARIMBO DE CNPJ 
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ANEXO II 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. APRESENTAÇÃO 

Este Projeto tem por finalidade implantar um sistema de monitoramento por câmaras de 

seguranças que hoje é a melhor ferramenta para auxiliar na segurança pública, 

possibilitando a multiplicação das forças policiais, uma vez que diversos pontos da 

cidade estarão sendo monitorados simultaneamente. 

O sistema será composto por vinte e duas câmeras IP, sendo doze câmaras Speed dome 

e dez câmaras fixas que serão gerenciadas de um único ponto chamado Central de 

Monitoramento. 

 

2. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

Este projeto contempla a elaboração de projeto executivo, fornecimento, instalação, 

configuração, operação, manutenção e assistência técnica de sistemas de monitoração de 

circuito fechado de CAMERAS IP. 

A localização das câmaras e a quantidade estão na planilha abaixo de acordo com suas 

coordenadas: 

COORDENADAS CAMERA SPEEDDOME CAMERA FIXA 

1° 25’47.04”S - 47° 55’10.84”O 1 UNID 0 

1° 25’49.98”S - 47° 55’07.20”O 1 UNID 1 UNID 

1° 25’44.46”S – 47° 55’06.29”O 1 UNID 1 UNID 

1° 25’49.20”S – 47° 55’02.75”O 1 UNID 1 UNID 

1° 25’49.12”S – 47° 54’59.48”O 1 UNID 1 UNID 

1° 25’49.45”S – 47°54’54.00”O 1 UNID 1 UNID 

1° 25’49’38”S – 47° 54’48’82”O 1 UNID 1 UNID 

1° 25’51.35”S – 47° 54’36.74”O 1 UNID 1 UNID 

1° 25’52.68”S – 47° 54’32.86”O 1 UNID 1 UNID 

1° 25’41.30” S – 47° 54’33.55”O 1 UNID 0 

1° 25’33.43” S – 47° 54’30’28”O  1 UNID 1 UNID 

1° 25’54.17” S – 47° 54’54.46”O 1 UNID 1 UNID 
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O sistema de segurança deverá proporcionar de forma automática a integração dos 

diversos dispositivos instalados (CFTV). Além do envio de alarmes sonoros ou visuais à 

Central de Monitoramento e Controle, além de registrar os atos através de imagens ou 

relatórios, de forma a tornar verdadeiramente eficiente a detecção e a solução do evento. 

O sistema deverá funcionar (gravar, transmitir imagens, gerar alarmes, etc.) por 

detecção de movimento sem a necessidade de instalar sensores adicionais nas câmaras, 

enviando imagens com alarme, instantaneamente, para a Central de Monitoramento. 

Uma analise previa dos locais onde serão instalados os sistemas deverá definir as 

configurações do funcionamento do alarme visual (luz de emergência). O sistema de 

segurança deverá ser composto pelos sistemas descritos abaixo variando apenas o 

quantitativo dos equipamentos em função das dimensões de cada prédio ou área a ser 

monitorada e de suas particularidades: 

 CFTV – Monitoramento da Área Externa – Câmeras moveis tipo Speed Dome, 

com resolução mínima de 1,3 megapixel e alta definição de imagens, com 

movimentos de PTZ, com zoom ótico mínimo de 20x e IR inteligente. As 

mesmas serão instaladas em postes e interligadas através de fibra óptica, 

localizadas em áreas estratégicas e em quantidade suficiente para permitir 

abranger toda a área da cidade que for mapeada no projeto. Junto às câmaras 

deverão ser instaladas caixas para instalação ao tempo, para acomodação de 

equipamentos auxiliares, no-break, terminadores de fibra óptica e todos os 

demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento. A gravação, 

controle e gravação das imagens deverá ser feita na Central de Monitoramento. 

