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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO 19/2019 

O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Pará, situado à Av. Júlio César nº 3000, Bairro Val-de-Cans, Belém/PA (código UASG: 925853), 
por meio do pregoeiro, CAP BM AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA SILVA, designado pela Portaria 
735, de 01OUT2018, torna público aos interessados, que realizará a Licitação na Modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, nas condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá as seguintes legislações: Lei 10.520/02, 
Decreto Federal 5.450/05; Lei Estadual 6.474/02; Decreto Estadual 2.069/06; Decreto Estadual 
967/08; Lei Complementar Federal 123/06; Lei Complementar Federal 147/14, Decreto Estadual 
878/08; Decreto Federal 8.538/15; Lei Federal 12.846/13, Decreto 2.289/17, aplicando-se 
subsidiariamente a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 
 

ABERTURA DA SESSÃO: 

DATA: 08/07/2019      

HORÁRIO: 09h30 (horário de Brasília) 

LOCAL DA SESSÃO: site www.comprasgovernamentais.gov.br  

1 – DO OBJETO 

1.1. O Pregão Eletrônico tem por objeto a AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO DE RISCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CBMPA, conforme 

condições, especificações e quantidades relacionadas nos Anexos deste Edital. 

1.2. O julgamento e a adjudicação dos objetos serão pelo MENOR PREÇO. 

1.3. A licitação será formada por 2 (dois) grupos, o grupo 1 composto por 6 (seis) itens e o grupo 2 

composto por 5 (cinco) itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, devendo o 

licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem. 

2 – DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 

2.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

2.3. O certame é franqueado à participação exclusiva de Microempresas (ME) e Empresas de 

Pequeno Porte (EPP), em atenção ao disposto no Decreto 8.538/15, e Decreto Estadual 878/08, 

devendo as empresas atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital e de seus anexos, e estarem devidamente credenciadas para participar de 

Pregão Eletrônico no sistema. 

2.3.1. Não poderão beneficiar-se do regime diferenciado e favorecido em licitações, concedido às 

Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), as interessadas que se enquadrem em 

quaisquer das exclusões relacionadas no parágrafo 4, do art.3º, da Lei Complementar 123/2006. 

2.4. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio 

do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento das exigências de habilitação e que 

sua proposta está em conformidade com as exigências deste Instrumento Convocatório. 

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o 

licitante às sanções penais e administrativas previstas neste Edital. 

2.6. Não poderão participar os interessados que se encontrem: 

a) sob falência, recuperação judicial, dissolução e liquidação. 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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b) concurso de credores. 

c) Reunidas em regime de consórcios, com participação estrangeira na sua forma de constituição. 

d) empresas estrangeiras que não funcionem no país. 

e) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública na 

esfera Federal, Estadual, Municipal. 

f) empresas que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios detentores de mais de 10% (dez 

por cento) do capital social. 

g) responsáveis e técnicos que sejam administradores ou servidores do Estado, na data da 

publicação do Edital, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei 8.666/93. 

2.7. O licitante está obrigado a declarar, no sistema eletrônico, sua condição de Empresa de 

Pequeno Porte – EPP ou Microempresa – ME e que atende aos requisitos do artigo 3º da LC 

123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa Lei. 

2.8. Que o licitante desempenhe atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação. 

2.9. O licitante deverá declarar em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não 

emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 

dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos. 

 

3 – DO CREDENCIAMENTO  

3.1. O Credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico, no site 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br. 

3.2. O Credenciamento do licitante dependerá de registro cadastral atualizado no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, que também será requisito obrigatório para 

fins de habilitação. 

3.3. O Credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante, 

ou seu representante legal, e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou 

ao órgão responsável, responsabilidades por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 

do sistema, para imediato bloqueio de acesso. 

 

4 – DO ENVIO DE PROPOSTAS  

4.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico, o licitante deverá encaminhar, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, proposta de preços com os respectivos anexos, até 

a data e hora marcadas para a abertura da sessão (HORÁRIO DE BRASÍLIA), quando, então, 

encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas. 

4.2. Se for o caso, o licitante deverá consignar para os itens referentes à proposta, em campo 

adequado do sistema, o valor unitário e total em moeda corrente nacional, com duas casas 

decimais, já considerando os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução 

do objeto. 
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4.3. Não será aceita oferta de objeto com especificações diferentes das indicadas no termo de 

referência deste Edital (Anexo). 

4.4. A proposta será desclassificada quando apresentada em desacordo com o Edital e/ou 

apresentar qualquer elemento que possa identificar o licitante. 

4.5. As propostas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua elaboração. 

4.6. O pregoeiro poderá, caso julgue necessário, solicitar mais esclarecimentos sobre a composição 

dos preços propostos. 

4.7. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

apresentada. 

4.8. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 

inseridos durante a sessão pública. 

4.9. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. 

4.10. As propostas apresentadas contemplarão os quantitativos fixados no Termo de Referência, e 

os preços ofertados para o objeto desta licitação deverão corresponder obrigatoriamente à 

totalidade do objeto. Não serão aceitas ofertas parciais. 

4.11. Em caso de discordância existente entre a descrição do objeto no site da Internet e as 

especificações constantes deste Edital e seus anexos, prevalecerão as do texto do edital. 

4.12. A licitante que não encaminhar a proposta pelo sistema eletrônico ou encaminhar 

incorretamente, terá sua cotação desconsiderada para efeito de julgamento, sendo convocada à 

proposta subsequente. 

4.13. Não será admitida a subcontratação para a execução do objeto deste Pregão Eletrônico. 

4.14. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos sujeitará o licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

4.15. A proposta comercial deverá ser formulada e enviada somente pela vencedora, contendo as 

especificações do objeto ofertado e seus anexos, para o email cplcbmpa@gmail.com, no prazo 

estipulado pelo pregoeiro durante a sessão, e seus originais ou cópias autenticadas deverão ser 

encaminhadas no prazo máximo de 72 horas. 

4.16. Na proposta a ser enviada deverá constar: preço unitário e total, a marca, o modelo e a 

quantidade para cada item. 

4.17. Se por motivo de força maior, a adjudicação não ocorrer dentro do período de validade da 

proposta e caso persista o interesse do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, este poderá solicitar 

prorrogação da validade por igual período. 

 

5 - DO INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

5.1. No dia e hora do Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública na internet, mediante a utilização 

de sua chave de acesso e senha, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. 

5.2. A comunicação entre o pregoeiro e as licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens, em 

campo próprio do sistema eletrônico. 

5.3. Após a abertura, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas 

que não apresentarem conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

mailto:cplcbmpa@gmail.com
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5.4. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância 

de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

6 - DA CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

6.1. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas 

que não estiverem em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, registrando no 

sistema. 

6.2. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS COM VALORES ACIMA DO PREÇO DE 

REFERÊNCIA 

6.3. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

7 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 

7.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, sendo cada licitante imediatamente informado do seu recebimento e 

respectivo horário de registro e valor. 

