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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 

 

LICITAÇÃO COM ITENS DE PARTICIPAÇÃO DE AMPLA CONCORRÊNCIA E EXCLUSIVA PARA ME/EPP 

OBSERVAÇÃO: SALVO DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ITEM 3.8.2 DO EDITAL 

 
 

PREÂMBULO 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO designada pela 

Portaria nº 410/2021 do dia 04/01/2021, torna público, para ciência dos interessados, que realizará licitação 

na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETA, COM SINALIZADORES E SERVIÇOS DE 

GRAFISMO, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DO 

PAULISTA/PE, consoante ao Decreto Municipal nº 040/2013, a Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 

10.024/2019, Lei Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada e de 

outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, a realizar-se no horário e endereço a seguir: 

 
 

1 – DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE VIATURAS 

TIPO MOTOCICLETA, COM SINALIZADORES E SERVIÇOS DE GRAFISMO, DESTINADAS A ATENDER ÀS 

DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE. 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:  22/03/2021 às 13h30min 

ABERTURA DAS PROPOSTAS:  22/03/2021 às 13h30min 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:  22/03/2021 às 14h00min 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Bolsa de Licitações do Brasil - BLL  

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bllcompras.org.br 

PREGOEIRO: GIORGIO OLIVEIRA ARAUJO CAVALCANTI E-MAIL: paulistapregao@gmail.com  

TELEFONES: (81) 99942-1338 / 99635-0371 

ENDEREÇO: Rua. Dr. Demócrito de Souza – nº 26- Nobre – Paulista – PE – CEP: 53.401-560 

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.  

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada ou ocorrendo qualquer ato ou fato 

superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, ficará a sessão adiada para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário.  

http://www.bllcompras.org.br/
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1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS; 

ANEXO III – MODELO DE LAYOUT DA MOTOCICLETA; 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE; 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS; 

ANEXO VII –- MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem 

contratados estão discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente 

observados pelas licitantes, quando da elaboração de suas propostas. 

 

1.4. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site www.bllcompras.org.br e as 

especificações técnicas constantes no ANEXO II deste edital, o licitante deverá obedecer a este último. 

 

2 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante condições de 

segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de Pregão Eletrônico da 

Bolsa de Licitações e Leilões - BLL; 

 

2.2. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário do órgão licitante, denominado pregoeiro, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo eletrônico de compras constante 

da página eletrônica: www.bllcompras.org.br. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar desta licitação qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no 

país, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e 

normas contidas neste edital e seus anexos; 

 

http://www.bllcompras.org.br/
http://www.bllcompras.org.br/
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3.2. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação exigida 

para o respectivo cadastramento junto ao sistema eletrônico de licitações adotado; 

 

3.3. É vedada, na presente licitação, a participação de: 

 

3.3.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal do 

Paulista durante o prazo da sanção aplicada; 

3.3.2. Pessoas jurídicas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a 

Prefeitura Municipal do Paulista, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93, e 

suas alterações posteriores, e pessoas jurídicas das quais participem membros, servidores ou servidores à 

disposição desta Prefeitura Municipal do Paulista como sócios, gerentes ou diretores; 

3.3.3. Pessoas jurídicas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade; 

3.3.4. Empresas proibidas de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 

9.605/98; 

3.3.5. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º, da Lei Federal nº 

8.666/93, atualizada; 

3.3.6. Pessoas jurídicas que se encontrem em processo de falência, dissolução ou liquidação; 

3.3.7. Sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 

3.3.8. Pessoas jurídicas que incorram em outros impedimentos previstos em lei.   

 

3.4. Para participação na licitação, os interessados deverão credenciar-se junto ao sistema eletrônico da Bolsa 

de Licitações e Leilões - BLL para então cadastrar sua proposta até horário fixado neste edital. Para cadastrar-se 

junto ao sistema eletrônico o licitante deve entrar em contato com o site www.bllcompras.org.br. 

 

3.4.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

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

Município de (INDICAR) responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda 

que por terceiros. 

 

3.5. O provedor do sistema eletrônico poderá cobrar pelos custos pela utilização dos recursos de tecnologia da 

informação nos termos do regulamento do sistema, de acordo com o artigo 5º, inciso III, da Lei nº 

10.520/2002. 

 

http://www.bllcompras.org.br/
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3.6. É vedado ao fornecedor identificar-se em sua proposta ao lançá-la no sistema ou no decorrer da sessão 

do pregão, sob pena de desclassificação. 

