Passira, 25 de Maio de 2021.

DO: PREFEITO DO MUNICÍPIO
AO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACÃO
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao que preceitua a Lei Federal Nº 8.666/93 que trata
dos processos Licitatórios, solicito de V. Sª as providências cabíveis, quanto à abertura de um
processo Licitatório, constante do interesse do Município, para a AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS BÉLICOS E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FORTALECER A
GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE PASSIRA/PE, DE ACORDO COM O COVÊNIO
905429/2020 COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, levando-se
em consideração a boa qualidade e o preço mais acessível do mercado, cuja discriminação
segue a este anexo.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar votos
de estima e profunda admiração.

__________________________________________________________
SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
- PREFEITO

Passira, 25 de Maio de 2021
DA: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AO: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

IDENTIFICAÇÃO DE SALDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DESTINATÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(GUARDA MUNICIPAL DE PASSIRA).
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÉLICOS E DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL PARA FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE
PASSIRA/PE, DE ACORDO COM O COVÊNIO 905429/2020 COM O MINISTÉRIO
DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA.
Valor Máximo Admitido R$ 114.777,18 ( cento e quatorze mil setentecentos e
setenta e sete reais e dezoito centavos).
INFORMAÇÕES SOLICITADAS

SALDO :

SIM

NÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ___________________________-___________
___________________________-___________
___________________________-___________
___________________________-___________
___________________________-___________
___________________________-___________
___________________________-___________
___________________________-___________
___________________________-___________

Data: ____/_____/2021.
_____________________
Controle orçamentário

Passira,27 de Maio de 2021.

DO: PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA
PARA: SETOR JURÍDICO

Estamos através deste enviando-lhes minuta do Pregão
Eletrônico nº 012/2021, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÉLICOS E DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE
PASSIRA/PE, DE ACORDO COM O COVÊNIO 905429/2020 COM O MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, conforme Anexo 01 – TERMO DE REFERÊNCIA, para
apreciação e emissão de respectivo parecer.

_____________________________________________
Pregoeiro Oficial

Recebi em:

____/_________/2021.

____________________________

Parecer Jurídico sobre o Edital
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021.
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÉLICOS E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
PARA FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE PASSIRA/PE, DE
ACORDO COM O COVÊNIO 905429/2020 COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA.
O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE PASSIRA apresenta a esta Assessoria de Assuntos
Jurídicos o edital de licitação em epígrafe, para na análise de sua conformidade formal com Lei
nº 8.666/93.
Da leitura do referido edital, verifica-se que o mesmo atende às exigências da Lei nº 8.666/93,
posto que, em suma, contém os requisitos do art. 40 da Lei nº 8.666/93:
ITEM
Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da
repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da
licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e
indicará, obrigatoriamente, o seguinte:
I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como
previsto no art. 64 desta Lei, para execução do contrato e para entrega do objeto da
licitação;
III - sanções para o caso de inadimplemento;
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico;
V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o
local onde possa ser examinado e adquirido;
VI - condições para participação na licitação, em conformidade com os arts. 27 a 31
desta Lei, e forma de apresentação das propostas;
VII - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos;
VIII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em
que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às
condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto;
IX - condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no
caso de licitações internacionais;
X - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a
fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos
ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos
parágrafos 1º e 2º do art. 48;
XI - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção,
admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para
apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data
do adimplemento de cada parcela;
XIII - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou
serviços que serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas,
etapas ou tarefas;
XIV - condições de pagamento, prevendo:
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do
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período de adimplemento de cada parcela;
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a
disponibilidade de recursos financeiros;
c) critério de atualização financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do
período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento;
d) compensações financeiras e penalizações, por eventuais atrasos, e descontos, por
eventuais antecipações de pagamentos;
e) exigência de seguros, quando for o caso;
XV - instruções e normas para os recursos previstos nesta Lei;
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;
XVII - outras indicações específicas ou peculiares da licitação.
§ 1o O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado
pela autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licitação, e dele extraindose cópias integrais ou resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados.
§ 2o Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações
e outros complementos;
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários;
III - a minuta do contrato a ser firmado entre a Administração e o licitante vencedor;
IV - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação.
XVI - condições de recebimento do objeto da licitação;
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Assim, entende esta Assessoria de Assuntos Jurídicos que o edital de licitação em referência
atende às exigências da Lei nº 8.666/93.
É o parecer, SMJ.
Passira, 27 de Maio de 2021.

____________________________________________
- Procurador -

Passira, 12 de Junho de 2021.

DO: PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE PASSIRA
PARA: SETOR JURÍDICO

Vimos por meio desta encaminhar o Pregão Eletrônicol nº
012/2021 da PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA - PE, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS BÉLICOS E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FORTALECER A
GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE PASSIRA/PE, DE ACORDO COM O
COVÊNIO 905429/2020 COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, conforme Anexo 01 – TERMO DE REFERÊNCIA, para análise e emissão de
respectivo parecer.

_____________________________________________
Pregoeiro Oficial

Recebi em:
____/_________/2021.

____________________________

EDITAL DE LICITAÇÃO – FORNECIMENTO
Licitação Exclusiva para ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014.
PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 029/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 012/2021

O MUNICÍPIO DE PASSIRA, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações e Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, torna público, para o conhecimento dos
interessados, que:
INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS
ABERTURA DAS PROPOSTAS
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇO

12:00 h. do dia 28/05/2021
09:00 h. do dia 11/06/2021
09:30 h. do dia 11/06/2021

Junto ao Setor de Licitações, o pregoeiro e equipe de apoio se reunirão com a finalidade de realizar este Pregão
Eletrônico do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, processando-se essa licitação nos termos pelo Decreto Federal nº
10.024, de 20 de setembro de 2019.
Os procedimentos para acesso ao Pregão Eletrônico estão disponíveis na página inicial do site do Portal de
Compras Públicas: www.portaldecompraspublicas.com.br.
REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo será considerado o horário de Brasília-DF.
Caso não haja expediente na Prefeitura Municipal de Passira no dia indicado para a sessão de recebimento e abertura
dos envelopes, será o respectivo evento transferido para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o horário e o local
preestabelecido.
1

– DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÉLICOS E DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL PARA FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE PASSIRA/PE, DE ACORDO COM O
COVÊNIO 905429/2020 COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Licitação Exclusiva para
ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014, em conformidade com as especificações e
quantidades estabelecidas no Termo de Referência (Anexo II) e anexo do edital.
1.2 - A estimativa referida no Anexo II constitui-se uma mera previsão dimensionada, não estando o Município de
PASSIRA obrigado a realizá-la em sua totalidade, e não cabendo a licitante o direito de pleitear qualquer tipo de
reparação. Em decorrência o Município de PASSIRA se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a estimativa
prevista.
2

– DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar da presente licitação empresa legalmente autorizadas a atuarem no ramo pertinente
ao objeto desta licitação e que apresentarem a documentação solicitada no local dia e horário informados no
preâmbulo deste edital.
2.2 - Não poderão participar deste Pregão:
2.2.1 - Consórcios, grupos ou agrupamentos de pessoas jurídicas ou físicas e jurídicas;
2.2.2 - Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Município de PASSIRA;

2.2.3 - Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos da punição.
3

– DO CREDENCIAMENTO

3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data
e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por
meio de chave de acesso e senha.
4.3. As Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI) deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista,
nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
4.4. Incumbirá ao 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 quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema;
4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o
que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão
disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5

– DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes
campos:
5.1.1.

PREÇO UNITÁRIO e GLOBAL.

5.1.2.

Marca do produto ofertado;

5.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de
Referência: indicando, no que for aplicável: modelo, prazo de validade;
5.2.

A proposta deverá conter PREÇO UNITÁRIO e GLOBAL, ou seja, a multiplicação da quantidade estimada

do item pelo respectivo preço unitário (conforme a unidade e a quantidade mencionada abaixo), expresso em
reais, sendo o total com 02 (duas) casas decimais, válido para ser praticado desde a data da apresentação da
proposta até o efetivo pagamento.
5.3.

O licitante deverá considerar, para formulação de sua proposta, as seguintes condições:

5.4.

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Contratada.

5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens ou serviços.
5.6. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.
5.7.

O prazo de validade da proposta é fixado em 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5.8. O prazo de validade dos produtos, não poderá ser inferior ao apresentado no Termo de referência, contado a
partir da entrega dos respectivos produtos solicitados na Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria.
6

– DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data,
horário e local indicados neste Edital.
6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
6.3. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo
real por todos os participantes.
6.4. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a
efeito na fase de aceitação.
6.5. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão
da fase de lances.
6.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
6.7.

O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo.

6.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e
as regras estabelecidas no Edital.
6.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da
sessão pública.

6.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso
de lances intermediários.
6.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da
consecução do melhor preço.
6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo Pregoeiro.
6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.
6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.18. 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.
6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
6.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira
que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
6.22. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art.
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
6.22.1.

produzidos no País;

6.22.2.

produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

6.22.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
6.22.4. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às
regras de acessibilidade previstas na legislação.
6.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas
empatadas.
6.24. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.25. O Pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta
adequada ao último lance ofertado durante o periódo de negociação realizada, podendo ser aberto diligência
após esse prazo, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.

6.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.
7

– DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto
nº 10.024/2019.
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
7.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.
7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas
ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema
com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.
7.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
7.6. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante,
formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.7. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam- se os que contenham as
características do material ofertado, tais como: marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou,
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema
eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
7.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
suacontinuidade.
7.10. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em
condições diversas das previstas neste Edital.
7.11. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
8

– DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

8.1.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado.
8.1.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação
dos documentos originais não- digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9 – DA HABILITAÇÃO
Deverão ser encaminhados os seguintes documentos:
9.1– HABILITAÇÃO JURÍDICA
9.1.1.