7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 

aceitação dos mesmos. 

7.3. Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado pelo licitante 

e registrado no sistema. 

7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

7.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

7.6. Durante o transcurso da Sessão Pública, os licitantes serão informados do valor do menor lance 

registrado, que tenha sido apresentado pelos demais licitantes, vedada a identificação do detentor 

do lance. 

7.7. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro. 

7.8. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período 

de tempo de até (30) trinta minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

7.9. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, 

retornando o pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

7.9.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão 

do Pregão será suspensa, e terá reinicio após 30 (trinta) minutos da comunicação expressa do 

pregoeiro aos participantes no endereço eletrônico. 

7.9.2. Se a desconexão persistir por tempo superior a 02 (duas) horas, a sessão será suspensa e 

somente terá reinicio no dia e horário previamente fixados no endereço eletrônico. 

7.10. Caso a licitante não realize lances, permanecerá o valor da última proposta eletrônica. 
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8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E ACEITABILIDADE 

8.1. O licitante classificado em primeiro lugar encaminhará a Proposta de Preços, conforme Anexos 

e documentos de habilitação exigida no Edital, quando solicitado pelo pregoeiro, por meio de 

convocação de anexo do sistema, em papel timbrado e assinado com os respectivos valores e 

descrição técnica readequada ao lance vencedor do material ofertado, para julgamento e 

aceitabilidade, no prazo de até 30 (trinta) minutos ou dependendo do caso será estabelecido prazo 

pelo pregoeiro. 

8.2. Nas propostas a serem enviadas deverão constar: 

a) características e especificações técnicas dos materiais, de forma clara e detalhada, como 

também, preço unitário e total dos itens, em moeda corrente nacional (R$ Real), expressos em 

algarismos (até duas casas decimais após a vírgula), sem previsão inflacionária e por extenso. Sem 

alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 

resultado. 

b) informar na proposta a Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, e-mail (se 

houver), banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento para fins de contrato. 

c) O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF, deverá ser o mesmo contido na proposta 

para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento. 

8.3. O critério de aceitabilidade dos preços será de acordo com os valores praticados no mercado, 

observado o valor estimado pela unidade interessada. 

8.4. Não serão admitidas retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez 

recebidas às propostas. 

8.5. O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços de acordo com as exigências 

contidas no Edital. 

8.6. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do CBMPA 

ou, ainda, ao de outros órgãos e entidades da Administração Pública, para orientar sua decisão. 

8.7. No caso da proposta ou o lance de menor valor não ser aceitável, ou se o licitante desatender 

às exigências do edital, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a 

sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital, sendo o respectivo 

licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

8.7.1. Ocorrendo a situação a que se refere o item 8.7, o pregoeiro poderá negociar com o licitante 

para que seja obtido preço melhor. 

8.8. O pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos 

documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 

acessível a todos, atribuindo-lhes a eficácia para fins de classificação e habilitação. 

8.9. A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior à sessão de lances, a 

critério do pregoeiro que comunicará aos licitantes através do sistema eletrônico. 

8.10. A perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo 

pregoeiro no sistema ou de sua desconexão é de inteira responsabilidade do licitante. 
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9 - DA HABILITAÇÃO 

9.1. A habilitação dos licitantes será verificada “On-Line” no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, (habilitação parcial) e da documentação complementar especificada neste 

Edital. 

9.2. Os licitantes que não atenderem as exigências para habilitação parcial no SICAF, deverão 

apresentar documentos que supram tais exigências. 

9.3. Os licitantes deverão apresentar a seguinte documentação complementar: 

9.3.1. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, (com suas últimas alterações ou 

consolidadas), devidamente registrado na Junta Comercial da sede da licitante. No caso de 

sociedades por ações, acompanhados dos documentos comprobatórios de eleição de seus 

administradores, devidamente publicado. 

9.3.2. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação, quando quaisquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, 

informados pelo SICAF, for igual ou inferior a 1 (um). 

9.3.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, 

conforme Lei 12.440/11. Caso exista mais de uma certidão, mesmo dentro do prazo de validade, 

será considerada a mais recente. 

9.3.4. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

9.3.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuição estadual, se houver relativo ao domicílio da 

licitante pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

9.3.6. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (Certidão Negativa de Débito relativo a 

Contribuições Previdenciárias). – INSS. 

9.3.7. Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitidas 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

9.3.8. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal; 

9.3.9. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

9.3.10. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, com data de validade 

de no mínimo 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua expedição. 

9.3.11. Declaração no próprio sistema, de inexistência em seu quadro de pessoal de menores na 

condição de empregado, direta ou indiretamente, na forma do disposto do inciso XXXIII do art. 7º 

da Constituição Federal, conforme anexos deste Edital. 

9.3.12. Declaração que possui as condições operacionais necessárias ao cumprimento do objeto e 

que está ciente de todas as exigências relativas ao mesmo, conforme anexos deste Edital. 

9.3.13. Atestados de capacidade técnica em papel timbrado da entidade emitente devendo ser 

fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, comprovando que a empresa cumpriu 

o relacionado com o objeto da licitação, com no máximo 5 (cinco) anos de expedição a contar da 

data da publicação deste edital; 

9.4. O pregoeiro poderá consultar sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões, para 

verificar as condições de habilitação dos licitantes. 

9.5. Os documentos que não estejam contemplados no SICAF deverão ser remetidos em conjunto 

com a proposta de preços. 
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9.5.1. Os documentos remetidos por meio da opção “Enviar Anexo” do sistema poderão ser 

solicitados em original ou por cópias autenticadas a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido 

pelo pregoeiro. 

9.5.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à 

Comissão Permanente de Licitação. 

9.5.3. Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome do licitante, 

com indicação do número de inscrição no CNPJ. 

9.5.4. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão 

estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza são emitidos em nome da matriz. 

9.5.5. Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição 

na regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis 

por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento 

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

negativas. 

9.5.6. A não regularização da documentação, no prazo previsto na subcondição anterior, implicará 

decadência da expectativa do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital. 

9.6. Se a proposta não for aceitável, se o licitante não atender às exigências de habilitação, o 

pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação 

até a seleção da proposta que melhor atenda a este Edital. 

9.7. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

9.8. Se a documentação de habilitação não estiver completa, correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus Anexos, o pregoeiro considerará a proponente inabilitada; 

9.9. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança da futura 

contratação; 

9.10. Serão sanados pelo pregoeiro, através de informações ou diligências requeridas, quaisquer 

erros evidenciados como meramente formais. 

 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 

10.1. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos exigidos para 

habilitação que não estejam contemplados no SICAF, inclusive, quando houver necessidade, e os 

anexos, deverão ser remetidos em originais ou cópias autenticadas, no prazo de 03 (três) dias úteis, 

contados da solicitação do pregoeiro, ao seguinte endereço: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 

PARÁ - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, Av. Júlio César nº 3.000 - Val de Cans - Belém – 

Pará - CEP 66.615-055 - Fone: (91) 98899-6515 - Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/ 2019. A/C 

Presidente da CPL.  