 

3.7. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração para fins de 

habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, informar 

sua condição, assim como no campo próprio da proposta de preços, para fazer valer o direito de prioridade do 

desempate. 

 

3.7.1. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor 

individual deverá fazer a declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta está em conformidade com as exigências previstas neste edital, mesmo que tenham restrição na 

documentação comprobatória da regularidade fiscal 

 

3.8. A ME/EPP/MEI, além da apresentação da declaração para fins de habilitação, deverá, quando do 

cadastramento da proposta inicial de preços a ser digitado no sistema BLL, informar sua condição, assim como 

no campo próprio da proposta de preços. 

 

3.8.1. ATENÇÃO: Os itens de participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte são 

aqueles que compreendem a expressão ‘EXCLUSIVA’ na tabela contida no item 5.1; 

 

3.8.2. Será permitido o cadastramento de propostas de preços no sistema BLL de empresa de porte maior, no 

entanto, sua participação na disputa do(s) item(s) ocorrerá apenas se não houver nenhuma ME/EPP/MEI 

classificável da participação do(s) item(ns). 

 

4 – DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

 

4.1. O certame será conduzido pelo pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as 

seguintes atribuições: 

 

a. Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;  

b. Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c. Abrir as propostas de preços;  

d. Analisar a aceitabilidade das propostas;  

e. Desclassificar propostas indicando os motivos;  

f. Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 

g. Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;  
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h. Declarar o vencedor;  

i. Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  

j. Elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;  

k. Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;  

l. Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 

previstas na legislação.  

 

4.2. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES 

 

4.2.1. As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão cadastrar operador devidamente 

credenciado junto ao sistema, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais 

atos e operações no sistema de compras. 

4.2.1.1. Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração 

por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances 

de preços e praticar todos os atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas utilizados nas 

licitações. 

4.2.2. A participação do licitante resulta no pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de 

habilitação previstas no edital. 

4.2.3. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances 

sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.  

4.2.4. A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, 

salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do provedor do sistema;  

4.2.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à plataforma eletrônica a responsabilidade por 

eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

4.2.6. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico; 

4.2.7. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado e subsequente cadastramento para participar do pregão, exclusivamente por meio 

do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos neste edital; 

4.2.8. Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu representante;  

4.2.9. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida junto a Bolsa de 

Licitações e Leilões – BLL; 
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4.2.10. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o credenciamento, 

preferencialmente, no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data limite de apresentação das propostas 

iniciais; 

4.2.11. A partir do horário previsto no edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da proposta 

inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 

recebidas, passando o pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;  

4.2.12. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao sistema 

para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente informado de seu 

recebimento e respectivo horário de registro e valor;  

4.2.13. O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que seja 

inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item;  

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

registrado em primeiro lugar; 

4.2.15. Fica a critério do pregoeiro a autorização da correção de lances com valores digitados errados ou 

situação semelhante, mesmo que antes do início da disputa de lances, observadas as regras do sistema; 

4.2.16. Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

4.2.17. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão eletrônico, o 

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

pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados; 

4.2.18. Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do pregão eletrônico será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos participantes, 

através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora da reabertura da sessão; 

 

4.3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

4.3.1. 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. 

4.3.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por 

meio de chave de acesso e senha. 

4.3.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 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. 
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4.3.3.1. 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.  

4.3.3.2. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

4.3.3.3. 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. 

4.3.3.4. 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. 

 

4.4. DO ENCERRAMENTO 

 

4.4.1. O tipo de encerramento é ABERTO E FECHADO, o qual ocorre primeiramente a disputa por 15 minutos e 

avança automaticamente sem prévio aviso para o randômico, que pode ficar de 1 segundo e chegar a 10 

minutos. Após o período randômico, o sistema avança para encerramento fechado por mais 5 minutos; 

4.4.2. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de lances 

ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo pregoeiro acerca da aceitação da proposta de menor 

preço; 

4.4.3. Facultativamente, o pregoeiro poderá, antes de anunciar o vencedor, solicitar pelo sistema eletrônico 

contraproposta diretamente ao proponente que tenha apresentado o lance de menor preço, para que seja 

obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação, observado o critério de julgamento e o valor 

estimado para a contratação. A negociação em apreço deverá ser realizada por meio do sistema eletrônico, 

para que possa ser acompanhada pelos demais licitantes; 

4.4.4. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta mais bem classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído, na respectiva ata, o registro dos 

preços cotados iguais ao do licitante vencedor, na sequência de classificação do certame. Os licitantes irão 

demonstrar interesse por meio do chat do sistema; 