Registro comercial no caso de empresa individual;

9.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais
alterações, ou se for o caso, o ato constitutivo e a alteração social consolidada devidamente registrada, em
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
9.1.3. Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
da diretoria em exercício;
9.1.4. Decreto de autorização, devidamente arquivado, 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;
9.1.5. Para as empresas na condição de Microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Instrução
Normativa do DREI nº 10, publicada no DOU do dia 06/12/2013, será comprovada mediante a apresentação da
Certidão expedida pela Junta Comercial.
9.1.6. Para as empresas na condição de MEI, será comprovada mediante apresentação do seguinte documento:
9.1.6.1
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCEI disponibilizado no Portal
do Microempreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br);
9.2 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
9.2.1. Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante
fornecido satisfatoriamente, compatíveis e pertinentes com o objeto deste Edital, devendo o atestado conter,
além do nome do atestante, seu endereço e telefone, ou qualquer outra forma de que a Comissão Permanente de
Licitação – CPL possa valer-se para manter contato com a empresa declarante.
9.2.2. Titulo de Registro (TR), se for fabricante ou Certificado de Registro (CR), se comerciante, dos objetos,
ambos emitidos pelo exército, o relatório tecnico experimental (ReRex) do produto ofertado e apostila do mesmo,
conforme determina o Minitério da Defesa/Exercito Brasileiro.
9.2.3. Certificado de Homologação do CAEX de todos os produtos.
9.2.4. Registro no Ministério da Defesa, Exercíto Comando Logístico Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados – DFPC.
9.3 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
9.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
9.3.2. Certidão de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Quanto a Dívida Ativa e Certidão de
Quitação de Tributos ou Certidão Conjunta) do domicílio ou sede do licitante, fornecida pela Secretaria da Receita
Federal SRFB, na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014;
9.3.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;
9.3.4. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – (FGTS), através do
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa, demonstrando situação regular no cumprimento

dos encargos sociais instituídos por lei;
9.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para
comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, em atendimento à Lei Federal nº
12.440/11.
9.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA
9.4.1.
Certidão negativa de falência ou concordata ou recuperação judicial ou recuperação
extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante em processo judicial eletrônico e físico, com data não
superior a 60 (sessenta) dias contados da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do
documento.
9.4.1.1 As empresas que sejam do Estado de Pernambuco além de apresentar a certidão negativa
de processos cíveis física, devem emitir a certidão negativa de processos cíveis em 1º grau (PJe) para pessoa
jurídica, para licitação no site: (https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml);
Observação: De acordo com a Instrução Normativa nº 1.124 de 06 de novembro de 2015, do Exmº. Sr.
Presidente do TJPE, publicado no DOJ de 09/11/2015, a partir do dia 15/02/2016 passa a ser obrigatório o
PJe (Processo Judicial Eletrônico) nas Varas Cíveis.
9.5 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO CUMPRIMENTO DO INC. XXXIII DO ART. 7º DA C.F.:
9.5.1 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99).
9.6 Os documentos que dependam de prazo de validade e que não contenham esse prazo especificado no próprio
corpo, em lei ou nesse processo, devem ter sido expedidos em no máximo 03 (três) meses anteriores a data
determinada para a entrega dos envelopes.
9.7 Os documentos deverão ser apresentados autenticados por processo de cópia autenticada por cartório
competente, ou outro sistema, ou ainda por via eletrônica (internet), desde que devidamente autorizado pelo
órgão competente.
9.8 A critério do Pregoeiro poderão ser solicitados esclarecimentos, assim como serem efetuadas diligências,
visando a conformar a capacidade técnica, gerencial e administrativa das empresas
9.9 A não apresentação da proposta de preços e/ou dos documentos de habilitação exigidos por parte da
empresa classificada em 1º lugar, dentro do prazo estabelecido ocasionará a desclassificação da licitante, sendo
convocados, por ordem de classificação, os demais participantes do processo licitatório.
9.10 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a
todas as demais exigências do edital.
9.10.1
A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.
9.10.2
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.10.3
A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.11 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a
sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.
9.12 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos
documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.13 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá
nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
10 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou
seu representante legal.
10.1.2.
pagamento.

Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da
execução do Contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, vinculam à Contratada.
10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor
global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros, e no caso de
divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.
10.7. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
11 – DOS RECURSOS
11.1. Somente quando declarado o vencedor, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para
que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is)

decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Toda intenção realizada fora do prazo acima mencionado será indeferida por intempestividade.
11.3. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação
da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.4. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de
admissibilidade do recurso.
11.5. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse
direito.
11.6. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para apresentar
as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo,
apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de
seus interesses.
11.7. Os recursos e contrarrazões
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11.8. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.9. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante
neste Edital.
12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da
sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os
atos anulados e os que dele dependam.
12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos
imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
12.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, de acordo com a fase do
procedimento licitatório.
13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja
interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará
o procedimento licitatório.
14 – DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a liquidação da Nota Fiscal devidamente quitada e
aprovada por servidor público responsável pelo recebimento e conferência do material.

14.2. A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número
do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação
do documento fiscal para pagamento.
14.3. Pelos débitos pagos em atraso, a Administração responderá perante a contratada pelo que deu causa,
sendo que o critério de atualização monetária terá por base o IGPM, e, a título de penalidade, juros de mora, à
razão de 0,2%, ao mês.
15 – DAS PENALIDADES
15.1. A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar as seguintes sanções:
15.1.1.

Advertência.

15.1.2. Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de
atraso no cumprimento das obrigações assumidas, incidente sobre o valor total do contrato/empenho, até a
data do efetivo adimplemento, respeitando o limite de 10% sobre o valor do Contrato.
15.2. A multa moratória será aplicada a partir do 2º (segundo) dia útil da inadimplência, contado da data
definida para o regular cumprimento da obrigação.
15.3. Multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de inexecução
parcial do objeto contratado, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao
CONTRATANTE.
15.4. Multa de 10% incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de inexecução total do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de
indenização dos prejuízos porventura causados ao CONTRATANTE.
15.5. Multa de 5% incidente sobre o valor total do contrato/empenho, no caso de descumprimento de
obrigações contratuais.
15.6. Decorridos 30 (trinta) dias corridos sem que a CONTRATADA tenha iniciado o fornecimento da obrigação
assumida, estará caracterizada a inexecução contratual, ensejando a sua rescisão.
15.7. A aplicação de multa por inexecução contratual independe da multa moratória eventualmente aplicada ou
em fase de aplicação, sendo aplicável cumulativamente.
15.8. Suspensão temporária, de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração,
por prazo de até 02 (dois) anos.
15.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por até 5 anos ou
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o
Município de PASSIRA, o qual será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
15.10. Nos termos do Decreto nº 10.024/2019, o licitante, sem prejuízo das multas previstas em edital e contrato
e das demais combinações legais, poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito à ampla
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
15.10.1. Não assinar o contrato;
15.10.2. Não entregar a documentação exigida no edital;
15.10.3. Apresentar documentação falsa;

16.10.4. Causar o atraso na execução do objeto;
16.10.5. Não mantiver a proposta;
16.10.6. Falhar na execução do contrato;
16.10.7. Comportar-se de modo inidôneo;
16.10.8. Declararc informações cfalsas;
16.10.9. Cometer fraude fiscal.
15.11. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado a CONTRATADA vencedora o contraditório e a
ampla defesa.
15.12. Notificado do processo para apuração de penalidade, a CONTRATADA poderá manifestar-se em até 05
(cinco) dias úteis. No caso de declaração de inidoneidade o prazo para manifestação será de 10 dias corridos, de
acordo com a Lei n 8.666/1993.
16 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os recursos orçamentários para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da
emissão da Nota de Empenho.
Projeto atividade: 0412204012.208 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria
Elemento de Despesa: 44.90.52.00.
Projeto atividade: 0418204042.213 – Manutenção da Guarda Municipal
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
17 – DO RECEBIMENTO E DO FORNECIMENTO
17.1. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinatura do contrato, sob pena da
perda do direito objeto desta licitação.
17.2. A entrega da mercadoria será de forma imediata, ao Município de PASSIRA.
17.3. O prazo para do fornecimento do produto será no máximo de 120 (cento e vinte) dias apos a,
contados da ordem de fornecimento oriundos do contrato.
17.4. A contratada fica obrigada a substituir, no prazo de 60 (sesenta) dias, a contar da notificação da
cotratada as suas custas sem prejuízo da aplicação das penalidades.
17.5. O Recebimento provisório o definitivo do objeto, não exclui a respossabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execução do contrato.
17.6. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela contratada;
17.7. A responsabilidade por vício e/ou fato dos produtos resolver-se-á subsidiariamente nos termos do
Código de Defesa do Consumidor.
17.8. As entregas dos produtos, serão de uma única vez, de acordo com a solicitação da Secretária solicitante ou
demais responsável pela secretaria, por meio de Ordens de Fornecimento, os produtos deverão ser entregues na
Prefeitura Municipal de Passira, no horário das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira, correndo por conta da

Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes do fornecimento.
17.9. A Prefeitura Municipal de Passira reserva-se o direito de recusar o produto que não estiverem de acordo
com o solicitado e as despesas decorrentes correrão a expensas da proponente vencedora, sendo reiniciada a
contagem do prazo para pagamento, quando da entrega definitiva.
17.10. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
17.11. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do
nº do Pregão e de contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do
documento fiscal para pagamento.
17.12. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor, terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de
sua assinatura.
17.12. O fornecimento será fiscalizado pelo servidor Sandro Quirino de Amorim Filho, CPF 058.644.054-26
responsável designado pela Prefeitura Municipal.
18 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
18.1. Até 03 (três) dia útel antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá
impugnar este Edital, data limite as 13h00mim do dia 08 de Junho de 2021.
18.2. A impugnação
deverá ser
www.portaldecompraspublicas.com.br.
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Não serão aceitas impugnações e recursos encaminhados por e-mail.

18.4. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre
a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro,
até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via internet, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.
18.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da data
de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e
dos anexos.
18.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
18.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo
Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
19

– DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. As normas disciplinadoras deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse do Município de PASSIRA, a segurança e o objetivo
da aquisição.
19.2. É facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

19.3. Consultas, impugnações e demais informações relativas ao presente Pregão serão prestadas pelo Setor de
Licitações, de segundas a sextas-feiras.
19.4. A Administração reserva-se o direito de transferir o prazo para o recebimento e abertura das propostas
descabendo, em tais casos, direito à indenização pelos licitantes.
19.5. A participação na presente licitação implica em concordância tácita, por parte do licitante, com todos os
termos e condições deste Edital.
19.6. O licitante é responsável, sob as penas da Lei, pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta Licitação.
19.7. A irregularidade que não afete o conteúdo ou idoneidade do documento não constituirá causa de
inabilitação ou desclassificação.
19.8. Fica eleito o Foro da Comarca de PASSIRA (PE), para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e da
contratação decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
20.09. O presente Edital poderá ser acessado na rede mundial de computadores (Internet) através do sitio
www.portaldecompraspublicas.com.br, www.passira.pe.gov.br.
20.10. São anexos deste Edital:
Anexo 01 – Minuta Contrato;
Anexo 02 – Termo de Referência;
Anexo 03 – Modelo de Declaração de ME ou EPP;
Anexo 04 – Modelo Declaração de Empregador;
Anexo 05 – Modelo de Declaração de inexistência de fato superveniente.

PASSIRA, 27 de Maio de 2021.

____________________________________________________________________
EDUARDO MANOEL DA CRUZ
Pregoeiro

ANEXO I
MINUTA DE CONTRATO
Licitação Exclusiva para ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014.
PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 029/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 012/2021

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

PASSIRA

E A EMPRESA

__________________________.
Minuta de Contrato de Fornecimento Parcelado que firmam, como CONTRATANTE, Prefeitura Municipal de
Passira de Passira, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Maria Pereira da Silva,
87 - Centro – Passira – PE – CEP 55.650-000, inscrita no CNPJ do MF sob o nº 11.097.300/0001-57, neste ato
representada pelo seu o Sr. SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE, brasileiro, casado, comerciante, residente
na Rua Alto São José, 197 – Alto São José – Passira - PE, portador da cédula de identidade nº 1.406.658 SSP/PE, e
inscrito no CPF nº 172.826.084-15, e como CONTRATADA, a Empresa __________, inscrita no CNPJ sob o n.º
_____________, com sede na Rua ______________, na cidade de ___________, neste ato, representada pelo(a) Sr.(a)___________
(dados pessoais), nos termos do Processo Licitatório realizado sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº
012/2021, do tipo “menor preço por item” ofertado, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
que regulamenta a modalidade Pregão, com aplicação subsidiária da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e
respectivas alterações, além das demais normas legais pertinentes.
*Em caso de assinatura através de procurador, este deverá está munido de instrumento público de procuração, nos
termos do art. 655 e seguintes do Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME JURÍDICO
O fornecimento do objeto do presente Contrato, plenamente vinculado ao Pregão e à proposta, rege-se
pela Lei Federal n.º 10.520, de 17.07.02 e subsidiariamente a Lei 8.666, de 21.06.93, por suas cláusulas e
pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe, supletivamente os princípios da Teoria Geral dos
Contratos e Disposições de Direito Privado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Pregão A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÉLICOS E DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL PARA FORTALECER A GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE PASSIRA/PE, DE ACORDO COM O
COVÊNIO 905429/2020 COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Licitação Exclusiva para
ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QUANT.