10.2. Indicação do nome ou razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, 

telefone fixo, celular e endereço eletrônico (e-mail), de um representante legal habilitado para 

prestar esclarecimentos técnicos e atender as reclamações que porventura surgirem durante o 

processo licitatório. 



 
 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E 
 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

        COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
Avenida Júlio César, nº 3000 – Val-de-Cans, CEP: 66.615-055, Belém-PA 
Fone: (91) 40068324 
Email: cplcbmpa@gmail.com 

10.2.1. Indicação do(s) nome(s) do(s) representante(s) legal do proponente que irá assinar todos 

os documentos (Ata, Contrato), originados desse certame licitatório. Caso seja procurador, 

apresentar procuração dentro do prazo de validade. 

10.3. Todos os documentos, inclusive os de cobrança, se a licitante for a matriz, deverão estar em 

nome da matriz, e se a licitante for filial, deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

11 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

11.1. Qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão até 02 (dois) dias úteis 

antes da data de abertura da Sessão Pública. 

11.1.1 Caberá o pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados o 

pregoeiro, na forma eletrônica, até 03 (três) dias úteis anteriores à data de abertura da Sessão 

Pública. 

11.3. Os pedidos de esclarecimento e de impugnação deverão ser encaminhados ao pregoeiro, 

inicialmente por meio eletrônico e para o endereço eletrônico cplcbmpa@gmail.com, entretanto 

necessário o protocolo, tempestivamente, na sede do Órgão. 

11.4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 

do certame. 

11.5. A razão de impugnação que se referir ao item do termo de referência poderá, a juízo do 

pregoeiro, com apoio da área técnica competente, implicar suspensão do certame para aquele item, 

prosseguindo para os demais. 

 

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. Declarado o vencedor, o pregoeiro abrirá o prazo de no mínimo 20 (vinte) minutos, durante o 

qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada eletronicamente, em campo próprio 

do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, registrando a síntese de suas razões. 

12.1.1. A recorrente que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, 

em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas a apresentar contra-razões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 

correr do término do prazo da recorrente. 

12.2. Os autos do processo permanecerão no órgão com vista franqueada aos interessados. 

12.3. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo pregoeiro serão 

apreciados pela autoridade competente. 

12.4. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção da licitante em recorrer importará a 

decadência do direito ao recurso e o pregoeiro adjudicará o objeto do certame à empresa declarada 

vencedora, sendo submetido o presente procedimento à autoridade competente para homologação. 

12.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

12.6. Decididos os recursos, o CBMPA, através da autoridade competente, fará a adjudicação do 

objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 

 

13 - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
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13.1. O licitante estará obrigado a fornecer quantitativos superiores ou inferiores àqueles por ele 

apresentado, em função do direito de acréscimo e decréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento), 

de que trata o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93, após contratação. 

 

14-  ENTREGA DO MATERIAL/ACEITAÇÃO/FISCALIZAÇÃO 

14.1. Os critérios de recebimento/aceitação do objeto e da fiscalização estão previstos no Termo 

de Referência. 

 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

15.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

16 - DO PAGAMENTO 

16.1 Os critérios para o pagamento estão descritos no Termo de Referência. 

 

17 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. Todas as despesas decorrentes desta licitação correrão na funcional programática 

especificada: 

Programação: 06.182.1425.8593 

Natureza da despesa: 339030 

Fonte de Recurso: 0101000000 

 

18 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 10520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que:  

18.1.1. Não aceitar/retirar a Nota de Empenho, ou não assinar o Termo de Contrato, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

18.1.2. Apresentar documentação falsa; 

18.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no Certame; 

18.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.5. Não mantiver a proposta; 

18.1.6. Cometer fraude fiscal; 

18.1.7. Comporta-se de modo inidôneo; 

18.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

18.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanções: 

18.3.1. Multa de 15% sobre o valor estimado do (s) item (s) prejudicado (s) pela conduta do Licitante; 

18.3.2. Impedimento de Licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo 

de 5 anos. 

18.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com sanção de impedimento. 
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18.5. A aplicação de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei 8666, de 1993. 

18.6. A Autoridade Competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causada a Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

18.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

18.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 

 

19 - DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

19.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de 

razões de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 

e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 

de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

19.2. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento das condições deste Edital. 

19.3. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e 

à ampla defesa. 

 

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. É facultado o pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação: 

a) A promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 

vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão 

Pública. 

b) Relevar erros formais ou simples omissões em quaisquer documentos, para fins de habilitação 

e classificação do proponente, desde que sejam irrelevantes, não firam o entendimento da proposta 

e o ato não acarrete violação aos princípios básicos da licitação. 

c) Convocar os licitantes para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao entendimento 

de suas propostas. 

20.2. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

20.3. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 

quaisquer documentos relativos a esta licitação. 

20.4. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

20.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a Sessão Pública será automaticamente transferida para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja 

comunicação do pregoeiro em contrário. 
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20.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 

licitante, desde que seja possível a aferição das suas qualificações e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da Sessão Pública de Pregão. 

20.7. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

da disputa entre os interessados. 

20.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo pregoeiro, com observância das devidas disposições 

legais. 

20.9 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia de início e incluir-

se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 

disposto em contrário. 

20.10. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente no Órgão. 

20.11.1. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado antes 

da hora normal, será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. 

20.12. É vedada a subcontratação para a execução do objeto desta licitação. 
20.13. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá o disposto no instrumento 

convocatório. 

20.14. Este Edital e seus anexos serão fornecidos gratuitamente pelos sites 

www.comprasgovernamentais.gov.br, www.compraspara.pa.gov.br ou www.bombeiros.pa.gov.br. 

Maiores informações pelo telefone (91) 4006-8324, de segunda a sexta das 08h as 15h. 

20.15. Todas as menções a horários feitas neste Edital têm como referência o horário oficial de 

Brasília - DF. 

20.16. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao empenho. 

20.17. Fica eleito o foro da Comarca de Belém/PA para julgamento das questões decorrentes do 

referido procedimento licitatório, que não forem dirimidas administrativamente. 

 

Belém, _____ de ________de 2019. 

 

 

 

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA - CEL QOBM 

COMANDANTE Geral do CBMPA – Ordenador de despesa  

  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.compraspara.pa.gov.br/
http://www.bombeiros.pa.gov.br/
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO 
 Aquisição de Bandeiras e Placas de Sinalização de Riscos para atender as necessidades da 
CEDEC/ CBMPA. 
 
1.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 A contratação em tela tem como objetivo a aquisição de 256 Bandeiras de Sinalização de 
Riscos, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, para serem empregadas 
na Operação Veraneio do ano em curso nos principais balneários do Estado de forma a alertar o 
veranista das condições de segurança do local cumprindo deste modo a primeira fase do dentro do 
Ciclo de Gestão de Risco e Desastre. 
 
2. DETALHAMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
2.1 São descritos a seguir, as especificações técnicas, o quantitativo e as condições dos produtos, 
objeto deste Termo de Referência: 

 
 

 

BANDEIRAS INFORMATIVAS DE RISCO 

ORDEM ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 

G1 

Indicação de meio líquido com condições adequadas ao 
banho. 
 
 
 
 
 
 
Cor 
Pantone 350c 
Texto Arial 250– vermelho 
 

Deverá ser confeccionada em tecido Nylon 240 paraquedas, 

retangular, nas dimensões 900x750 mm, com bordas dobradas e 

costuradas, com reforço em lona de 40 mm onde vem ser fixados 

02 (dois) olhais de latão de primeira qualidade de diâmetro externo 

de 30 mm, em cada extremidade de um dos lados menores da 

bandeira.  

Poderá ser impresso em ambos os lados da bandeira a logomarca 

do serviço de salvamento. Todas as costuras aplicadas as 

bandeiras devem ser duplas em linha 100% poliéster, na cor do 

tecido a ser aplicada.  

Deverá acompanhar a bandeira 2 tirantes em poliamida medindo 

cada um 10x300 mm , com acabamento térmico em suas pontas, 

para que não permita desmanchar suas tramas. Deverão ser 

30 unid. 

FAIXA SEGURA 
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entregues individualmente em embalagem plástica transparente, 

própria para este fim. 

HASTE DE FIXAÇÃO DE BANDEIRAS: Deverá ter no mínimo 2,5 

metros, ser de PVC rígido,  sendo com 02 (dois) orifícios distantes 

um dos outros em 75 cm para amarração da bandeira. Nas 

extremidades deverá ter fitas presas para fixação nas hastes. 

 
G1 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Indicação de meio líquido com risco de afogamentos e 
acidentes.  
Presença de ondas, correntes e outros fatores de risco.  
Contra indicada para nadadores inexperientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cor: Pantone 108c 
Texto: Arial 250 – amarelo 
 

Deverá ser confeccionada em tecido Nylon 240 paraquedas, 

retangular, nas dimensões 900x750 mm, com bordas dobradas e 

costuradas, com reforço em lona de 40 mm onde vem ser fixados 

02 (dois) olhais de latão de primeira qualidade de diâmetro externo 

de 30 mm, em cada extremidade de um dos lados menores da 

bandeira.  

Poderá ser impresso em ambos os lados da bandeira a logomarca 

do serviço de salvamento. Todas as costuras aplicadas as 

bandeiras devem ser duplas em linha 100% poliéster, na cor do 

tecido a ser aplicada.  

Deverá acompanhar a bandeira 2 tirantes em poliamida medindo 

cada um 10x300 mm , com acabamento térmico em suas pontas, 

para que não permita  desmanchar suas tramas. Deverão ser 

entregues individualmente em embalagem plástica transparente, 

própria para este fim. 

HASTE DE FIXAÇÃO DE BANDEIRAS: Deverá ter no mínimo 2,5 

metros, ser de PVC rígido,  sendo com 02 (dois) orificios distantes 

um dos outros em 75 cm para amarração da bandeira. Nas 

extremidades deverá ter fitas presas para fixação nas hastes. 
 

30 unid. 

 

 ATENÇÃO 
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G1 

Indicação de meio líquido, com alto risco de afogamento e 
acidentes.  
Presença de ondas, correntes e outros fatores de alto risco.  
Contraindicado para todos os nadadores. Banhistas devem 
ter grande atenção e cuidado. 
 
 
 
 
 
 
Cor: Pantone485c 
Texto: Arial 250 – amarelo 
 

Deverá ser confeccionada em tecido Nylon 240 paraquedas, 

retangular, nas dimensões 900x750 mm, com bordas dobradas e 

costuradas, com reforço em lona de 40 mm onde vem ser fixados 

02 (dois) olhais de latão de primeira qualidade de diâmetro externo 

de 30 mm, em cada extremidade de um dos lados menores da 

bandeira.  

Poderá ser impresso em ambos os lados da bandeira a logomarca 

do serviço de salvamento. Todas as costuras aplicadas as 

bandeiras devem ser duplas em linha 100% poliéster, na cor do 

tecido a ser aplicada.  

Deverá acompanhar a bandeira 2 tirantes em poliamida medindo 

cada um 10x300 mm , com acabamento térmico em suas pontas, 

para que não permita desmanchar suas tramas. Deverão ser 

entregues individualmente em embalagem plástica transparente, 

própria para este fim.  

HASTE DE FIXAÇÃO DE BANDEIRAS: Deverá ter no mínimo 2,5 

metros, ser de PVC rígido, sendo com 02 (dois) orificios distantes 

um dos outros em 75 cm para amarração da bandeira. Nas 

extremidades deverá ter fitas presas para fixação nas hastes. 

30 unid. 

G1 

Área protegida por guarda-vidas.  
Indica a área protegida por guarda-vidas e deve ser utilizada 
principalmente em praias com grande extensão visando prover 
segurança aos banhistas, além de informar a faixa com supervisão 
de guarda-vidas. 
 
 
 
 
 
 
 
Cor: Pantone485c (superior) e Pantone 108c (inferior) 

60 unid. 

PERIGO 

FAIXA PROTEGIDA POR 

GUARDA VIDAS 
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Texto: Arial 250 – amarelo 
 

Deverá ser confeccionada em tecido Nylon 240 paraquedas, 

retangular, nas dimensões 900x750 mm, com bordas dobradas e 

costuradas, com reforço em lona de 40 mm onde vem ser fixados 

02 (dois) olhais de latão de primeira qualidade de diâmetro externo 

de 30 mm, em cada extremidade de um dos lados menores da 

bandeira.  

Poderá ser impresso em ambos os lados da bandeira a logomarca 

do serviço de salvamento. Todas as costuras aplicadas as 

bandeiras devem ser duplas em linha 100% poliéster, na cor do 

tecido a ser aplicada.  

Deverá acompanhar a bandeira 2 tirantes em poliamida medindo 

cada um 10x300 mm , com acabamento térmico em suas pontas, 

para que não permita desmanchar suas tramas. Deverão ser 

entregues individualmente em embalagem plástica transparente, 

própria para este fim. 

HASTE DE FIXAÇÃO DE BANDEIRAS: Deverá ter no mínimo 2,5 

metros, ser de PVC rígido, sendo com 02 (dois) orifícios distantes 

um dos outros em 75 cm para amarração da bandeira. Nas 

extremidades deverá ter fitas presas para fixação nas hastes. 

 
G1 
 
 
 
 
 
 
 

   

  

Indica a área sem supervisão do guarda-vidas. 
Área não assistida por guarda-vidas, quando houver postos 
próximos ativados. 
 
 
 
 
 
 
Cor: Pantone 419c 
Texto: Arial 250 - amarelo 

Deverá ser confeccionada em tecido Nylon 240 paraquedas, 

retangular, nas dimensões 900x750 mm, com bordas dobradas e 

costuradas, com reforço em lona  de 40 mm onde vem ser fixados 

02 (dois) olhais de latão de primeira qualidade de diâmetro externo 

de 30 mm, em cada extremidade de um dos lados menores da 

bandeira.  