 

 CFTV Interno em prédios: Deverá ser um sistema local composto por gravador 

digital de vídeo (DVR) e câmeras fixas ou moveis internas e/ou externas, 

dispostas em locais estrategicamente definidos de forma a abranger as principais 

áreas da edificação. A gravação das imagens deverá ser feita no local bem como 

a visualização de todas as câmeras em um monitor local, mas o sistema deverá 

ser interligado à rede de segurança através do cabo de fibra óptica de forma a 

permitir o acesso remoto para visualização e gravação pela Central de 

Monitoramento. 

 

 Central de Monitoramento: Deverá ser localizada em área dotada de segurança 

física e preparada para abrigar os operadores do sistema de vigilância. A essa 

central será convergido todos os sinais do sistema de CFTV de todos os prédios 

e áreas definidas no projeto sendo estes sinais identificados, armazenados e 

monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana por operadores adequadamente 

preparados para analisar as ocorrências e tomar as decisões baseados em 

procedimento padrões a serem criados pela Prefeitura. 
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 Infra-Estrutura: Deverá ser considerada toda a infraestrutura necessária para 

fixação dos equipamentos e acomodação dos condutores elétricos e de sinal para 

todos os sistemas seja subterrânea, aérea ou aparente. Deverão ser atendidas as 

recomendações com relação à separação de tipo de condutores, seção mínima, 

ocupação máxima e acessórios de fixação e mudança de direção. 

 

Ligações Elétricas e de Sinais; Deverão ser considerados todos os tipos de cabos para 

ligação de cada equipamento e sistema a partir de fones existentes. Deverão ser 

atendidas as recomendações dos fabricantes e normas vigentes com relação ao tipo de 

cabo, seção, forma de conexão e demais variáveis de cada sistema. 

 

3. IMPLAMANTAÇÃO DO SISTEMA 

 

3.1 O sistema deverá ser capaz de atuar de forma autônoma mesmo em regime de falha 

de parte do sistema de segurança e realizar as funções pré-determinadas o próprio 

prédio de forma remota e local. A integração entre todos os sistemas deverá ser total e 

escalável em função do crescimento do sistema ou das instalações. A rede de seguranças 

será constituída por uma rede de fibra óptica cujos pontos de acesso serão caixas de 

passagem ou caixas de emenda junto a câmeras ou pontos de concentração de sinais. 

Todos os pontos deverão ser interligados a esta rede através de infraestrutura especifica 

e cabo de fibra óptica. Todos os cabos serão terminados em estruturas apropriadas e 

deverão ser utilizados cordões para continuidade da comunicação até a Central de 

Monitoramento. 

 

3.2 O cabeamento elétrico e óptico deverá ser lançado em tubulação subterrânea ou de 

forma aérea, a partir do ponto de acesso de rede de comunicação em fibra óptica até a 

caixa deverão ser conectadas através de fibra óptica ao ponto de acesso mais próximo a 

rede óptica. O cabo de fibra óptica deverá ser interligado a um conversor de FO. Esses 

equipamentos também receberão os sinais de controle de Pan, Tilt e Zoom (PTZ) e os 

disponibilizarão para as câmeras via porta RJ45. A central será responsável pelo 

monitoramento, gravação, reprodução, supervisão e do controle das diversas câmeras de 

vídeos, com utilização de equipamentos capazes de permitir visualização da imagem em 

tempo real, qualidade de TV, controle de Pan, Tilt e Zoom e interferência no sistema, se 

preciso for. 

 

3.3 A definição do local de instalação da câmera, a altura em relação ao solo e o 

fornecimento e instalação do poste de concreto fazem do escopo da instalação. A 

câmera móvel deverá captar imagens de ambientes com iluminação variável sendo 

capaz de regular sua variação focal assim a automatização da íris, garantindo eficiência 

durante o dia sob sol intenso e também a noite sob baixos níveis de luminosidades. A 
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câmera móvel devera possuir um método de endereçamento rápido para permitir que 

seja remotamente programado a partir do teclado de controle. O sistema da câmera deve 

assegurar que qualquer comando avançado necessário para programar a dome, seja 

acessado via um protocolo de segurança com três níveis, variando de baixo ate alto. O 

sistema deve possuir a capacidade de automaticamente girar a câmera para facilitar o 

acompanhamento de uma pessoa passando diretamente sob ela. 