UNID.

P. UNIT.

P. TOTAL

Parágrafo único – O objeto deste contrato deverá ser fornecido, parceladamente, pela(s) Contratada(s), por
sua conta, risco e expensas, nas quantidades solicitadas pelo Município de Passira.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO
O prazo para o fornecimento do objeto desta licitação será o mesmo exigido no Termo de Referência,
contados a partir da data de assinatura do contrato, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93 e demais

normas legais pertinentes.
O prazo da vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
19.9. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinatura do contrato, sob pena da
perda do direito objeto desta licitação.
19.10. A entrega da mercadoria será de forma imediata, ao Município de Passira.
19.11. O prazo para do fornecimento do produto será no máximo de 120 (cento e vinte) dias apos a,
contados da ordem de fornecimento oriundos do contrato.
19.12. A contratada fica obrigada a substituir, no prazo de 60 (sesenta) dias, a contar da notificação da
cotratada as suas custas sem prejuízo da aplicação das penalidades.
19.13. O Recebimento provisório o definitivo do objeto, não exclui a respossabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execução do contrato.
19.14. A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela contratada;
19.15. A responsabilidade por vício e/ou fato dos produtos resolver-se-á subsidiariamente nos termos do
Código de Defesa do Consumidor.
19.16. As entregas dos produtos, serão de uma única vez, de acordo com a solicitação da Secretária solicitantes ou
demais responsável pela secretaria de demandante, por meio de Ordens de Fornecimento, os produtos deverão ser
entregues Prefeitura Municipal de Passira, sito à Rua da Matriz, 87 - Centro - Passira no horário das 07:00 às 13:00
horas de segunda a sexta-feira, correndo por conta da Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte,
tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.
19.17. A Prefeitura Municipal de Passira reserva-se o direito de recusar o produto que não estiverem de acordo
com o solicitado e as despesas decorrentes correrão a expensas da proponente vencedora, sendo reiniciada a
contagem do prazo para pagamento, quando da entrega definitiva.
19.18. A Nota Fiscal/Fatura deve, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
19.19. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do
nº do Pregão e de contrato, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do
documento fiscal para pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O objeto do contrato deverá será recebido pelo servidor designado como fiscal do
contrato, nos seguintes termos:
I - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens recebidos com as especificações
exigidas;
II - Definitivamente, após a verificação da compatibilidade dos bens com as especificações técnicas e exigências de
qualidade e quantidade fixadas no Edital e seus anexos, com a consequente aceitação, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar do recebimento provisório.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Por ocasião da entrega do bem, será formalizada a emissão dos respectivos recibos, em que
deverá constar data do recebimento provisório ou definitivo, a identificação funcional do servidor responsável e
respectiva assinatura.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica assegurado à CONTRATANTE o direito de devolver ou recusar, no todo ou em parte,
os bens entregues em desacordo com as especificações exigidas, ficando a CONTRATADA obrigada a substituir,

complementar, e/ou reparar os itens irregulares, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a contar da sua notificação
formal, sem ônus para a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUARTO: Será considerada recusa formal se a CONTRATADA não substituir ou reparar o bem após o
prazo fixado no Parágrafo Terceiro da presente Cláusula Contratual, configurando inexecução total do contrato,
passível de aplicação da penalidade prevista no Edital.
GESTOR DO CONTRATO: _______________________________ - CPF ____________________.
FISCAL DO CONTRATO: ________________________________ - CPF ____________________.
Parágrafo Único – Os itens deverão ser fornecidos em perfeito estado e com plena condição de uso.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Como contraprestação ao fornecimento do objeto deste acordo, o Contratante pagará à Contratada o valor
de R$ _______ (_____________), de acordo com as quantidades solicitadas pela requisitante.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será efetuado de forma parcelada, conforme a entrega, mediante a
apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente atestada pela secretaria solicitante e com recibo em
anexo;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa unica e exclusiva da
CONTRATANTE, fica convencionado que a taxa de atualizaçao financeira sera calculada mediante a aplicaçao da
seguinte formula:
EM = I x N x VP
Onde:
Sigla Significado / Descrição
EM = Encargos Moratórios.
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela a ser paga.
TX = IPCA
I = Índice de atualização financeira, assim apurado:
I = (TX/100) =
365
PARÁGRAFO TERCEIRO: A atualizaçao financeira sera incluída na Nota Fiscal/Fatura do mes seguinte ao da
ocorrencia.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos necessarios ao atendimento das despesas desta licitaçao correrao por conta das dotaçoes constantes no
contrato firmado com base no contrato.
Projeto atividade: 0412204012.208 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria
Elemento de Despesa: 44.90.52.00.
Projeto atividade: 0418204042.213 – Manutenção da Guarda Municipal
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES

As alteraçoes, porventura necessarias ao fiel cumprimento deste contrato, serao efetivadas na forma e
condiçoes do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, formalizadas previamente atraves de Termo Aditivo, devidamente
homologado, que passara a integrar este contrato para todos os fins legais.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, através de servidor designado
para este fim.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Facilitar o cumprimento das obrigações contratuais, informando à CONTRATADA as
normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega dos bens.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Verificar a conformidade dos produtos entregues com as especificações e quantidades
exigidas, inclusive quanto à marca indicada na proposta.
PARÁGRAFO QUARTO: Promover o recebimento provisório e definitivo do objeto, cumpridas as condições
estabelecidas na Cláusula Quarta deste Contrato.
PARÁGRAFO QUINTO: Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade no fornecimento do
material, solicitando, quando possível, a substituição, o reparo ou complementação do bem entregue, fixando prazo
para o cumprimento da determinação.
PARÁGRAFO SEXTO: Recusar o recebimento do bem que não atenda aos requisitos elencados nas especificações
indicadas se, após o prazo fixado para substituição, reparo ou complementação, não for sanada a irregularidade
verificada, comunicando à CONTRATADA o fato por escrito.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Analisar e atestar as Faturas e Notas Fiscais emitidas e efetuar os respectivos pagamentos
nos prazos estabelecidos.
PARÁGRAFO OITAVO: Comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam
medidas corretivas.
PARÁGRAFO NONO: Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA
relacionados à execução contratual.
PARÁGRAFO DÉCIMO: Aplicar as penalidades previstas no Edital em caso de cometimento de infrações na execução
do contrato.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, de seus anexos e da proposta apresentada
na licitação e, ainda:
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fornecer o bem contratado, nas quantidades e especificações exigidas, acondicionado de
forma adequada a garantir a sua integridade física.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Programar, com a necessária antecedência, data e hora para entrega do objeto contratado,
inclusive quando esta ocorrer através de empresa transportadora.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Entregar os produtos ofertados em perfeito estado de conservação.
PARÁGRAFO QUARTO: Substituir, reparar ou complementar, conforme o caso, no prazo de até 2 (dois) dias.
PARÁGRAFO QUINTO: Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados ao contratante ou a terceiros, decorrentes
de ação ou omissão, culposa ou dolosa, na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEXTO: Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Prestar os necessários esclarecimentos sobre o fornecimento do objeto contratual solicitados
pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento da solicitação.
PARÁGRAFO OITAVO: Designar preposto para representá-la perante a CONTRATANTE sempre que for necessário,
indicando o respectivo telefone e e-mail para futuros contatos.
PARÁGRAFO NONO: Informar previamente à CONTRATANTE, solicitando-lhe anuência, toda e qualquer alteração
nas condições de fornecimento.
PARÁGRAFO DÉCIMO: Comunicar à CONTRATANTE, em tempo hábil e por escrito, a superveniência de fatos que
venham a prejudicar o adequado fornecimento dos bens, de modo a se viabilizar a correção da situação apresentada.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do objeto, inclusive com pessoal, os quais não terão qualquer vínculo
empregatício com a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Emitir documento fiscal com a discriminação expressa do percentual de isenção
do ICMS, quando se tratar de operação abrangida pelo art. 63 do Anexo 7 do Decreto Estadual nº 44.650/17
(Convênio ICMS 73/04).
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO DO CONTRATO
A execução do presente contrato deverá ser fiscalizada pela CONTRATANTE, não excluindo nem reduzindo, por tal
fato, a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades
constatadas na execução do objeto contratado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATANTE deverá designar servidor responsável pela fiscalização do contrato que,
dentre outras, terá seguintes atribuições:
GESTOR
a) promover reunião inicial com a contratada de modo a esclarecer o objeto contratual e apresentar, formalmente, o
fiscal do contrato;
b) Controlar o prazo de vigência dos instrumentos contratuais, sobretudo os contratos de fornecimento de, propor
junto ao setor competente algumas cláusulas;
c) Verificar junto aos Fiscais de Contrato se os prazos do fornecimento encontram-se de acordo com o estabelecido
no instrumento contratual;
d) Exigir o cumprimento do contrato, buscando qualidade, economia e minimização de riscos;
e) Acompanhar o contrato e tomar providências para aditivos, penalizações e rescisões;
f) Comunicar à Administração, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, após os contatos
prévios e gestões realizadas com a contratada;
g) Acompanhar junto à unidade de programação orçamentária e financeira, até o mês de dezembro de cada ano (ou
data designada no competente decreto de encerramento de exercício financeiro), as obrigações financeiras não
liquidadas no exercício, visando à obtenção de reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho à conta
de restos a pagar;
FISCAL:
a)

Participar da reunião inicial para ajuste de procedimentos de execução com a contratada;

b) Após o recebimento do contrato, para o qual foi designado como Fiscal de contrato, abrir pasta para
acompanhamento do contrato, bem como aos eventuais termos aditivos;
c) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar formalmente ao
Gestor de Contratos a solicitação de prorrogação com antecedência;
d) Avaliar os resultados/objetos entregues atestando o recebimento ou informando ao gestor do contrato sobre
infrações ou discrepâncias que necessitem de ajustes no pacto para tomada de providências (quando o objeto não for
cumprido ou não suprir a necessidade tendo como diapasão o Termo de Referência ou Projeto Básico);
e) Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que
for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
f) Acompanhar os pagamentos efetuados, em ordem cronológica, observando para que o valor do contrato não seja
ultrapassado;
g) Receber e atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Departamento Financeiro, como couber, para pagamento;
h) Comunicar ao Gestor de Contratos, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de penalidade, somente
após os contatos prévios e gestões realizadas com a contratada, como por exemplo, notificações por escrito, através
de ofício;
i) Encaminhar ao Gestor de contratos, formalmente as solicitações de acréscimos ao contrato, acompanhado das
devidas justificativas, observando as disposições do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993;
j) Estabelecer junto ao contratado(a) prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato, bem
como analisar os pedidos de modificações no cronograma de entrega e substituições de materiais formulados pela
contratada;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes condições, sem prejuízo do disposto no art. 78 da
Lei n.º 8.666/93, com as alterações introduzidas por leis posteriores.
I - Pelo Contratante: a) Unilateralmente, em caso de inexecução do objeto contratado, bem como variação de
interesse, nos termos do art. 58, I, c/c art. 79, I, da Lei 8.666/93. Não sendo permitida esta a Contratada, por
tratar-se de preceito de ordem pública, em que se observa o interesse público, e atribuível, tão somente, ao Ente
Federativo.
II - Por ambas as partes: a) Na ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, tornando
absolutamente inviável a execução do Contrato.
§ 1º - Na hipótese de rescisão contratual nas formas previstas nos incisos I a XI, art. 78 da Lei nº 8.666/93 e demais
normas legais pertinentes, terá a Contratada direito, exclusivamente, ao pagamento do(s) bem(ns) fornecido(s) e
aceito(s).
§ 2º - Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei 8.666/93 e demais normas legais
pertinentes, sem que haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que
houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES
12.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, a licitante ficará impedida de licitar e contratar com a
Prefeitura Municipal de Passira, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por
cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