Poderá ser impresso em ambos os lados da  bandeira a logomarca 

do serviço de salvamento. Todas as costuras aplicadas as 

bandeiras devem ser duplas em linha 100% poliéster, na cor do 

tecido a ser aplicada.  

Deverá acompanhar a bandeira 2 tirantes em poliamida medindo 

cada um 10x300 mm , com acabamento térmico em suas pontas, 

para que não permita desmanchar suas tramas. Deverão ser 

76 unid. 

FAIXA NÃO PROTEGIDA 

POR GUARDA-VIDAS 
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entregues individualmente em embalagem plástica transparente, 

própria para este fim. 

HASTE DE FIXAÇÃO DE BANDEIRAS: Deverá ter no mínimo 2,5 

metros, ser de PVC rígido, sendo com 02 (dois) orificios distantes 

um dos outros em 75 cm para amarração da bandeira. Nas 

extremidades deverá ter fitas presas para fixação nas hastes. 

G1 

A bandeira dupla vermelha - será empregada quando as 
condições aquáticas ou climáticas não oferecerem segurança aos 
banhistas.  
Situação de condição climática desfavorável - chuvas torrenciais 
durante todo o turno de serviço, tempestade de raios e outros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cor: Pantone485c 
Texto: Arial 250 – amarelo 

Deverá ser confeccionada em tecido Nylon 240 paraquedas, 

retangular, nas dimensões 900x750 mm, com bordas dobradas e 

costuradas, com reforço em lona de 40 mm onde vem ser fixados 

02 (dois) olhais de latão de primeira qualidade de diâmetro externo 

de 30 mm, em cada extremidade de um dos lados menores da 

bandeira.  

Poderá ser impresso em ambos os lados da bandeira a logomarca 

do serviço de salvamento. Todas as costuras aplicadas as 

bandeiras devem ser duplas em linha 100% poliéster, na cor do 

tecido a ser aplicada.  

Deverá acompanhar a bandeira 2 tirantes em poliamida medindo 

cada um 10x300 mm , com acabamento térmico em suas pontas, 

para que não permita desmanchar suas tramas. Deverão ser 

entregues individualmente em embalagem plástica transparente, 

própria para este fim. 

HASTE DE FIXAÇÃO DE BANDEIRAS: Deverá ter no mínimo 2,5 

metros, ser de PVC rígido, sendo com 02 (dois) orifícios distantes 

um dos outros em 75 cm para amarração da bandeira. Nas 

extremidades deverá ter fitas presas para fixação nas hastes. 

30 unid. 

 

 

  

PRAIA INTERDITADA 
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PLACAS INFORMATIVAS DE RISCO 

ORDEM ESPECIFICAÇÕES QUANTIDADE 

 
G2 

Placa de orientação aos banhistas. 
Deve ser colocada nas vias de acesso ao ambiente aquático. 
100 cm (largura) X 80 cm (altura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placas de orientação aos banhistas (usuários), confeccionada em 
material alumínio e/ou resistente ao vento e a oxidação, com 
espessuras mínima de 3mm, nas dimensões de 80cm x 100cm 
(AxL),com pintura em esmalte sintético, nas cores conforme 
modelo especificado e deverá possuir 02 (duas) hastes  em 
material Metalon nas dimensões 2400mm x 50mm (AxL), fixadas 
na parte posterior da placa. 
Cor 
Pantone 186 (superior) 
Pantone 108 (inferior) 
 
Texto 
Arial 250 – amarelo (superior) 
Vermelho – inferior 
Obs: cada faixa terá 40 cm (altura). 

 
30 UNIDADES 

 

 
G2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Placa genérica de indicativo de local perigoso. 
Indicação de risco específico e pontual, tal como correntes de 
retorno, pedras, e outros riscos inerentes ao local 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Placas de sinalização genérica de local perigoso, confeccionada 

em material alumínio e/ou resistente ao vento e a oxidação, com 

espessuras mínima de 3mm, nas dimensões 600mm x 400mm x 

21 UNIDADES  
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0,23mm (AxLxP), com pintura em esmalte sintético, nas cores  

conforme modelo especificado e deverá possuir haste em material 

Metalon nas dimensões 2400mm x 50mm (AxL), fixadas na parte 

posterior da placa. 

 

G2 

Placa genérica de indicativo de local perigoso. 
Indicação de risco específico e pontual, tal como correntes de 
retorno, pedras, e outros riscos inerentes ao local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Placas de sinalização genérica de local perigoso, confeccionada 

em material alumínio e/ou resistente ao vento e a oxidação, com 

espessuras mínima de 3mm, nas dimensões 600mm x 400mm x 

0,23mm (AxLxP), com pintura em esmalte sintético, nas cores 

conforme modelo especificado e deverá possuir haste em material 

Metalon nas dimensões 2400mm x 50mm (AxL), fixadas na parte 

posterior da placa. 

17 UNIDADES 

G2 
Placa de orientação aos banhistas. 
Deve ser colocada nas vias de acesso ao ambiente aquático. 
Deve constar nos folders a imagem da placa. 

 
23 UNIDADES 
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Placas de sinalização genérica de local perigoso, confeccionada 

em material alumínio e/ou resistente ao vento e a oxidação, com 

espessuras mínima de 3mm, nas dimensões 600mm x 400mm x 

0,23mm (AxLxP), com pintura em esmalte sintético, nas cores 

conforme modelo especificado e deverá possuir haste em material 

Metalon nas dimensões 2400mm x 50mm (AxL), fixadas na parte 

posterior da placa. 

G2 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placas de sinalização genérica de local perigoso, confeccionada 

em material alumínio e/ou resistente ao vento e a oxidação, com 

espessuras mínima de 3mm, nas dimensões 1200mm x 800mm x 

0,23mm (AxLxP), com pintura em esmalte sintético, nas cores 

conforme modelo especificado e deverá possuir haste em material 

Metalon nas dimensões 2400mm x 50mm (AxL), fixadas na parte 

posterior da placa. 

30 UNIDADES 
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2.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Deverá atender as especificações contidas no item 2.1, bem como, as normas técnicas em vigor. 
 
3. DA PROPOSTA DE PREÇOS  
3.1 A proposta deverá ser apresentada em planilha discriminando o que deverá conter: 
3.1.1) detalhamento do objeto e de todos os seus acessórios; 
3.1.2) as quantidades; 
3.1.3) valores unitários e totais por unidade, em moeda nacional, em algarismo e por extenso; 
3.1.4) prazo para entrega dos materiais;  
3.1.5) marca e modelo do objeto;  
3.1.6) garantia do objeto, contra defeitos de fabricação e funcionamento, será de 90 (noventa) dias 
para os itens do grupo 1 e 6 (seis) meses para os do grupo 2 a contar da data do recebimento 
definitivo, prevalecendo à garantia oferecida pelo fabricante, se por prazo superior.  
3.2 Nos preços já deverão estar consideradas todas as despesas com tributos, fretes, transportes, 
seguros e demais despesas que incidam direta ou indiretamente, nos preços para fornecimento do 
objeto deste Termo de Referência. 
3.3 Todos os materiais entregues deverão ser acompanhados de nota fiscal dos produtos com o 
nome e caracterização clara e precisa. Deverá conter também o número da Nota de Empenho 
firmada entre Contratante e a Contratada; 
3.4 Todos os materiais deverão ser novos, comprovadamente de primeiro uso, de acordo com as 
especificações e condições estipuladas neste Termo de Referência e seu anexo. 
 
4. PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA 
4.1 Deverão ser entregues no almoxarifado do Comando geral, avenida Júlio César, 3000- Val de 
Cans, em dia de expediente normal, das 8h às 15h, correndo por conta da contatada todas as 
despesas decorrentes do objeto do contrato, em conformidade com o estabelecido no Edital. 
4.2 Caso seja impossível de serem substituídos os bens que forem rejeitados, ou na hipótese de 
não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal 
devida ao contratado, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
4.3. As Bandeiras e as placas deverão ser novas, de primeiro uso, entregues em perfeitas condições 
de uso e funcionamento, conforme proposta apresentada, especificações técnicas exigidas. 
4.4. Para fins de entrega dos materiais, deverão ser observados critérios objetivos como: 
4.4.1 Quantidades previstas; Atendimento ao prazo de entrega estipulado; Atendimento as 
especificações contidas no Termo de Referência e demais documentos; e Garantias dos bens 
estipuladas neste Termo de Referência; 
4.5 A CONTRATADA deverá entregar os materiais no prazo de até 30 (trinta dias) dias corridos, a 
partir da emissão da nota de empenho. 
 
5. DA VIGÊNCIA E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
5.1. O Contrato para fornecimento dos materiais definidos neste Edital terá vigência 12 (doze) 
meses, com a entrega dos ITENS (objeto desta licitação), em até 30 (trinta) dias, após a emissão 
da “Ordem de Fornecimento”, na forma deste Edital, podendo ser prorrogado, desde que ocorra 
algum dos motivos elencados no Art. 57, § 1º da Lei 8.666/93. 
5.2. Durante a vigência do contrato, a fiscalização será exercida por um representante da 
Contratante (órgão usuário do registro), ao qual competirá registrar em relatório todas as 
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da entrega de 
materiais, de tudo dando ciência à Administração. 
5.3. O período para contratação está adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários.  
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5.4. A Administração, convocará o fornecedor vencedor, durante a validade de sua proposta, para 
assinatura do instrumento contratual, dentro do prazo de 8 (oito) dias úteis contados a partir de sua 
convocação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo do previsto no art. 81 da Lei 
8.666/1993.  
 
6.  DEVERES DA CONTRATADA 
6.1 Na execução do objeto do contrato, obriga-se a CONTRATADA a: 
a) entregar os produtos em conformidade com o estabelecido neste Termo de Referência; 
b) substituir o produto que esteja desconforme com o estabelecido neste Termo de Referência ou 
que apresente defeito de fabricação, no prazo máximo de 10(dez) dias úteis a contar do 
recebimento da notificação de rejeição pela CONTRATADA;  
c) comunicar ao fiscal do contrato da aquisição, que será nomeado, assim que for celebrado o 
contrato com a Contratada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecedem o prazo 
de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento; 
d) apresentar documento fiscal específico discriminando o produto fornecido, com indicação de 
preços unitários e totais; 
e) respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE; 
f) solicitar em tempo hábil todas as informações de que necessitar para o cumprimento de suas 
obrigações contratuais;  
g) manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante a execução do instrumento 
contratual, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 
 
7. DEVERES DO CONTRATANTE 
7.1 Na execução do objeto do contrato, obriga-se o CONTRATANTE a: 
a) prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA; 
b) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos produtos 
fornecidos;  
c) atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos produtos fornecidos; d) 
efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas; 
e) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade 
dos produtos; 
f) designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e fiscalização 
dos produtos ofertados. 
 
8. DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DA FISCALIZAÇÃO E DO GERENCIAMENTO DO 
CONTRATO 
8.1. As obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as 
condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial. 
8.2. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas 
nos arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a execução do 
objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento 
contratual. 
8.3. A execução do objeto será fiscalizada e gerenciada por representante do CONTRATANTE, 
especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela área gestora, doravante 
denominado simplesmente Unidade Fiscalizadora. 
8.4. A Unidade Fiscalizadora do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do objeto, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de: 
a) atestar as notas fiscais correspondentes à execução do objeto contratual;  



 
 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E 
 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

        COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
Avenida Júlio César, nº 3000 – Val-de-Cans, CEP: 66.615-055, Belém-PA 
Fone: (91) 40068324 
Email: cplcbmpa@gmail.com 

b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 
as providências necessárias para a boa execução do objeto contratual;  
c) emitir pareceres em todos os atos das Administrações relativas à execução do objeto e, em 
especial, na aplicação das sanções estabelecidas; 
d) fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente as 
condições estabelecidas; 
e) determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadas; 
f) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer 
exigência sua; 
g) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da 
CONTRATADA; 
h) lavrar o termo de recebimento definitivo do objeto contratado.  
8.5. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 
 
9. DAS SANÇÕES 
9.1 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações contratuais assumidas, ou a 
infringência dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das sanções previstas nos arts. 
86 e 87 da Lei 8.666/93, que se encontram indicadas abaixo:  
a) advertência, por escrito, sempre que forem constatadas falhas de pouca gravidade; 
b) pelo atraso na entrega dos produtos em relação ao prazo estipulado: multa de 1% (um por cento) 
do valor dos produtos não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor 
dos produtos; 
c) pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do produto, caracterizada em dez 
dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: multa de 20% (vinte por cento) do valor 
dos produtos; 
d) pela demora em substituir os produtos rejeitados, a contar do terceiro dia útil da data da 
notificação da rejeição, multa de 2% (dois por cento) do valor dos produtos recusados, por dia 
decorrido, até o limite de 05 (cinco) dias. 
e) pela recusa da CONTRATADA em substituir os produtos rejeitados, entendendo-se como recusa 
a substituição não efetivada nos 5 (cinco) dias que se seguirem à da rejeição: multa de 20% (vinte 
por cento) do valor dos produtos rejeitados; 
f) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
CONTRATANTE pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, 
nos moldes do art. 7º da Lei  10.520/2002; 
g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta 
grave, dolosa ou revestida de má-fé.  
9.2 As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.  
9.3 As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência 
de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e 
formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente. 
9.4 A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF e no caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA será descredenciada 
por até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais 
comunicações legais (art. 7º da Lei 10.520 de 17/07/02). 
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Belém - Pa, 22 de Abril de 2019. 
 