3.4 Deverá fornecer pan/tilt rápido de 360° por segundo, resolução de problemas e 

diagnóstico via LEDs de diagnostico e roteiro na tela, e proteção interna de surto. A 

rotação de 360° deverá ser dividida em 16 setores devendo ser possível bloquear da 

visão do operador qualquer destes setores. Deverá ainda fornecer 24 mascaras com até 8 

mascaras por cena que impedem com áreas proibidas sejam vistas mesmo se a câmera 

tenha sua posição (pan/tilt) e/ou zoom alteradas. A câmera deverá amazenar até 99 

posições de pré-set e possuir duas funções de ronda eletrônica (tour) para exibição 

consecutiva de cada uma das cenas de preset para uma programação horária. Deverá 

permitir a gravação de duas rondas separadas por movimentos realizados pelo operador 

via teclado com controle de posição de câmera e de lente, para uma duração combinadas 

total de 15 minutos podendo ser reproduzida continuamente. 

3.5 A empresa CONTRATA deverá apresentar, no dia da sessão do pregão, o projeto 

executivo contendo o posicionamento de todos os componentes (câmeras, rádios, ativos, 

passivos, fontes etc.) em planta no autocad, memorial descritivo do projeto de instalação 

com fotografias dos locais visualizados, projeto aprovado pela concessionária dos 

postes que serão utilizados. Deverá apresentar ainda, lista de equipamentos 

necessários para a implementação total da solução. Ressalta-se que todos os 

equipamentos a serem fornecidos devem, obrigatoriamente, ser compatíveis e 

integráveis as soluções descritas nesse projeto. Todos os componentes instalados ao 

tempo possuem e deverá possuir classificação IP 66, proteção antivandalismo e travas 

de seguranças. 

 

4. REDE ELÉTRICA 

4.1 É de competência da Contratada, providenciar toda e quaisquer procedimento em 

relação a instalação do referido projeto. 

4.2 Aterramento da rede elétrica utilizando malha ou topologia estrela; 

4.3 Fios terras dos equipamentos com comprimento inferior a 6 metros; 

4.4 Circuito Elétricos independentes e exclusivos para equipamentos de informática, 

com aterramento e proteção por disjuntores; 

4.5 Tomadas obedecendo á norma NBR 14136 ( tomadas  Tipo 2p+T, de 10ª, para 

microcomputadores 110 a 220 v); 

4.6 Fio terra maior ou, no mínimo, de mesma bitola que os fios de energia (Bitola 

mínima de 2,5 mm2). 
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4.7 Distinção de cores entre os cabos de fase, neutro e terra; Amarração dos cabos deve 

ser utilizada velcro; 

4.8 O quadro de distribuição deverá suportar todos os disjuntores necessários com 

capacidade de expansão de 30% no mínimo, e deverá ser alimentado por circuito 

elétricos individual diretamente do quadro de entrada da rede de distribuição. 

 

5. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS. 

 

5.1 A empresa contrata será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamento, portarias e normas federais, estaduais e municipais, direta e indiretamente 

aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subcontratadas e fornecedores. 