12.1.1. Apresentar documentação falsa;
12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
12.1.3. Falhar na execução do contrato;
12.1.4. Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido;
12.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;
12.1.6. Não mantiver a proposta;
12.1.7. Deixar de entregar documentação exigida no certame;
12.1.8. Cometer fraude fiscal;
12.1.9. Fizer declaração falsa.
12.2. Para condutas descritas nos subitens 12.1.1, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7, 12.1.8 e 12.1.9, será aplicada multa de
no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
12.3. O retardamento da execução previsto no subitem 12.1.2, estará configurado quando a CONTRATADA:
12.3.1. Deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato, após 7 (sete) dias, contados da data
constante na ordem de fornecimento;
12.4. Será deduzido do valor da multa aplicada em razão de falha na execução do contrato, de que trata o subitem
12.1.3, o valor relativo às multas aplicadas em razão do subitem 12.7.
12.5. A falha na execução do contrato prevista no subitem 12.1.3 estará configurada quando a CONTRATADA se
enquadrar em pelo menos uma das situações previstas na tabela 3 do item 12.7 desta cláusula, respeitada a
graduação de infrações conforme a tabela 1 a seguir, e alcançar o total de 20 (vinte) pontos, cumulativamente.
Tabela 1
GRAU DA
INFRAÇÃO
1
2
3
4
5
6

PONTOS DA
INFRAÇÃO
2
3
4
5
8
10

12.6. O comportamento inidôneo previsto no subitem 12.1.5 estará configurado quando a CONTRATADA executar
atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/1993.
12.7. Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação
estabelecida nas tabelas seguintes:
Tabela 2
GRAU
1
2
3

CORRESPONDÊNCIA
0,2% sobre o valor mensal do contrato
0,4% sobre o valor mensal do contrato
0,8% sobre o valor mensal do contrato

4
5
6

1,6% sobre o valor mensal do contrato
3,2% sobre o valor mensal do contrato
4,0% sobre o valor mensal do contrato
Tabela 3

ITEM
1

2
3
4
5
6
7

DESCRIÇÃO
Executar serviço incompleto, paliativo,
provisório como por caráter permanente,
ou deixar de providenciar recomposição
complementar.
Fornecer informação pérfida de serviço ou
substituir material licitado por outro de
qualidade inferior.
Suspender ou interromper, salvo motivo
de força maior ou caso fortuito, os serviços
contratados.
Utilizar
as
dependências
da
CONTRATANTE para fins diversos do
objeto do contrato
Recusar
a
execução
de
serviço
determinado pela FISCALIZAÇÃO, sem
motivo justificado
Permitir situação que crie a possibilidade
de causar ou que cause dano físico, lesão
corporal ou consequências letais.
Retirar das dependências da Contratante
quaisquer equipamentos ou materiais de
consumo previstos em contrato, sem
autorização prévia.

GRAU

INCIDÊNCIA

2

Por ocorrência

2

Por ocorrência
Por dia e
por
tarefa
designada
Por ocorrência

6
5
5

Por ocorrência

6

Por ocorrência

1

Por item
e por ocorrência

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE:
8
9
10
11

12
13

Manter a documentação de habilitação
atualizada
Cumprir horário estabelecido pelo
contrato ou determinado pela
FISCALIZAÇÃO
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO
para controle de acesso de
seus funcionários
Cumprir
determinação
formal
ou
instrução complementar da
FISCALIZAÇÃO
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e
seus anexos não previstos nesta tabela de
multas, após reincidência formalmente
notificada pela unidade fiscalizadora,
Entregar a garantia contratual nos termos
e prazos estipulados, quando exigido.

1

Por item e
por
ocorrência

1

Por
ocorrência

1

Por
ocorrência

2

Por
ocorrência

3

Por item e
por
ocorrência

1

Por dia

12.4. A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente com a de impedimento de licitar e
contratar estabelecida no item 12.1 desta cláusula.
12.5. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da
penalidade, a CONTRATADA cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes,
sem prejuízo da rescisão contratual;
12.6. A critério da autoridade competente, o valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado ao
contratado, inclusive antes da execução da garantia contratual eventualmente exigida, quando esta não for prestada
sob a forma de caução em dinheiro;
12.7. Caso o valor a ser pago ao contratado seja insuficiente para satisfação da multa, a diferença será descontada da
garantia contratual eventualmente exigida;
12.8. Caso a faculdade prevista no item 12.9 não tenha sido exercida e verificada a insuficiência da garantia
eventualmente exigida para satisfação integral da multa, o saldo remanescente será descontado de pagamentos
devidos ao contratado;
12.9. Após esgotados os meios de execução direta da sanção de multa indicados nos itens acima, o contratado será
notificado para recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da
comunicação oficial;
12.11. Decorrido o prazo previsto no item 12.1.4, o contratante encaminhará a multa para cobrança judicial;
12.12. Caso o valor da garantia eventualmente exigida seja utilizado, no todo ou em parte, para o pagamento da
multa, esta deve ser complementada pelo contratado no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da solicitação da
contratante;
12.13. A Administração poderá, em situações excepcionais devidamente motivadas, efetuar a retenção cautelar do
valor da multa antes da conclusão do procedimento administrativo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICIDADE
Conforme disposto no art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666/93, a publicação do presente instrumento será
efetuada em extrato, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20
(vinte) dias daquela data, correndo à conta do Município de Passira a respectiva despesa.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Nos termos do § 3º do Art. 55 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, no ato da liquidação da despesa,
os serviços de contabilidade comunicarão, aos órgãos incumbidos da arrecadação e fiscalização de tributos da União,
Estado ou Município, as características e os valores pagos, tudo em conformidade com o disposto no Art. 63 da Lei
4.320, de 17 de março de 1964.
A Contratada reconhece o direito da Prefeitura Municipal de Passira de paralisar a qualquer tempo ou
suspender o fornecimento, mediante o pagamento único e exclusivo do produto já fornecido.
A Contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados ao Município de Passira ou a
terceiros, quando da execução do Contrato, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições, isentando o Município
de Passira de todas e quaisquer reclamações pertinentes.
A contratada deverá, durante a execução contratual, manter as condições de habilitação apresentada na
licitação.

A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou supressões de até 25% do objeto
contratado, nos termos do §1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
Sob o pálio do art. 55, § 2º, da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de PASSIRA - PE, como competente,
para dirimir dúvidas ou controvérsias decorrentes da execução do presente Contrato.
E, por estarem justos e acordados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e para um só
efeito legal, na presença das testemunhas que também assinam.
PASSIRA (PE),____/_____/ 2021.

_____________________________________________________________
Prefeitura Municipal de Passira
Contratante

______________________________________________________________
Contratada
TESTEMUNHAS

CPF nº

CPF nº

ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
Licitação Exclusiva para ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014
PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 029/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 012/2021

1. DO OBJETO
1.1 A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÉLICOS E DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA FORTALECER A
GUARDA MUNICIPAL DA CIDADE DE PASSIRA/PE, DE ACORDO COM O COVÊNIO 905429/2020 COM O
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. Licitação Exclusiva para ME ou EPP, Conforme Lei
Complementar 123/2006 e 147/2014, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento:
ITEM
01

02
03
04
05
06
07

ESPECIFICAÇÕES GENÉRICAS E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS
ESPECIFICAÇÃO
UNID.
QUANT.
P. UNIT.
Colete de Proteção Balística Nível III A,
Modelo Masculino, Tamanho GG (Conforme UNID.
02
2.233,33
especificações técnicas),
Colete de Proteção Balística Nível Ill, Modelo
Masculino,
Tamanho
M
(Conforme
especificações técnicas
Kit Dispositivo Elétrico incapacitante
(Conforme especificações técnicas)
Cartucho de Lançamento de Dardos
Treinamento
(Conforme
especificações
técnicas)
Dispositivo de coleta de dados do dispositivo
elétrico
incapacitante.
(Conforme
especificações técnicas)
Espargidor Defensivo tipo Spray de Espuma,
Agente
Ativo:
Pimenta.
(Conforme
especificações técnicas)
Algema de pulso interligada por dobradiça
ou corrente. (Conforme especificações
técnicas)
Valor dos Itens R$

P. TOTAL
4.466,66

UNID.

23

2.166,66

49.833,18

UNID.

09

5.353,46

48.181,14

UNID.

23

118,85

2.733,55

UNID.

01

1.756,15

1.756,15

UNID.

25

135,76

3.394,00

UNID.

25

176,50

4.412,50
114.777,18

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS
COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA NÍVEL III A, MODELO MASCULINO, TAMANHO M e GG, COR AZUL.
Colete de proteção balística, nível Ill - A, conforme Portaria Nº 18/2006 do Ministério da Defesa - Exercito
Brasileiro e legislações complementares, que possa ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo
sobre o uniforme policial, confeccionado com compostos de materiais leves e resistentes as intempéries,
devendo as fibras no painel balístico seguirem o previsto na Portaria supracitada e aprovado pelo Exercito.
01
02 "Art. 20. A nomenclatura que identifica um colete a prova de balas e que devera constar no ReTEx e na
apostila ao Título de Registro da empresa deve possuir, no mínimo, as seguintes informações:
( .. )
II - tipo de fio (aramida ou polietileno);
( ... )
V - gramatura do tecido (fio de aramida) ou do compósito (fio de polietileno);