 

Marcelo Pinheiro dos Santos – Cap QOBM 
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                ANEXO II 

MINUTA – CONTRATO 

  

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2019, QUE 

CELEBRAM ENTRE SI CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DO PARÁ E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONSOANTE AS 

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 

 

O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ- CBMPA, com sede na Av. Júlio César nº 3.000, 

bairro de Val-de-Cans, nesta cidade de Belém, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do 

Ministério da Fazenda sob o n.º 34.847.236/0001-80, como CONTRATANTE, representado neste 

ato por seu Comandante Geral, Exmº Sr. CEL QOBM HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA, 

residente e domiciliado nesta cidade, portador da Cédula de Identidade n° 1444398-CBM/PA e CPF 

264.707.722-34, e a empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  e em observância à 

Lei nº 8.666, de 1993, à Lei nº 10.520, de 2002,  e demais legislações correlatas, resolvem celebrar 

o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ORIGEM DO CONTRATO: 

1.1. Este Contrato Administrativo tem como origem o Processo licitatório na modalidade de 

PREGÃO ELETRÔNICO n.º xx/2019 - CBMPA. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:  

2.1. O objeto do presente termo de contrato é Aquisição de Bandeiras e Placas de Sinalização 

de Riscos para atender a necessidade do CBMPA. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA: 

3.1. O contrato terá a vigência de 06 (seis) meses, contados a partir da assinatura pelo Comandante 

Geral do CBMPA. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO: 

4.1. O valor global do contrato é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxx). 

 
Item 

 
Descrição 

 
Qtde. 

R$ 
 Unitário 

R$ 
Total 



 
 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E 
 COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 

        COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
Avenida Júlio César, nº 3000 – Val-de-Cans, CEP: 66.615-055, Belém-PA 
Fone: (91) 40068324 
Email: cplcbmpa@gmail.com 

01 
Indicação de meio líquido com condições adequadas 
ao banho: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

xx R$ xx R$ xxx 

02 
Indicação de meio líquido com risco de afogamentos 
e acidentes: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

xx R$ xx R$ xxx 

03 
Indicação de meio líquido, com alto risco de 
afogamento e acidentes: XXXXXXXXXXXXX 

xx R$ xx R$ xxx 

04 Área protegida por guarda-vidas: XXXXXXXXXX xx R$ xx R$ xxx 

05 
Indica a área sem supervisão do guarda-vidas: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

   

06 A bandeira dupla vermelha: XXXXXXXXXXXXX    

07 
Placa de orientação aos banhistas: 

XXXXXXXXXXXXXXX 
   

08 
Placa genérica de indicativo de local perigoso: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   

09 
Placa genérica de indicativo de local perigoso: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   

10 
Placa de orientação aos banhistas: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
   

11 
Placas de sinalização genérica de local perigoso: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

   

PREÇO GLOBAL: R$  XXX 

 
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:  

5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará deste exercício, na dotação 

abaixo discriminada: 

C. FUNCIONAL: XXXXXXXXXXX 

NATUREZA DA DESPESA: XXXXXXXXXXX 

FONTE DE RECURSOS: XXXXXXXXXX 

UNIDADE GESTORA: XXXXXXX 

VALOR: XXXXXXXXXXXXXXX 

 

6. CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

6.1. O pagamento deverá ser realizado na entrega do objeto através de depósito em conta 

bancária que ocorrerá em até 20 (vinte) dias contados a partir da data de entrega da Nota 

Fiscal/Fatura no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, e após o aceite do(s) 
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objeto(s) pelo setor competente. Constar na Nota Fiscal o nome do banco, número da agência e 

da conta corrente para o recebimento de créditos. 

6.2. A Nota Fiscal deverá ser emitida em nome do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, 

situado a AV. JÚLIO CÉSAR Nº 3000 – VAL-DE-CÃES, BELÉM-PA, inscrito no CNPJ: 

34.847.236/0001-80, inscrição estadual e municipal não contribuinte, e deve ser acompanhada de 

todos os documentos técnicos dos bens adquiridos. 

6.3. Fica esclarecido que o preço proposto é fixo e irreajustável, ficando por conta do fornecedor 

todos os impostos, taxas, fretes com risco e demais encargos que incidam sobre os mesmos, 

assim como os custos para instalação, estadia, passagem e alimentação dos técnicos 

encarregados. 

6.4. O pagamento somente será realizado mediante as comprovações das mesmas regularidades 

exigidas para a habilitação da empresa no dia da licitação. 

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que o atraso decorrente gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO, DA FISCALIZAÇÃO E DO 

GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

7.1. As obrigações assumidas deverão ser executadas fielmente pelas partes, de acordo com as 

condições avençadas e as normas legais pertinentes, respondendo cada uma pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial. 

7.2. Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas 

nos arts. 73 a 76, da Lei 8.666/93. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a execução do 

objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento 

contratual. 

7.3. A execução do objeto será fiscalizada e gerenciada por representante do CONTRATANTE, 

especialmente designado para esse fim, a ser oportunamente indicado pela área gestora, doravante 

denominado simplesmente Unidade Fiscalizadora. 

7.4. A Unidade Fiscalizadora do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do objeto, sendo-lhe assegurada a prerrogativa de: 

a) atestar as notas fiscais correspondentes à execução do objeto contratual;  
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b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 

as providências necessárias para a boa execução do objeto contratual;  

c) emitir pareceres em todos os atos das Administrações relativas à execução do objeto e, em 

especial, na aplicação das sanções estabelecidas; 

d) fiscalizar a execução do objeto contratado, de modo que sejam cumpridas integralmente as 

condições estabelecidas; 

e) determinar o que for necessário à regularização de faltas verificadas; 

f) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer 

exigência sua; 

g) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da 

CONTRATADA; 

h) lavrar o termo de recebimento definitivo do objeto contratado.  

7.5. A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO, CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO: 

8.1 Deverão ser entregues no local indicado pela CONTRATANTE, ou em local por ele designado, 

em dia de expediente normal, no horário de funcionamento de cada órgão/ente ou aderentes a ATA 

SRP na forma de carona, correndo por conta da contratada todas as despesas decorrentes do 

objeto do contrato, em conformidade com o estabelecido no Edital. 

8.2 Caso seja impossível de serem substituídos os bens que forem rejeitados, ou na hipótese de 

não serem os mesmos executados, o valor respectivo será descontado da importância mensal 

devida ao contratado, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

8.3. As Bandeiras deverão ser novas, de primeiro uso, entregues em perfeitas condições de uso e 

funcionamento, conforme proposta apresentada, especificações técnicas exigidas. 

8.4. Para fins de entrega dos materiais, deverão ser observados critérios objetivos como: 

8.4.1 Quantidades previstas; Atendimento ao prazo de entrega estipulado; Atendimento às 

especificações contidas no Termo de Referência e demais documentos; e Garantias dos bens 

estipuladas neste Termo de Referência; 

8.5 A CONTRATADA deverá entregar os materiais no prazo de até 30 (trinta dias) dias corridos, a 

partir da emissão da nota de empenho. 