Normas citadas e/ou colocadas em destaque: 

1. NBR 5410 – Execução de instalações elétricas de baixa tensão; 

2. NBR 14136 – Novo Padrão Brasileiro de Tomadas; 

3. NBR 5474 – Eletrotécnica e Eletrônicos – conectores elétricos; 

4. NBR 5471 – Condutores Elétricos; 

5. ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

6. ANSI – American Eletrotechnical Comission; 

7. IEC – International Eletrotechnical Comission; 

8. IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers; 

 

6. DEVERES 

6.1. Caberá a Empresa vencedora de a licitação repassar toda documentação com as 

características exigidas para os diversos equipamentos necessários para o 

funcionamento do Sistema, de acordo com a compatibilidade atualiza. O projeto final 

deve ser composto por plataformas tecnológicas que garantam os seguintes princípios 

de funcionamento: 

1. Alta disponibilidade; 

2. Fácil expansibilidade 

3. Flexibilidade, garantida pelo uso de tecnologias e protocolos abertos. 

 

7. RECOMENDAÇÕES: 

 

1. A empresa vencedora deve providenciar no CREA as – ART’s – Anotações de 

Responsabilidade Técnica referentes ao abjeto do contrato e especialidades pertinentes 

nos termos da Lei n.º 6496/77; 

2. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 

relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao 

pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 

3. Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 

providenciar os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável; 
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4. Apresentar manuais técnicos em português que comprovem aas características 

requeridas dos sistemas envolvidas. 

 

 

 

Secretário Municipal de Administração 
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ANEXO III 

DA MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº XXX/XX 

PROCESSO Nº XXXX/XX 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

INHANGAPI-PA E A 

EMPRESA.................................. 

NOS SEGUINTES TERMOS: 

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, de um lado, como 

CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Inhangapi-Pa, com sede na Avenida 

Hernani Lameira, 440 – Vila Nova, inscrita no CNPJ sob o nº 05.171.921/0001-30, 

através do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Sr. Egilásio Alves Feitosa, e de outro lado a 

empresa XXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, com endereço na 

XXXXXXXXXXXX, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXX, 

representada por XXXXXXXXXXXX, XXX (QUALIFICAÇÃO) XXX, residente na 

XXXXXXXXXXXX,  CPF nº XXXXXXXXXXXXX, ajustam o presente contrato, nos 

termos das Leis nº 8.666/93, nº 8.883/97 e suas alterações, Lei 10.520/02, de acordo 

com os termos do Processo Licitatório nº 2017.011.01, na modalidade Pregão Presencial 

n° 016/2017, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, 

juntamente com a proposta apresentada pela Contratada datada de XX/XX/XXXX, 

ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que 

contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá também pelas cláusulas 

seguintes.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:  

1.1. Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para 

Implantação e Manutenção de Sistema de Monitoramento por câmeras de segurança via 

Fibra Optica, objetivando atender as necessidades do Município de Inhangapi.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO:  

2.1. Conforme apurado no processo licitatório, a Contratante pagará à Contratada a 

importância ofertada, na forma da proposta final apresentada no valor global de R$-

??????;  

3.2. O preço acima referido, constante do resultado final do processo licitatório em 

referência, deverá se manter fixo e irretratável;  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:  

4.1. O pagamento será efetuado na medida da prestação do (s) objeto (s), conforme 

estabelecido no Edital do processo licitatório, através de processos devidamente 

formalizados, conforme a legislação vigente.  
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4.2. Incumbirão à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada 

fatura devida, a ser revisto e aprovado pela Contratante.  

4.3. A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 

4.320/64 e as alterações posteriores, e as disposições contidas na Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO 

CONTRATO:  

5.1. A vigência do Contrato terá início na data de sua assinatura, e terá o prazo de 12 

(doze) meses da assinatura do contrato, prazo este que, no interesse da Administração, 

poderá ser prorrogado através do termo aditivo, mantidas as prerrogativas da Lei nº 

8.666/93, art. 65.    

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

6.1. O objeto licitado devera ser entregue, em ate 60 (sessenta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota de Empenho, expedida pela Prefeitura do Município de Inhangapi. 

6.2. A entrega do objeto devera ser acompanhada de Nota Fiscal, somente aceita apos a 

verificação do cumprimento das condições para fornecimento, observado, como tal, o 

pleno funcionamento do Sistema de Vídeo Monitoramento para Vias Publicas ora 

adquirido pelo Município de Inhangapi/PA, em conformidade com as condições do 

edital.  