( ... )
VII - nome comercial do tecido (fio de aramida) ou do compósito (fio de polietileno); e
VIII - o fabricante do tecido (fio de aramida) ou do compósito (fio de polietileno)." (grifo nosso).
A proteção frontal (tórax e abdômen), dorsal (costas) deverá permitir proteção das partes vitais e
que obedeça as normas exigidas pelo Ministério da Defesa - Exercito Brasileiro
Todo o material utilizado como camadas no interior do involucro deverão possuir as mesmas
proporções de tamanhos e cortes, exceto para as reforços inseridos na região dos bustos dos coletes
femininos, cujo formato e dimensões ficarão a critério do fabricante.
Possua capacidade de proteção contra perfuração e trauma de projeteis de arma de fogo no nível Ill A Esse nível protege contra disparos no calibre 9 mm Full Metal Jacketed Round Nose (FMJ RN), com
massa nominal de 8,0g (124 g.), velocidade de impacto mínima de 427 m/s (1400 ft/s), usado coma
projetil penetrante e 44 Magnum Jacketed Hollow Ponit (JHP), com massa nominal de 15,6g (240
gr), velocidade mínima de impacto de 427 m/s (1400 ft/s), usado coma projetil impactante,
conforme classificação da NIJ-0101.04 Rev A.
Os painéis de proteção balística deverão possuir a partir da 3ª camada e a cada 06 (seis) camadas
subsequentes, numeração de serie, para identificação em caso de extravio, furto ou roubo de
forma indelével e legível.
Os painéis de proteção balística deverão possuir, fixada na primeira ou na segunda camada, uma
etiqueta de material resistente a fricção e à ação de líquidos/suor, com tinta garantidamente
indelével, pelo prazo mínimo de 6 (seis) anos, contendo dados relativos ao tamanho, nível de
proteção balística da norma NU Standard 0101.04 Rev A, número de lote e de serie, marca, modelo, data
de fabricação e de validade.
Os pacotes dos painéis balísticos fabricados em não tecidos poderão possuir travetes existentes nas
regiões periféricas do painel conforme memorial descritivo do produto e aprovado pelo RAT,
destinadas a manter a união das placas ou outro sistema que garanta eficazmente esta união pelo
tempo da garantia.
Os painéis confeccionados com tecidos balísticos, ou que tenham na sua composição, qualquer outro
material diferente dos tecidos balísticos, também não poderão sofrer desfilamento, esgarçamento,
delaminação ou outro processo de deterioração das suas laminas, podendo ser usados quaisquer
processos de comprovada eficiência, que garanta o atendimento destas especificações técnicas pelo
prazo de validade do colete, sem que tal acabamento ou processo comprometa a flexibilidade mínima
exigida para os painéis balísticos.
Não poderá existir nenhum tipo de propaganda do fabricante nas áreas visíveis do Colete Balístico
(capa externa) ou nos seus acess6rios, a exemplo de etiquetas expostas, marcas impressas e/ou outras
de mesma natureza, devendo estas estarem vinculadas as partes internas dos materiais, não visíveis e
em conformidade com as normas e as descrições do presente Termo de Referenda.
Na parte traseira (dorsal), devera constar a devida escrita: na primeira linha "GUARDA MUNICIPAL", e
na segunda "PASSIRA", em fonte Arial black, em tamanho proporcional, conforme modelo.
Na parte frontal do lado direito espaço para IDENTIFICAÇÂO e do lado esquerdo BRASÃO da Guarda
Municipal, conforme modelo.

Cada colete devera vir acompanhado de 2 (duas) capas externas, sendo uma sobressalente de
idêntica confecção que acompanhara os painéis balísticos, formando um conjunto de capas externas
para cada painel balístico.
Design conforme especificado no ANEXO 2.
Das capas internas (invólucros):
Os painéis balísticos (frontal e dorsal), deverão ser revestidos por capa interna (invólucro) 100%
(nylon) poliamida 6.6, impermeável, de alta tenacidade, na cor preta, confeccionado para
proteger os painéis balísticos de umidades e fatores, tais como, proteção a raios UV-A/B, chuva,
suor, agua, produtos químicos de limpeza como: detergentes domésticos, sabão em pó ou agua
sanitária, entre outras substancias que possam danificá-lo, diminuir a sua vida útil ou capacidades
balística e antitrauma, devendo o seu arremate de fechamento ser feito por sistema de termo
fusão ou processo similar, que garantidamente impeça a entrada de líquidos que possam contaminar
ou comprometer a eficiência dos painéis balísticos.
As capas internas (invólucros) deverão ser impermeáveis seguindo as seguintes características
mínimas: Construção: Poliamida 6.6 de alta tenacidade, 100% (nylon) norma MTCC-20 e 20A; Cor: preto
pantone 19 - 4007 tc; Acabamento impermeável.
O colete balístico, por meio de sua capa interna (invólucro), devera resistir a umidade, sem perder o
grau de proteção para o qual foi projetado.
As capas internas (inv61ucros) deverão possuir em cada capa interna (frontal e dorsal), fixado no lado
oposto a face de impacto do painel balístico, etiqueta do fabricante, tamanho mínima 12 x 15 cm,
fixada em todo seu perímetro por sistema de termofusão ou processo similar de mesmos efeitos, com
a identificação.
As etiquetas deverão conter as informações mínimas no idioma português, de forma legível e necessariamente
indelével, em contrastante:
• Tamanho do colete;
• Nível de proteção e certificado de conformidade com a Norma NU Standard 0101.04 Rev A;
•
Numero do lote;
•
Data de fabricação:
•
Data de validade da proteção balística, devendo ser de no mínimo 6 (seis) anos;
•
Munições que suporta (calibres, velocidade, peso e características do projetil):
•
instruções de uso e conservação dos painéis balísticos;
•
Código de barras ou tecnologia similar como QR CODE, para identificação e
individualização do produto, desde que não onere a Administração Pública com a necessidade de
aquisição de equipamentos adicionais de leitura.
As dimensões e áreas de proteção dos painéis balísticos frontais e dorsal, deverão
medidas especificadas nas tabelas constantes neste Termo de Referencia.

obedecer as

Das capas externas:
As capas externas, em suas faces internas, voltadas ao corpo do usuário, deverão possuir em toda a
extensão que fica em contato com o corpo do usuário, acabamento em forro antibacteriano,
antialérgico, macio, e nas áreas dos painéis balísticos, devera ter, ainda, sistema de ventilação do tipo
tecnologia de "gerenciamento de temperatura corporal" ou de qualidade similar que pericie
razoável circulação de ar entre o corpo do usuário e o ferro da capa do colete.
As capas deverão ser confeccionadas em material de qualidade, oferecendo adequado ajuste ao corpo,
para utilização ostensiva, de forma a não comprometer nenhuma área de proteção, otimizando a
relação existente entre resistência e a comodidade de uso, com liberdade para movimentos.
Os forros internos das capas (frontal e dorsal) deverão possuir uma abertura disposta horizontalmente
em toda sua extensão, localizada a aproximadamente 3 (±1) cm (três centímetros) da borda inferior,
fechados por sistema de ganchos e argolas, com 20mm de largura, que percorra toda sua largura
inferior da capa na face de cantata do usuário, a fim de permitir a inserção e a remoção dos painéis
balísticos com facilidade. A parte referente aos 3 (±1) cm (três centímetros) da borda inferior,
devera ser feito com o mesmo tecido da parte externa da capa, poliamida 6.6, a fim de proporcionar
maior durabilidade, devido ao tecido suportar melhor o peso dos painéis balísticos, evitando o
desgaste prematura da capa. As aberturas citadas no item acima, deverão possuir fechamento pelo
sistema de ganchos e argolas na cor azul pantone 19 - 4007 tc, com 20 mm de largura com
comprimento que proporcione fechamento total da abertura. Os balsas formados pelos forros das
capas dos painéis balísticos frontal e dorsal deverão abrigar os seus painéis balísticos, de modo que
eles fiquem totalmente guardados dentro desses balsas, sem nenhuma parte aparente fora dos
bolsos.
A capa dorsal dos coletes tamanho Padrão "M" terá duas abas laterais horizontais (vistas quando o
colete estiver em pe), uma de cada lado, formadas por duas partes distintas. A primeira parte,
costurada diretamente na parte principal da capa, será composta por um tuba elástico em
poliamida/eslastano interligado ao interior da capa dorsal, feito para acomodar as abas laterais do
painel balístico dorsal no seu interior, com altura vertical e largura horizontal suficientes para
acomodar as abas laterais do painel balístico, mantendo a folga máxima de 0,5 cm entre elas e o painel
balístico, ap6s este ser inserido na capa.
A segunda parte, costurada a primeira parte, será composta pelo sistema de fechamento por ganchos e
argolas macho, revestido na sua parte exterior pelo mesmo material da capa do colete. Tanto o
sistema de fechamento por ganchos e argolas quanta o seu revestimento exterior terão, na capa dos
coletes tamanho Padrão "M", a largura de 10(±1) (dez) centímetros e a altura de 22(±1) (vinte e dois)
centímetros, fixados um ao outro por costuras laterais. Nos demais tamanhos de colete a altura e a
largura deverão manter relação de proporcionalidade com a altura e largura dos painéis balísticos
constantes nas tabelas 1 e 2 do ANEXO I, de modo que os painéis balísticos possam ser facilmente
inseridos e retirados no interior das suas capas externas, mantendo-se a harmonia visual e funcional
do conjunto.
Na região inferior da capa frontal haverá sistema de fechamento par ganchos e argolas - lado fêmea com o mesmo comprimento horizontal da capa e altura de 22(±1) (vinte e dois) centímetros.
Proporcionando fechamento e ajuste ao corpo do usuário por fechamento no sistema de ganchos e

argolas da aba lateral da capa dorsal, de forte ligação na mesma cor desta (azul) pantone 19 - 4007 tc.
Capa dorsal dos coletes tamanho Padrão "M" terá 2 (duas) abas superiores flexíveis e continuas, com
comprimento total de 20(±1) centímetros de altura, somadas as duas partes que a comp6em,
sendo a primeira parte composta por um tuba elástico achatado em poliamida/elastano com
10(±1) cm de comprimento, costurado diretamente na parte principal da capa, e a segunda parte
composta pelo sistema de fechamento por ganchos e argolas - parte macho - com 10(±1) cm de
comprimento, costurado na primeira parte da aba superior, ambos com largura de 8,50(±1) cm, que
servirão para unir a parte superior da capa dorsal a parte superior da capa frontal, através do
sistema de fechamento por ganchos e argolas de forte ligação, fazendo com que o colete fique
perfeitamente apoiado nos ombros do seu usuário. O sistema de fechamento par ganchos e argolas
das abas superiores será recoberto no lado externo (vista quando o colete estiver fechado) pelo mesmo
tecido usado na confecção da capa externa do colete. As capas dorsais dos demais tamanhos deverão
ter as suas medidas proporcionais as dos coletes tamanho Padrão "M" no que couber, mantendo-se
a harmonia visual e funcional do conjunto, constantes nas tabelas 1 e 2 do ANEXO I, de modo que os
painéis balísticos possam ser facilmente inseridos e retirados no interior das suas capas externas,
mantendo-se a harmonia visual e funcional do conjunto.
Na região superior da capa frontal haverá dois prolongamentos com sistema de ganchos e argolas de
alta aderência - lado fêmea - afixado a capa externa do colete, com medidas de 20(±1) cm de
comprimento, por 8,50(±1) cm de largura, um em cada lado da abertura do pescoço, com o mesmo
comprimento e largura do sistema de fechamento por ganchos e argolas da aba superior da capa
dorsal, de forte ligação, na mesma cor desta (azul) pantone 19 - 4007 tc.
Área externa da capa:
A capa externa devera ser confeccionada em tecido de poliamida 6.6, com fios texturizados a ar,
multifilamento, de media tenacidade, 380 Dtex e 140 filamentos ou tecido similar com mesmas
características, entendendo-se como similar um fio que deve seguir o mesmo tipo de especificação e
apresentar os mesmos resultados de performance em laborat6rio;
•