 

9. CLÁUSULA NONA- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
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9.1. SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1.2 Na execução do objeto do contrato, obriga-se o CONTRATANTE a: 

a) prestar informações e esclarecimentos que venham ser solicitados pela CONTRATADA; 

b) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas nos produtos 

fornecidos;  

c) atestar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s), após o aceite dos produtos fornecidos; d) 

efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas; 

e) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade 

dos produtos; 

f) designar representante com competência legal para proceder ao acompanhamento e fiscalização 

dos produtos ofertados. 

 

9.2 SÃO OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.2.1 Na execução do objeto do contrato, obriga-se a CONTRATADA a: 

a) entregar os produtos em conformidade com o estabelecido neste Termo de Referência; 

b) substituir o produto que esteja desconforme com o estabelecido neste Termo de Referência ou 

que apresente defeito de fabricação, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar do 

recebimento da notificação de rejeição pela CONTRATADA;  

c) comunicar ao fiscal do contrato da aquisição dos veículos, que será nomeado, assim que for 

celebrado o contrato com a Contratada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento; 

d) apresentar documento fiscal específico discriminando o produto fornecido, com indicação de 

preços unitários e totais; 

e) respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE; 

f) solicitar em tempo hábil todas as informações de que necessitar para o cumprimento de suas 

obrigações contratuais;  

g) manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, durante a execução do instrumento 

contratual, todas as condições de habilitação exigidas na licitação; 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

10.1 O descumprimento, por parte da CONTRATADA, das obrigações contratuais assumidas, ou a 

infringência dos preceitos legais pertinentes, ensejará a aplicação das sanções previstas nos arts. 

86 e 87 da Lei nº 8.666/93, que se encontram indicadas abaixo: a) advertência, por escrito, sempre 
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que forem constatadas falhas de pouca gravidade; 

b) pelo atraso na entrega dos produtos em relação ao prazo estipulado: multa de 1% (um por cento) 

do valor dos produtos não entregue, por dia decorrido, até o limite de 10% (dez por cento) do valor 

dos produtos; 

c) pela recusa em efetuar o fornecimento e/ou pela não entrega do produto, caracterizada em dez 

dias após o vencimento do prazo de entrega estipulado: multa de 20% (vinte por cento) do valor 

dos produtos; 

d) pela demora em substituir os produtos rejeitados, a contar do terceiro dia útil da data da 

notificação da rejeição, multa de 2% (dois por cento) do valor dos produtos recusados, por dia 

decorrido, até o limite de 05 (cinco) dias. 

e) pela recusa da CONTRATADA em substituir os produtos rejeitados, entendendo-se como recusa 

a substituição não efetivada nos 5 (cinco) dias que se seguirem à da rejeição: multa de 20% (vinte 

por cento) do valor dos produtos rejeitados; 

f) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, 

nos moldes do art. 7º da Lei nº 10.520/2002; 

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações assumidas, praticando falta 

grave, dolosa ou revestida de má-fé.  

10.2 As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que 

eventualmente detenha a CONTRATADA, ou efetuada a sua cobrança na forma prevista em lei.  

10.3 As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada a ocorrência 

de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou casos fortuitos, devidos e 

formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade competente. 

10.4 A sanção será obrigatoriamente registrada no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores – SICAF e no caso de suspensão de licitar, a CONTRATADA será descredenciada 

por até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Termo de Referência e das demais 

comunicações legais (art. 7º da Lei 10.520 de 17/07/02). 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: 

11.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato os elencados no art. 78 da Lei n° 8.666, de 

1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções 

aplicáveis. 
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11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS: 

12.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas 

na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e demais normativos de licitações e contratos 

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990- 

Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO: 

13.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado do Pará, 

no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da data de sua assinatura, de conformidade com o que 

dispõe o art. 28, § 5º da Constituição Estadual. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO contratual: 

14.1. O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Contrato será o da cidade 

de Belém/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

14.2 E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente Contrato em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 

02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

 
 
 
 
 

Belém-PA,__________ de xxxxxxx de 2019. 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM  

Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará  
CONTRATANTE 
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__________________________________________ 
 XXXXXXXXXXX 

 XXXXXXXXX 
 CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
1ª ________________________ 

 
 
2ª _________________________ 

CPF No CPF No 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
MODALIDADE: PREGÃO (ELETRÔNICO) 19/2019 – CPL.  

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RISCOS PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA CEDEC/ CBMPA. 
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              A (Razão Social da licitante) _________________________, inscrita no CNPJ/MF sob 
no____________________ instalada a ____________________(endereço completo), Município 
de ____________________, Estado do ________________, apresenta proposta para fornecimento 
de __________________________, de acordo com o quadro abaixo: 
 

Item Especificação do material Unid Quant. Preço Unit. (R$) Preço Total (R$) 

01  UND    

02  UND    

03  UND    

04  UND    

 PREÇO GLOBAL (R$)             

 
OBS 1: Declaro que nos preços aqui propostos estão incluídos todos os custos e despesas, 
inclusive os relativos a frete, mão-de-obra, tributos em geral, contribuições sociais, parafiscais, 
comerciais, serviços de instalação e outros, inerentes ao objeto do PREGÃO ELETRÔNICO 
19/2019. 
OBS 2: Apresentação detalhada dos objetos que serão fornecidos (especificar quantidade, marca 
e modelo) 
 
Prazo de validade:___(não inferior a 60 dias) . 
 
Nome do Credor: _______________________________ . 
 
Banco:_____________ agência: ______________ conta corrente ___________________. 
 
Data da proposta 
 
 
 

__________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

NOME COMPLETO E RG OU CPF 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO INC. XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
 
________________________(razão social da licitante), inscrita no CNPJ sob o 
nº______________________ por intermédio de seu representante legal, o(a) 
Sr.(a)___________________ portador(a) da carteira de identidade nº ________, expedida 
por_____________________ e do CPF nº ___________________________, DECLARA, para fins 
do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e art. 27, inc. V, da Lei no 8.666/93, 
acrescido pela Lei 9.854/99, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e que não emprega menor de dezesseis anos em qualquer tipo de atividade. 
 
Ressalva (se for o caso): Emprega menor, a partir de catorze anos, na condição de aprendiz. 
 
 
 

   Belém - Pa, ______ de __________________________ de 2019. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

NOME COMPLETO E RG OU CPF 
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ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE POSSUI AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS NECESSÁRIAS 
AO CUMPRIMENTO DO OBJETO E QUE ESTÁ CIENTE DE TODAS AS EXIGÊNCIAS 
RELATIVAS AO MESMO 

 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

______________________________(razão social da firma)____________________ 
(CNPJ) nº __________________(endereço completo)___________, DECLARA que possui as 
condições operacionais necessárias ao cumprimento do objeto do edital referente ao PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 19/2019 – CPL, estando ciente de todas as exigências relativas ao mesmo. 
 
 
 
 
 

Belém-PA, __________ de _________________de 2019. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE 

NOME COMPLETO E RG OU CPF 
 