4.4.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às exigências 

habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a 

habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

proposta ou lance que atenda o edital. Também nessa etapa o pregoeiro poderá negociar com o participante 

para que seja obtido preço melhor; 

4.4.6. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e 

valor estimado para a contratação; 
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4.4.7. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 

contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior; 

4.4.8. Constatando o atendimento das exigências fixadas no edital, o objeto será adjudicado ao autor da 

proposta ou lance de menor preço; 

4.4.9. Quando for constatado o empate, conforme estabelece a LC nº123/2006 e alterações, o pregoeiro 

aplicará os critérios para o desempate em favor L. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um 

melhor preço caso ela não atinja o valor de referência definido pela administração pública. 

4.4.10. No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado ao Pregoeiro exigir os 

documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos necessários, quando pertinente para 

agilização do procedimento; 

4.4.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades 

estabelecidas neste edital; 

4.4.12. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação em Diário Oficial; 

 

4.5. DILIGÊNCIA 

 

4.5.1. O pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços unitários de 

serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários. 

4.5.2. Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao pregoeiro ou autoridade superior promover 

diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

4.5.3. Em caso de impossibilidade de autenticação dos documentos de habilitação via internet, o pregoeiro 

solicitará diligência à licitante ofertante do menor preço o encaminhamento destes em originais ou cópias 

autenticadas, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados da data da sessão pública virtual, para a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL, no endereço constante no preâmbulo deste edital. 

 

4.5.3.1. O não cumprimento do referido prazo acarretará a desclassificação da proposta vencedora, 

podendo o pregoeiro convocar a empresa que apresentou a proposta ou o lance subsequente. Após a 

conferência dos documentos enviados, se estiverem de acordo com o solicitado será declarada a 

empresa vencedora aberto o prazo para manifestação de intenção de interposição de recurso. 

 

4.5.4. A sessão pública ficará suspensa, ou seja, permanece em fase de classificação/habilitação até o 

recebimento da documentação original dentro das condições dispostas no item 4.5.3. Será informado no chat o 

horário e a data exata em que se continuarão os trabalhos; 
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4.5.5 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, será permitida a 

inclusão de documentos ou informação necessários para apurar fatos existentes à época da licitação, 

concernentes à proposta de preços ou habilitação dos participantes, porém não documentados nos autos. 

 

5 – DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

 

5.1. A descrição, os quantitativos e os valores máximos admitidos, estão discriminados na tabela abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO (DIVISIBILIDADE) QTD. 
VALOR 
MÉDIO 

UNIT. (R$) 

VALOR 
MÉDIO 

TOTAL (R$) 

1 
VIATURA TIPO MOTOCICLETA “ON/OFF 
ROAD”, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 
249CC 

4 20.364,00 81.456,00 

2 (EXCLUSIVA) SINALIZADORES 4 4.762,50 19.050,00 

3 (EXCLUSIVA) GRAFISMO 4 473,33 1.893,33 

VALOR TOTAL:  R$ 102.399,33 

 

5.2. As especificações detalhadas dos itens objeto da licitação se encontam descritas no ANEXO II deste edital.  

 

6 – DO VALOR ESTIMADO 

 

6.1. O valor total máximo admitido para a presente contratação é de R$ 102.399,33 (cento e dois mil trezentos 

e noventa e nove reais e trinta e três centavos), determinado de acordo com as cotações de preço realizadas 

pela Secretaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil no ano de 2020. 

 

6.2 Para fins de classificação, os valores unitários e totais MÁXIMOS, admitidos pela Administração para os 

itens da presente contratação são os constantes no quadro constante no item 5.1, sob pena de 

desclassificação da proposta caso estejam acima destes. 

  

7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1 As despesas decorrentes da aquisição, objeto deste edital, correrão à conta dos recursos de convênio, 

firmado entre o município do Paulista/PE, por meio da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública, consignados 

no Orçamento Geral do Município do Paulista, para o exercício de 2020, a cargo da Secretaria de Segurança, 

Mobilidade e Defesa Civil, cujo programa de trabalho e elemento de despesas específicos constarão da 

respectiva Nota de Empenho.: 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 

  

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 10 de 58 

 

CEL - SEPLAG 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

 

Convênio SENASP/MJ - Convênio nº 905163/2020 

PROPOSTA Nº 003617/2020  

Programa de Trabalho: 3000020200003 

Elemento de Despesa: 44.90.52  

Emenda Parlamentar 35390005: R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

Contrapartida do Município do Paulista 

Fonte: 10010000: R$ 2.399,33 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) 

Elemento de Despesa : 44.90.52 

 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Valor Total: R$ 102.399,33 (cento e dois mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) 

 

8 – DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

 

8.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. O licitante será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances. 