Fios 100% poliamida 6.6, multifilamento, de media tenacidade, texturizado a ar;
Título do fio: 380 Dtex no urdume e na trama;

 Numero de filamentos: 140;
 Densidade do urdume de no mínimo 23 fios por centímetros;
• Densidade da trama de no mínimo 22 fios por centímetros;
• Estrutura do tecido com fundo em Tela 1 x 1;
• Contornos de fios duplos com função ripstop em quadrados de 8,0 x 8,0 mm;
• Contornos de fios duplos com função ripstop em losango de 5,0 x 5,0 mm;
• Gramatura mínima de 190 gr/m2 acabado;
• Resistência a tração do urdume mínima de 25 N/mm - segundo norma NBR 14552/2012;
•
Resistencia a tração da trama mínima de 25 N/mm - segundo NBR 14552/2012;
• Alongamento mínimo do urdume de 35 %;
•
Alongamento mínimo da trama de 35 %;
•
Resistencia ao rasgo sentido trama e urdume de no mínimo 80 N - segundo norma NBR
14553/2012;

•
Acabamento: hidro-repelente com no mínimo nota 4 segundo AATCC 193 e 90% no
Spray Test segundo norma AATCC 22;


Cor Azul pantone 19 – 400 / tc: coordenadas colorimétricas CieLab: L = 16,57; a = 0,05; b = 3,04
e variação de cor, Delta e total até 1,5 de acordo com padrão CMC 2:1;

Área interna da capa (forro)
A parte interna devera ser confeccionada em tecido de malharia por trama em estrutura 30, em
100% poliester, com gramatura de 290 gramas por m2 (± 10%) de acordo com a norma NBR 10591; com
resistência a abrasão de no mínimo 20.000 ciclos em seco e 10.000 ciclos em unido, padrões norma
NBR 20344, 6.12,
tratamento antimicrobiano: (método de ensaio AATCC 100):
•
Gramatura - 290 g/m2 (± 10%) - norma NBR 10591; Composição - 100% Poliester norma AATCC 20;
•

Estrutura - Tridimensional (30) em malha por trama (Malharia Circular);



Face externa - Com fio Texturizado de Titulo 167 Dtex com 48 filamentos e Fio Liso de
Título SO Dtex com 24 filamentos- norma ASTM D 105;

•
Fio de estrutura - Monofilamento de poliéster com título superior a 70 dtex - norma
ASTM D 1059;
•
Face interna - Em fio texturizado de título 76 dtex - norma ASTM 01059;
•
Numero de colunas: mínimo 12 colunas por centímetro - NBR 12060;
•
Numero de carreiras de malhas - mínimo 19 por centímetro - NBR 12060;
2

•
Permeabilidade ao vapor de agua - mínimo de 20 mg/cm .h, segundo norma NBR ISO
20344;
2
,
• Coeficiente de vapor de água - mínimo de 200 mg/cm segundo norma
NBR ISO 20344;
• Tratamento Antimicrobiano de prevenção a desenvolvimento de bactérias e odor, segundo
norma AATCC 100.
Abas elásticas da capa:
As abas elásticas tubulares (superiores e laterais) da capa deverão ser confeccionadas em tecido de
malharia por trama em estrutura 30, com composição de 89%(± 3%) poliamida e 11%(± 3%)
elastano, gramatura de 500 gramas p/m2 (± 10%) segundo norma NBR 10591 e tratamento
antimicrobiano, de acordo com método
de ensaio AATCC 100:
• Gramatura - 500 g/m2 (± 10%) - norma NBR 10591;
• Composição - 89%(± 3%) Poliamida e 11%(± 3%) Elastano - norma AATCC 20; Estrutura Trimensional (30) em malha por trama (Malharia Circular);
•
Face externa - Como fio Texturizado de Titulo 76 Otex com 72 filamentos e Fio de Elastano
de 40 Denier - norma ASTM D 1059;

Face interna - Em fio texturizado de título 76 Otex e Fio de Elastano de 40 Denier norma ASTM D 1059;
• Número de colunas - mínimo 20 colunas por centímetro - NBR 12060; Número de carreiras

de malhas - mínimo 28 por centímetro - NBR 12060.
•
Permeabilidade ao vapor de agua - mínimo de 20 mg/cm2h, segundo norma NBR ISO
20344;
•
Coeficiente de vapor de agua - mínimo de 200 mg/cm2, segundo norma NBR
ISO 20344;
•
Tratamento Antimicrobiano de prevenção a desenvolvimento de bactérias e odor,
segundo norma MTCC 100.
No caso de duvida, a Comissão de Recebimento da Secretaria Municipal de Administração, também
poderá mandar realizar analise dos produtos em laboratório da sua confiança, ficando as expensas a
cargo do licitante, que devera paga-los imediatamente, assim que solicitado.
A CONTRATADA devera apresentar Atestado(s) do(s) fabricante(s) do(s) material(is) e garantidor(es)
da(s) tecnologia(s) solicitada(s), de que este(s) forneceu(ram) quantitativo suficiente do material em
questão, para confecção do lote a ser produzido para a Secretaria Segurança Municipal.
Todos os coletes balísticos deverão ser fornecidos com 2 (duas) capas externas, sendo uma com o
colete e 1 (uma) capa extra, na cor azul pantone 19 - 4007 tc, ambas confeccionadas utilizando tecido
de poliamida 6.6 no padrão Rip-Stop (reforços de trama e urdume a zero e noventa graus, formando
padrão quadriculado de retenção de progressão de rasgos), que permita diversas lavagens
sem o desbotamento ou envelhecimento precoce, forro interno (malha 30) para conforto
térmico, devendo ainda possuir em suas alças de ajuste material em poliamida com elastano para
maior ergonomia e melhor ajuste ao corpo do operador.
As capas deverão ser confeccionadas em material de qualidade que ofereçam um perfeito ajuste ao
corpo, para ser utilizado de maneira dissimulada ou ostensivo sobre o uniforme, de forma a não
comprometer nenhuma área de proteção e ainda, otimizar a relação existente entre resistência e
comodidade de use, com liberdade para movimentos.
Todos os coletes deverão possuir duas etiquetas na capa externa (uma em cada superfície de contato
com o corpo do usuário) e uma etiqueta na face da capa interna de cada painel balístico (também na
superfície de contato com o corpo). As etiquetas da capa externa deverão center as seguintes
informações (mínimas) no idioma português, de forma legível e indelével, em cor contrastante:
•
Nome;
•
Logotipo ou outra identificação do fabricante;
• Alerta ao usuário para consultar a etiqueta do painel balístico quanto a utilização e
grau de proteção:
•
Cuidados com a capa;
•
Modelo;
•
Data de fabricação e validade;
•
Material de fabricação:
• Tamanho e certificado de conformidade com a Norma NU Standard 0101.04 Rev A;
Na parte exterior, na frente da capa externa frontal, devera ser fixado por costura, na horizontal,
uma tira do sistema de fechamento por ganchos e argolas - parte fêmea, com 25 mm de altura e
130 mm de comprimento, para que o usuário do colete possa afixar o seu nome. Para os coletes
tamanho Padrão "M", devera ser afixado na parte superior esquerda (de quem olha o colete de
frente), distar a 20 mm da parte inferior da alça superior esquerda (de quem olha o colete de

frente) ganchos e argolas e 30 mm da borda esquerda (de quem olha o colete de frente). Nos demais
tamanhos de colete essas distâncias deverão ser proporcionais aos respectivos tamanhos, tomando-se
par base as coletes tamanho Padrão "M", mantendo- se inalteradas apenas as medidas das tiras de
fixação dos nomes dos usuários.
Dimensões dos painéis de Proteção Balística e área de Proteção (Anexo 1)
Do Peso:
• O peso máxima dos coletes balísticos será obtido pela soma do peso dos painéis de proteção
balística (incluindo a sua capa interna).
•
0 painel balístico, composto pelos pacotes balístico e antitrauma, e pela capa interna
impermeável, devera ter peso máximo de 5.2 kg/m2 (cinco quilogramas e duzentos gramas
por metro quadrado) sendo admitido 10% (dez par cento) de diferença para mais ou menos
no seu peso.
•
Os painéis balísticos não poderão ultrapassar o limite de peso (massa), com a
respectiva capas interna (involucro}
Da Flexibilidade:
•
Os coletes balístico deverão apresentar nível de flexibilidade para as painéis
conforme exigido no Termo de Referenda para coletes de proteção balística, sendo as
rendições feitas apenas com a capa interna do [involucro sem a capa externa), a ser
constatado em mesa de testes de flexibilidade. Os testes serão realizados em instituição
com expertise na área, a qual caberá o manuseio dos exemplares que serão testados.
•
Quando houver suspeita de que a amostra foi preparada especificamente para a
realização dos testes ou alguns produtos estiverem em desconformidade com estas
especificações técnicas, a qualquer tempo o gestor do contrato poderá repetir qualquer
dos testes par amostragem ou submeter as exemplares suspeitos a exames laboratoriais, as
expensas do fornecedor;
KIT DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE
O Kit Dispositivo Elétrico incapacitante deverá conter:
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•
01 Dispositivo Elétrico incapacitante;
•
01 Coldre para o Dispositivo;
•
01 Coldre para os Cartuchos;
•
06 Cartuchos de Lançamento de Dardos Energizados - 6m;
•
01 Bateria blindada;
•
01 Carregador de bateria;
•
01 Alvo;
• 01 Maleta em Polímero;
• 01 Pendrive com Manual do Usuário.
Característica do Dispositivo Elétrico Incapacitante
O Dispositivo Elétrico incapacitante através de descarga elétrica devera disparar dois dardos
energizantes, com possibilidade de interrupção da descarga elétrica automaticamente ap6s 5

segundos do disparo ou a qualquer memento pela ação do operador.
Devera possuir corpo em polímero resistente a impactos e dielétrica: aparelho de pontaria fixa do
tipo três pontos; massa e alça de mira; pontaria a laser, lanterna de LED (diodo emissor de luz),
permitindo o apoio a visualização em ambientes de baixa luminosidade.
Devera ainda possuir gatilho com ação progressiva, visor de OLEO - Organic Ligth - Emitting Diode
(diode orgânico emissor de luz), sinalizar quando o dispositivo esta em funcionamento aplicando
carga elétrica, tanto no modo contato direto como para o disparado, além de exibir data, hora, estado
da carga remanescente da bateria; conjunto ambidestro ejetor de cartucho, chave ambidestra de
liga/desliga que desligará o dispositivo mesmo durante aplicação do pulso elétrico ao agressor;
A Forma de onda devera ser de pulso senoidal amortecido. Devera possuir memoria interna digital,
codificada, integrada a parte interna do dispositivo para registrar data e horário de ate 1000
disparos. Transmissão de dados por meio de conexão Wi-Fi. Através de um modulo externo, devera
permitir a captura dos dados armazenados na memória interna do dispositivo, relativos ao seu
acionamento.
Características Técnicas do Dispositivo Elétrico Incapacitante ( EM MÉDIA):
•
•
•
•
•
•
•

Comprimento: 201mm;
Altura: 140mm;
Largura: 47mm;
Peso: 460 gramas (com bateria e sem munição).
Corpo: construído em polímero de alta resistência.
Munição: cartucho com 2 dardos propelidos por gás inerte.
Operação: Acionado por gatilho com tempo máximo de ciclo de operação de 5 segundos.