6.3. Os equipamentos, os materiais e os componentes que compõem o Sistema de Vídeo 

Monitoramento para Vias Publicam, objeto desta aquisição pelo Município, deverão ser 

novos, provenientes de fabrica, lacrados e selados pelo fabricante ou fornecedor. 

6.4. A Prefeitura do Município de Inhangapi se resguarda no direito de fiscalizar, a 

qualquer tempo, a entrega do Sistema de Vídeo Monitoramento para Vias Públicas. 

6.5. No caso de defeitos, imperfeições ou irregularidades nos materiais, nos 

equipamentos e/ou nos componentes do Sistema, aqueles serão recusados, cabendo a 

contratada substitui-los, imediatamente, sob pena de aplicação das penalidades e 

sanções previstas neste instrumento convocatório. 

6.6. O material, o equipamento e ∕ ou componente do Sistema, no caso do estabelecido 

no item 6.5, devera ser substituído por outro com as mesmas características e 

qualidades, inclusive quanto ao prazo de validade. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS FONTES DE RECURSOS:  

7.1. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato 

correrão por conta da seguinte dotação orçamentária para o exercício de 2017:  

2020 - Manutenção das atividades da secretaria de Administração.  

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

 

7.2. A (s) dotação (ões) informada (s) acima poderá (ão) ser adaptada (s) para atender o 

exercício seguinte; 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

8.1. Compete à contratada:  

8.1.1. Pagar todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste Contrato, especialmente quanto ao INSS, FGTS e ISS, como 

estabelecido na legislação em vigor.  

8.2. Compete a Contratante:  

8.2.1. Pagar à Contratada o preço estabelecido na cláusula terceira, nos termos deste 

Contrato;  

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES:  

9.1. Durante a execução do Contrato poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:  

9.1.1. Advertência;  

9.1.2. Multa de 10% (dez por cento) pelo descumprimento do contrato;  

9.1.3. Suspensão para contratar com a Administração; 

9.1.4. Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública;  

9.1.5. Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso. As multas serão 

calculadas pelo valor total do contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:  

10.1. A Contratante poderá declarar rescindido o Contrato, independente de qualquer 

procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o direito a qualquer 

indenização nos seguintes casos:  

10.1.1. Inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as consequências contratuais 

e as previstas em Lei;  

10.1.2. Não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações e prazos;  

10.1.3. Atraso injustificado na prestação dos serviços;  

10.1.4. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do Contratado com 

outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no Edital e no Contrato;  

10.1.5. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;  

10.1.6. Decretação de falência ou instauração de insolvência civil ou dissolução da 

sociedade;  

10.1.7. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pelo Prefeito Municipal, exaradas no processo 

administrativo a que se refere o Contrato.  

10.1.8. A suspensão dos serviços por parte da Contratada, por prazo superior a 30 

(trinta) dias, salvo em casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna 

ou guerra;  
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10.1.9. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Contratante, 

decorrentes dos serviços prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra;  

10.1.10. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do Contrato;  

10.2. A Contratante poderá ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o 

contrato Por conveniência administrativa fundamentada, recebendo a Contratada, neste 

caso, os Valores correspondentes às mercadorias já entregues até a data da rescisão.  

10.3. A rescisão do contrato poderá ainda ocorrer nos termos e de acordo com o 

presente nos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/97.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS RECURSOS:  

11.1. Os recursos, representações e pedidos de reconsideração, somente serão acolhidos 

nos termos do art. 109, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO:  

12.1. A execução do contrato será acompanhada pela Secretaria Municipal de 

Administração, que deverá atestar a prestação dos serviços licitado, sem o que não será 

permitido qualquer pagamento, sendo designado um servidor municipal para tal fim, ou 

seja, quanto ao seu cumprimento e regularidade, devendo ainda anotar todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do presente, determinando o que for 

necessário a regularização dos problemas observados de acordo com o disposto nos arts. 