 

8.2. Na proposta de preços deverá, obrigatoriamente, ser informado no campo próprio as especificações, 

quantidades, marcas/modelos, valores unitários e totais e, quando for o caso, informar se a empresa é 

ME/EPP. 

 

8.2.1. A exigência constante do subitem 8.2 acerca da marca/modelo dos itens, deverá ser atendida por 

intermédio de arquivo a ser anexado à proposta de preços nos moldes de funcionalidade do Sistema BLL - 

Bolsa de Licitações e Leilões por ocasião da formalização de preços pelo licitante participante sem prejuízo 

da prerrogativa da realização de diligência para sanear a ausência de informação necessária à identificação 

do produto ofertado. 

8.2.2. Caso a licitante seja a própria fabricante do produto ou em sua razão social haja elementos que possam 

inferir a identificação da mesma, esta deverá inserir o termo “marca própria” no campo reservado à indicação 

da marca. 

  

8.3. O objeto deverá ser apresentado em total conformidade com as especificações contidas neste edital e seus 

anexos.  
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8.4. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do pregão. 

 

8.5. Na hipótese do licitante ser ME/EPP será necessária a informação desse regime fiscal no campo próprio da 

proposta de preços sob pena do licitante enquadrado nesta situação não utilizar dos benefícios do direito de 

preferência para o desempate, conforme estabelece a Lei Complementar 123/2006 e suas alterações 

posteriores. 

 

9 - DA PROPOSTA FÍSICA 

 

9.1. As licitantes encaminharão, em formato digital, EXLCUSIVAMENTE, por meio do sistema eletrônico, a 

proposta escrita, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação, obedecentdo as seguintes exigências 

mínimas: 

 

9.1.1. Descrição do objeto da licitação, já contemplado no sistema; 

9.1.2. Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, uniformes, tributos, taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos 

que incidam sobre a prestação do fornecimento a ser executado;  

9.1.3. Deverá estar expressa em moeda nacional, em algarismos e por extenso; 

9.1.4. Deverá indicar a marca e/ou modelo/referência dos produtos ofertados, às quais ficarão vinculadas. 

9.1.5. Deverá apresentar validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da data da sua apresentação, 

independente de comunicação do licitante. 

 

9.2. Serão desclassificadas as propostas que:  

 

9.2.1. Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

9.2.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita 

identificação do produto/serviço licitado;  

9.2.3. Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente edital, ou 

seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do pregoeiro;  

9.2.4. Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

9.3. O envio da proposta ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

  

9.4. Até a abertura da sessão pública, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 

inserida no sistema eletrônico. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 

  

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 12 de 58 

 

CEL - SEPLAG 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

 

9.5. Não será estabelecida, nessa etapa do certma, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento de proposta. 

 

9.6. A proposta da licitante melhor classificada somente será disponibilizada para avaliação do Pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

9.7 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA READEQUADA 

 

9.7.1 A proposta da licitante melhor classificada deverá ser encaminhada, em formato digital, no prazo de até 

2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro, EXCLUSIVAMENTE anexada em campo próprio do sistema 

com os respectivos valores readequados ao último lance ofertado. 

  

10 – DO PROCESSAMENTO E  JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

 

10.1. A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, aplicando-se 

subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda a Lei Complementar nº 123/2006. 

 

10.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO POR ITEM, admitindo-se como critério de 

aceitabilidade os preços máximos fixados no item 5 deste edital. 

 

10.3. O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de 

segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

 

10.4. A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início a sessão pública 

do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, na forma prevista neste edital, 

passando o Pregoeiro a examinar as propostas. 

 

10.5. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 

seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

a) Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital; 

b)  Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) produto(s) ofertado(s) com as especificações do 

edital; 

c) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes. 
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10.6. Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao sistema para 

participar da sessão de lances. 

 

10.7. Caberá 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 da desconexão efetuada pelo próprio licitante. 

 

10.8. A cada lance ofertado, o licitante será informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e 

valor. 