•


Ativação do sistema: Realizada por chave LIGA I DESLIGA (Ambidestra);
Sistema de ejeção de Cartuchos "SAFE EJECTION": O ciclo de operação e interrompido
automaticamente no momento em que a tecla lateral ejetora e pressionada, em todo o seu
curso.

• Registro de eventos: Armazenamento de ate 1000 disparos registrando data, hora e duração
de cada disparo.
•

WI-Fl connection: Transmite o relatório de disparo dos dispositivos para o dispositivo

de coleta de dados sem necessidade de conexão por fios.
•

Display: OLEO 0.95 in que exibe data, hora, carga da bateria e temperatura interna

(Quando a temperatura e maior ou igual a 10O"C) do dispositivo.
• Faixa de temperatura de operação: -102 C a 50 ºC.
• Número de serie: Marcado e registrado externamente no dispositivo e na memória
interna da arma.
•

Rastreabilidade: Sistema de rastreabilidade I-REF.

•
Sistema Flexlight: Permite ao usuário ligar ou desligar o laser e a lanterna durante a
operação conforme a sua necessidade.
•

Neutralizador Eletrônico: Acessório que desabilita o funcionamento do dispositivo pelo

operador ao toque de um botão ou por distância entre o dispositivo e o neutralizador (opcional).
CARACTERÍSTICAS ELETRICAS DO DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE (EM MÉDIA)
•
Forma de Onda: Pulso senoidal amortecido /pulso "arredondado",
• Taxa de Pulso: 18 Hz
•
Duração do Pulso: 35 µs
•
Tempo de duração do ciclo: 5 s (Para interromper o pulso imediatamente, basta desligar
o dispositivo na chave liga-desliga, ambidestra).
• Pico de tensão do arco voltaico: 50.000 Volts (Em circuito aberto) - 6.800 Volts (Em cantata)
•
Corrente: 0,0021 A
•
Energia por Pulso: 0,4 J - Em cantata: 0,06 J
•
Carga total do pulso: 120 µC
•
Potência media de saída: 4 W
•
Fonte de Alimentação: BZ2.0 14,8V 600 mAh

Autonomia: 50 disparos de 5 segundos - em média
Especificação Técnica do Cartucho de Lançamento de Dardos Energizados – 6 m:
A munição devera ser ativada quando o gatilho do dispositivo elétrico for pressionado

e o

cartucho for deflagrado, liberando duas sondas energizadas. Um cilindro contendo gás inerte lança as
sondas energizadas conectadas a fios, que transmitem pulsos elétricos do dispositivo para o alvo.
ESPECIFICAÇÕES
CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS (EM MÉDIA)
•
•
•
•
•

Comprimento total: 53,4 mm
Altura total: 54,4 mm
Largura total: 36,6 mm
Massa total: 52,6 g
Distância máxima do dispositivo para o alvo: 6 m (19,6 ft).

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
- Fabricação em polímero de alta resistência.
- Sistema de rastreabilidade I-REF.
- Percussor.
- 02(duas) sondas com arpoes em aço inoxidável.
- Sondas lançadas por gás inerte;
- Vida útil aproximada de 5 anos se armazenado corretamente.
* As informações técnicas apresentadas são medias e podem sofrer pequenas variações e
tolerâncias de fabricação prevista em projeto.
Especificação Técnica do Coldre do Dispositivo:
O Coldre deve ser fabricado em polímero resistente para facilitar o porte do dispositivo pelo
operador. Possuir plataforma padrão "paddle", podendo ser retirado ou inserido no cinto com
facilidade.
Devera possuir disponibilidade de material para fabricação, tanto para destro, quanta para
canhoto.

Especificação Técnica do Coldre dos Cartuchos:
O Coldre deve ser fabricado em polímero resistente para porte de cartucho do dispositivo
elétrico incapacitante. O porta cartucho deve possuir capacidade para 1 (um) cartucho, e ser
compatível com todos as modelos de cartucho disponíveis pelo fabricante.
Especificação Técnica da Bateria (Em média):
Bateria blindada devera fornecer energia para operar o Dispositivo Elétrico incapacitante.
Possuir 4 células de Lítio seladas com corpo em polímero e rigidez dielétrica.
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:




Tensão de saída: 14,SV
Tensão de carga: 16,SV;
Autonomia: 600mAh;

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS:
•
•
•

Dimensões: 82 mm (C) x 51 mm (A) x 29 mm (L);
Peso: 90g;
Material: Polímero de alta resistência e rigidez dielétrica:

OUTRAS CARACTERÍSTICAS
- Tempo de carga/recarga média plugado na tomada: 5 horas (em fonte de alimentação
adequada).
- Até 50 Disparos de 5 segundos par carga de bateria.
- Ciclo de vida esperada de 200 cargas de bateria.
Especificação Técnica do Carregador da bateria:
O carregador deve possuir tempo de recarga aproximado de 5 horas plugado na fonte
apropriada de alimentação, ter capacidade de carregar uma bateria. Também devera possuir
capacidade de poder ser conectado a uma porta USB adequada para a carga.
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DA FONTE
•
•

Entrada: 100V to 240V~50/60Hz
Saída: 5Vdc~2,1A

CARACTERÍSTICAS DO CARREGADOR ELÉTRICO:
•
•
•

Tensão de entrada: 5 Vdc
Tensão de saída: 16,8 V
Corrente de carga: 350 mA

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS:
•
•
•

Dimensões: 36mm (A) x 135mm (C) x 65mm (L)
Peso: 95g
Material: Polímero de alta resistência e rigidez dielétrica

Especificações técnica do alvo:
• Medidas: 85 Largura x 98 de Comprimento
• Descrição: Devera ser fabricado com uma camada metálica para visualização do caminho
percorrido pela corrente elétrica quando o dispositivo elétrico for disparado e as dardos estiverem
conectados ao alvo.
Especificação Técnica da Maleta:
A Maleta deverá ser do tipo case, fabricada em material resistente, na cor preta para acondicionamento
dos seguintes itens: Dispositivo elétrico incapacitante, ate 6 (seis) cartuchos, bateria, carregador de
bateria e cabo com adaptador de alimentação de energia.
Especificação Técnica do Pen drive:
Pen drive devera conter o manual, em sua ultima versão eletrônica e vídeos institucional e de
treinamento, todos em língua pátria.
CARTUCHO DE LANÇAMENTO DE DARDOS TREINAMENTO
A Munição e ativada quando o gatilho do Dispositivo Elétrico incapacitante é pressionado e o cartucho
e deflagrado, liberando duas sondas. Um cilindro contendo gás inerte libera duas sondas conectadas a
fios não condutores para fins de treinamento.
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CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS (MÉDIAS)
Comprimento total: 53,4 mm;
Altura total: 54,4 mm
Largura total: 36,6 mm
Massa total: 51,6 g
Distância máxima do dispositivo para o alvo: 4,5 m (14,7 ft)
DISPOSITIVO DE COLETA DE DADOS COMPATÍVEL COM O DISPOSITIVO ELÉTRICO INCAPACITANTE
Equipamento responsável pela coleta de dados gerados pelo dispositivo Elétrico incapacitante.
Sistema portátil e intuitiva que permite a transmissão e armazenamento do relatório de utilização
dos dispositivos (data, hora, duração do disparo) sem a necessidade de conexões via cabo e possui um
raio de operação de no mínima 5 metros guardados as condições físicas do ambiente que podem
influenciar nesta distancia de operação.
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CARACTERÍSTICAS MÉDIAS:
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS FONTE DE RECARGA
•
•
•
•

Tensão de entrada: 10OV a 240V;
Frequência de rede: 50/GOHz;
Tensão de saída: SVDC;
Corrente máxima de saída: 2A;

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DO EQUIPAMENTO

•
•

Tensão de entrada: 5VDC;
Corrente de carga: 500mA

CARACTERÍSTICAS MECÃNICAS
 Dimensões: 24mm (A) x 126mm (C) x 70mm (L);
• Peso: 150 g;
• Material: Polímero
ESPARGIDOR DEFENSIVO TIPO SPRAY DE ESPUMA, AGENTE ATIVO: PIMENTA
Espargidor Espuma de Agente Pimenta que produza jato de espuma, com alcance de utilização
aproximado de 2,0 metros, contendo coma agente ativo CAPSAICINA NATURA (OC) e agente propelente
não inflamável
Especificações (Em média):
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•
•
•

Dia metro: 38 mm
Comprimento: 124 mm
Peso líquido: GSg

•
•
•
•
•
•
•
•

Peso: 110 g
Formato: Cilíndrico
Material do corpo: Alumínio
Acionamento: Manual, por meia de atuador
Não inflamabilidade atestada pela CAEx
Sistema de segurança: Atuador que evita acionamento acidental
Sistema de rastreabilidade por radio frequência.
Validade media de 5 anos

ALGEMA DE PULSO INTERLIGADA POR DOBRADIÇA OU CORRENTE
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Algema de pulso interligada por dobradiça ou corrente deverá possuir sistema de fechamento dentado.
Mecanismo de segurança para evitar lesão no uso, acionado pela chave do produto.
Deverá ser fabricada em aço carbono, tratamento da superfície niquelado na cor prata, com
acabamento fosco para adquirir a característica de antirreflexo.
Possuir duas chaves em aço carbono na cor da algema

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro
colocado da cota principal.
1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas devera ocorrer
pelo menor preço.
1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos
licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota
reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser
decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, § 4º do Decreto nº 8.538, de 2015.
1.5. 0 prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do
mesmo, prorrogável na forma do art. 57, § 1 °, da Lei n° 8.666/93.

2. JUJSTIFICATIVA E OBJETO DA CONTRATAÇÃO
2.1 Justificativa
O município de Passira - PE possui uma extensão territorial de 329,755 km2. Segundo dados do IBGE, senso
2019 a população do município de Passira e entorno de 28.933 habitantes, com indicativos de rápido
crescimento. Passira esta localizado a 120 km de Recife, por ser uma cidade do agreste, o aumento
populacional e o fator principal que faz que surjam, ao longo do tempo, bairros pobres, onde também se
instalam a violência e a criminalidade. O interesse do Município em fortalecer a Guarda Municipal par meio
da aquisição de equipamentos bélicos e de proteção individual, e de preservar a ordem publica e a
incolumidade

das pessoas e do patrimônio, par meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e