67, 68, 69 e 76 da Lei n° 8.666/93, sujeitando-se a Contratada a todas as condições 

impostas neste contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES:  

13.1. Fica o Contatado obrigado de manter, durante toda execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO:  

14.1. A rescisão do Contrato poderá ainda ocorrer de forma amigável, por acordo entre 

as partes, reduzindo a termo no processo desde que haja conveniência para a 

Administração Pública.  

14.2. Os casos omissos no presente contrato serão dirimidos pelo Edital e pela 

legislação própria em vigor, a Lei n° 8.666/93 e suas alterações, bem como a Lei 

10.520/02.  

14.3. Fica eleito o Foro da comarca de Inhangapi-Pa, para dirimir qualquer dúvida ou 

contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se 

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
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14.4. E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para igual distribuição, para que produza seus efeitos legais. 
 

Inhangapi - PA, XX/XX/XXXX. 

 

Representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

Egilásio Alves Feitosa 

CONTRATANTE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Representada por XXXXXXXXXX 

CONTRATADA 
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ANEXO - IV 

(Modelo) 

CREDENCIAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 

 

Através da presente, CREDENCIAMOS o (a) Sr (a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador (a) da Cédula de Identidade nº 

XXXXXXXXXXXXXX e CPF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXX, a participar da 

Licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de Inhangapi-Pa, na modalidade 

PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2017, supra-referenciada, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

CNPJ nº XXXXXXXXXXXX, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em seu 

nome, bem como formular propostas, praticar os demais atos inerentes ao certame, 

inclusive firmar contrato.  

 

 

Local, XX/XX/XXXX. 

 

 

Representante legal da empresa 

CARIMBO DE CNPJ 
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ANEXO - V 

(Modelo) 

DECLARAÇÃO DE LEIS TRABALHISTAS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 

 

Pela presente, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº 

XXXXXXXXXXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que CUMPRE PLENAMENTE 

O DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo a partir de quatorze anos, na 

condição de aprendiz. 

 

Local, XX/XX/XXXX. 

 

 

Representante legal da empresa 

CARIMBO DE CNPJ 
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ANEXO - VI 

(Modelo) 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 

 

Pela presente, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº 

XXXXXXXXXXXX, DECLARA, sob as penas da Lei e em cumprimento ao disposto 

no art. 4º, inciso VII da Lei nº 10.520/02, que CUMPRE PLENAMENTE OS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO definidos no Edital da licitação do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 016/2017.  

 

Local, XX/XX/XXXX. 

 

 

Representante legal da empresa 

CARIMBO DE CNPJ 
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ANEXO – VII 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO ME/EPP 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 

 

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXXXX, com sede na Rua 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARA, sob as penas da Lei, que é inscrita 

como XXXXXXXXXXXXXXXXXXX (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como 

ME-EPP, e que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 3º, da Lei 

Complementar 123/06, estando apta a usufruir direitos de que tratam os artigos 42 a 45 

da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo no presente certame.  

 

Local, XX/XX/XXXX. 

 

 

Representante legal da empresa 

CARIMBO DE CNPJ 
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ANEXO - VIII 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE FATOS SUPERVENIENTES 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 

 

A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXX, DECLARA, sob 

as penas da Lei, que até a presente data INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA 

SUA HABILITAÇÃO no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores.  

 

Local, XX/XX/XXXX. 

 

 

Representante legal da empresa 

CARIMBO DE CNPJ 
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ANEXO - IX 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS DO CERTAME 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 

 

A Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ nº XXXXXXXX, DECLARA, sob 

as penas da Lei, que teve acesso irrestrito a todos os documentos e peças que instruem o 

presente processo licitatório, não restando nenhum documento desconhecido nos autos 

que possa macular a licitude do procedimento.  

 

Local, XX/XX/XXXX. 

 

 

Representante legal da empresa 

CARIMBO DE CNPJ 
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