integrada, razão pela qual, instituíram-se o Sistema Único de Segurança Publica (Susp) e a Política Nacional de
Segurança Publica e Defesa Social (PNSPDS), coma dispõe a Lei NQ 13.675, de 11 de junho de 2018, em seu artigo
1º:
"Art. 1º - Esta Lei institui o Sistema Único de Segurança Publica (Susp) e cria a Politica Nacional de Segurança
Pública e Defesa Social (PNSPDS), com a finalidade de preservação da ordem publica e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos 6rgaos de
segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação
com a sociedade”
E coma ente Federado, e de interesse do município, também, garantir a segurança dos seus cidadãos, no âmbito de
suas competências e atribuições legais, naquilo que dispõe a Lei Nº 13.675/2018, ART 2º:
Art. 2º - A segurança publica e dever do Estado e responsabilidade de todos, compreendendo a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, no âmbito das competências e atribuições legais de cada um.
Ede interesse do município, também, que haja proteção, valorização e reconhecimento dos profissionais de
segurança. Que haja a proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e
da dignidade da pessoa humana. E que haja eficiência na prevenção e no controle das infrações penais, coma prevê o
ART 4º da Lei 13.675/2018, que são os princípios da Política Nacional de Segurança Publica e Defesa Social
(PNSPDS).
O objeto fara com que a Guarda Municipal tenha a possibilidade de, não só poder proteger os seus agentes, mas
também, de prevenir e enfrentar a criminalidade dentro do território municipal com maior segurança e eficácia em
suas ações, como prevê as diretrizes do programa federal ação orçamentária 21BM - Desenvolvimento de
Politicas de Segurança Publica, Prevenção, e Enfrentamento a Criminalidade.
A proposta pretende, com a aquisição dos equipamentos bélicos e de proteção individual, beneficiar, diretamente, os
25 (vinte e cinco) profissionais que compõem a Guarda Municipal de Passira - PE, possibilitando aos mesmos, mais
segurança para si e trazendo para a população, serviços com melhor eficiência, eficácia e qualidade, beneficiando,
assim, indiretamente, os 28.933 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e três) habitantes, tanto na Zona Rural, quanta
na Zona Urbana que usufruem dos espaços e prédios públicos.
Com a execução do referido projeto, o município pretende realizar a aquisição de equipamentos bélicos e de

proteção individual, e com isso espera proteger de forma mais eficiente os seus agentes, prevenir e com bater ações
criminosas, coma vandalismos, roubos e furtos aos prédios públicos, trazendo mais segurança, tanto para os
órgãos, quanta para a população que necessita e utiliza esses espaços e serviços.
2.2. Objeto:
Fortalecer a Guarda Municipal de Passira - PE por meio da aquisição de equipamentos bélicos e de proteção
individual.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
3.1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de
2002.
4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
4.1. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para assinatura do contrato, sob pena da
perda do direito objeto desta licitação.
4.2 A entrega da mercadoria será de forma imediata, ao Município de PASSIRA.
4.3 O prazo para do fornecimento do produto será no máximo de 120 (cento e vinte) dias apos a,
contados da ordem de fornecimento oriundos do contrato.
4.4 A contratada fica obrigada a substituir, no prazo de 60 (sesenta) dias, a contar da notificação da
cotratada as suas custas sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.5 O Recebimento provisório o definitivo do objeto, não exclui a respossabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execução do contrato.
4.6

A garantia aqui requerida não trará prejuízo a eventuais garantias adicionais fornecidas pela contratada;

4.7 A responsabilidade por vício e/ou fato dos produtos resolver-se-á subsidiariamente nos termos do
Código de Defesa do Consumidor.
4.8 As entregas dos produtos, serão de uma única vez, de acordo com a solicitação da Secretária solicitante ou
demais responsável pela secretaria, por meio de Ordens de Fornecimento, os produtos deverão ser entregues na
Prefeitura Municipal de Passira, no horário das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira, correndo por conta da
Contratada as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários
decorrentes do fornecimento.
4.9 A Prefeitura Municipal de Passira reserva-se o direito de recusar o produto que não estiverem de acordo
com o solicitado e as despesas decorrentes correrão a expensas da proponente vencedora, sendo reiniciada a
contagem do prazo para pagamento, quando da entrega definitiva.
5.

OBRIGAÇÔES DA CONTRATANTE

5.1.

São obrigações da Contratante:

5.1.1.

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edita I e seus anexos;

5.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sabre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através

de comissão/servidor

especialmente designado;
5.1.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vinculados a execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
6.1.1.

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no

Termo de Referencia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
6.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português ou inglês e da
relação da rede de assistência técnica autorizada;
6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referenda, o objeto com
avarias ou defeitos;
6.1.4. Comunicar a Contratante, no prazo máxima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, as
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação:
6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação:
6.1.6. Indicar preposto para representa-la durante a execução do contrato.
7. DA SUBCONTRATAÇÂO
7.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
7.1.1. E vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação.
8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
8.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam
mantidas as demais clausulas e condições do contrato; não haja prejuízo a execução do objeto pactuado e haja
a anuência expressa da Administração do contrato.
9.

DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÂO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro pr6prio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o
que for necessário a regularização de falhas ou defeitos observados.
9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) será confiado a

uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, par qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem coma o nome dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário a regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providencias cabíveis.
10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de ate 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nata
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para credito em banco, agência e conta corrente indicado pelo
contratado.
10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o incise II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis, contados da data da
apresentação da Nata Fiscal, nos termos do art. 5º,§ 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.2.

Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momenta em que o órgão contratante

atestar a execução do objeto do contrato.
10.3.

A Nata Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,

constatada par meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou a documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.3.1. Constatando-se, junta ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas
as providencias previstas no do art. 31 da instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.
10.4.

Havendo erro na apresentação da Nata Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratação, ou, ainda,

circunstancia que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de
penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficara sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação,
não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
10.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar coma emitida a ordem bancária para pagamento.
10.6. Antes de cada pagamento a contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidas no edital.
10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
10.8. Previamente a emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração devera realizar consulta ao
SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com o Poder Público, bem coma ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto
no art. 29, da instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos
órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem coma
quanta a existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários
para garantir o recebimento de seus créditos.
10.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessários a rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, ate que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junta ao SICAF.
10.11.1.

Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de

economicidade, segurança nacional ao outro de interesse publico de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°123, de 2006,
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
10.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, e calculada mediante a aplicação da seguinte formula:
EM = I x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= Valor da parcela a ser paga.
I= Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I= (TX)
I= (6 / 100)
365
I = 0,00016438
TX= Percentual da taxa anual = 6%
11. DO REAJUSTE
11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.
11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações
iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínima de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado
o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente.
11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

11.6. Na ausência de previsão legal quanta ao índice substituto, as partes elegerão nova índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
11.7. O reajuste será realizado por Apostilamento.
12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
12.1. O adjudicatário, no prazo de 30 (trinta dias) após a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento
equivalente, prestara garantia no valor correspondente a 2% (dais por cento) do valor do Contrato, que será liberada
de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que
cumpridas as obrigações contratuais.
12.2. Caberá ao contratado optar par uma das seguintes modalidades de garantia:
12.2.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitido sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
12.2.2. Seguro-garantia;
12.2.3. Fiança bancária.
12.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica Federal, com
correção monetária, em favor do contratante.
12.4. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou
renovada nas mesmas condições.
12.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a Contratada
obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máxima de 30 (trinta) dias uteis, contados da data em que for
notificada.
12.6. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
12.7. A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente. (Artigo 56, §49 da Lei n° 8666/93).
13. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS.
13.1. O prazo de garantia contratual dos itens 1 e 2 (Colete Balístico) deste Termo é de, no mínimo,6 (seis) anos e
para os demais bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo 12 (doze) meses, ou pelo prazo fornecido pelo
fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia útil subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.
(Justificar a exigência de garantia e o prazo estabelecido).
13.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem
qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
13.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, se for o caso,
par meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
13.4. Entende-se para manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
13.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por
outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores
aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
13.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou
defeito no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências
da Administração pela Contratada ou pela assistência técnica autorizada.
13.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, par igual
período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

13.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificação
igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a
garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
13.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a
apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para
executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o
reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
13.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade da
Contratada.
13.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência pr6prio e desvinculado daquele fixado no
contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições,
mesmo depois de expirada a vigência contratual.
14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a Contratada que:
14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação:
14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo:
14.1.5. Cometer fraude fiscal;
14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar a CONTRATADA as
seguintes sanções:
14.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
14.2.2. Multa moratória de 0,07 % (zero vírgula zero sete por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
14.2.3. Multa compensatória de 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do
objeto;
14.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada
de forma proporcional a obrigação inadimplida;
14.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
14.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

da União com

o consequente

14.2.6.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também e aplicável em quaisquer
das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 14.1 deste Termo de Referência.
14.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.5, 14.2.6 e 14.2.7 poderão ser aplicadas a CONTRATADA
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
14.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais
que:

14.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
14.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação:
14.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
14.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurara o
contraditório e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.
14.6. As multas devidas e/ou prejuízos causados a Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
da União e cobrados judicialmente.
14.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máxima de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
14.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União
ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
14.8. 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 causado a Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração ao administrativa
tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administração o pública nacional ou
estrangeira, copias do processo administrativo necessárias a apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.
14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo a
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirão seu
rito normal na unidade administrativa.
14.11. 0 processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos a Administração Pública Federal resultantes de ato
lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
14.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
15.
ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.
15.1.
O custo estimado da contratação e de R$ 114.777,18 (cento e quatorze mil setecentos e setenta e sete
reais e dezoito centavos).
16.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
Os recursos estão dispostos na Lei nº 740, de 26 de Dezembro de 2019, conforme classificação orçamentária:
Projeto atividade: 0418204042.213 – Gestão Técnica e Administrativa da Secretaria
Elemento de Despesa: 44.90.52.00.
Projeto atividade: 0418204042.213 – Manutenção da Guarda Municipal
Elemento de Despesa: 33.90.30.00.
Município de Passira/PE, 27 de Maio de 2021.
______________________________________________________________
Luana Gomes de Santana
Secretária Municipal de Administração

Demonstrada as necessidades e benefícios apresentados, entendo como justificado o que se pela qual autorizo a
instauração do procedimento para que se viabilize a contratação dos serviços objeto deste Projeto Básico,
observando-se a Lei Nº 8.66/93 e demais dispositivos legais aplicáveis.
_________________________________________________________________
SEVERINO SILVESTRE DE ALBUQUERQUE
- PREFEITO -

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME, EPP OU MEI
Licitação Exclusiva para ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014
PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 029/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 012/2021

Para fins do disposto neste Edital, declaro, sob as penas da lei, que a licitante _________________________
, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte
ou cooperativa, estabelecido pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu
art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar.
Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja
declarada vencedora do certame.
PASSIRA,

de

de 2021.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA EMPRESA
(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à
autenticação)

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR
Licitação Exclusiva para ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014
PROCESSO LICITATÓRIO
Nº 029/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 012/2021

A

empresa
___________________________________, CNPJ __________ através de seu representante
legal, Sr.(a)
,
CPF _________
,
(cargo
na
empresa:
Diretor
ou
Sócio-Gerente), DECLARA, para fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação
instaurada pela Prefeitura Municipal de Passira, EDITAL N° __/2021, na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO Nº __/2021, que não possui em seus quadros pessoa menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega pessoas menores de dezesseis anos.
Por ser a expressão da verdade, firma a presente.

PASSIRA,

de

de 2021.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL ACIMA QUALIFICADO E CARIMBO DA
EMPRESA
(Se PROCURADOR, anexar cópia da PROCURAÇÃO autenticada ou com o original para que se proceda à
autenticação)

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
Licitação Exclusiva para ME ou EPP, Conforme Lei Complementar 123/2006 e 147/2014
PROCESSO LICITATÓRIO
Nº029/2021

PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 012/2021

Ref.: (identificação da licitação)

inscrito no CNPJ nº
,
por
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira
de Identidade nº
e do CPF nº _____________________, DECLARA, para
fins do disposto no § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou contratar com a
Administração Pública, Direta ou Indireta. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor ou do
Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na
presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa decorrer.

(data)

(representante legal)