 

10.9. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

 

10.10. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 

10.11. O tipo de encerramento é ABERTO E FECHADO o qual fica em disputa por 15 minutos e avança 

automático sem aviso para o randômico que pode ficar de 1 segundo e chegar a 10 minutos sistema decide e 

depois avança ao Fechado 1 por mais 5 minutos. 

 

10.12. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa de 

lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação da proposta de 

menor preço. 

 

10.13. Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao preço, observados os valores 

máximos fixados nesta licitação, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que 

tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de 

julgamento e o valor estimado para a contratação. A negociação em apreço deverá ser realizada por meio do 

sistema eletrônico, para que possa ser acompanhada pelos demais licitantes. 

 

10.14. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta mais bem classificada e, ao ser homologada a licitação, será incluído,  o registro dos preços cotados 

iguais ao do licitante vencedor, na sequência de classificação do certame. Os licitantes irão demonstrar 

interesse por meio do chat do sistema. 

 

10.15. Realizada a negociação, o pregoeiro procederá com a habilitação na forma do item 11 deste Edital. 
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10.16. Para cumprimento do item 11 deste Edital, bem como no caso de pronunciamento de aceitabilidade 

final da proposta, a sessão poderá ser suspensa para aguardo do envio e recebimento da documentação de 

habilitação e proposta ajustada. A data e horário para retomada da sessão do pregão serão comunicados pelo 

Pregoeiro, através do Sistema, com antecedência mínima de 24 horas. 

 

10.17. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, será a empresa considerada vencedora por 

decisão motivada do Pregoeiro. 

 

10.18. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

10.19. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o 

contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior. 

 

10.20. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades 

estabelecidas neste Edital. 

 

10.21. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à 

sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade. 

 

10.22. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, o sistema eletrônico poderá 

permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua 

atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 

 

10.23. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será 

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

 

10.24. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 

qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário da 

AMUPE. 

 

11 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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11.1. As licitantes encaminharão, em formato digital, EXLCUSIVAMENTE, por meio do sistema eletrônico, a 

proposta escrita, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, quando, então 

encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 

11.2. Como condição précia ao exame da documentação de habilitação da licitante detentora da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condicções de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certma ou a futura 

contratação, mediante consultada consolidade de pessoas jurídica ao TCU no seguinte endereço eletrônico> 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br. 

 

11.3. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas 

dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no 

documento apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não 

se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.4.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame. 

11.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social 

expressamente pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de 

sociedades por ações, seu ato constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores. 

 

11.4.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA 

 

11.5.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

11.5.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos 

relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, ou Certidão 

Positiva com Efeitos de Negativa; 

11.5.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, comprovada através 

de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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11.5.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de Regularidade 

Fiscal – CRF, emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede da licitante. Considerando-se o licitante 

com filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

11.5.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de Regularidade 

Fiscal Municipal, emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

11.5.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e 

Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 

 

11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.6.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou distribuidores 

(caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de empresas em recuperação 

judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em juízo, certidão emitida pela instância 

judicial competente que certifique que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do 

procedimento licitatório. 

 

11.6.1.1. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou 

Extrajudicial, de acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da 

pessoa jurídica. 

 

11.7. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
11.7.1. Comprovação através de certidões e/ou atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidade e 

prazo com o objeto da licitação; 

11.7.2 O (s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor, 

devendo conter, no mínimo, as seguintes características: 

 

a) Razão Social, CNPJ e dados do contrato do órgão (ou empresa) emissor; 

b) Descrição do objeto contratado; 

c) Prazo de execução do trabalho; 

d) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado. 

 

11.7.3 Não terá validade alguma o atestado emitido pelo próprio licitante ou por empresa pertencente ao 

mesmo grupo, nem algum outro que não tenha sido originado de contratação. 
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11.8.  DOCUMENTOS COMPLEMENTARES  

 

11.8.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 

9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO IV deste edital; 

11.8.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 

à habilitação, conforme modelo constante no ANEXO V deste edital; 

11.8.3. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO VI deste 

edital. 

 

11.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

Considera-se restrição, ensejando a aplicação do § 1º, do art. 43 da Lei Complementar Federal nº 126/2006, a 

não apresentação da referida documentação, bem como a verificação da não regularidade fiscal e trabalhista, 

pela Pregoeira, na sessão, por intermédio de consultas a sites oficiais. 

 

11.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado, 

às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo 

inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração Pública, quando requerido pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

11.9.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3.1, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho 

de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

11.10. Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta, solicita-se a juntada dos 

dados do responsável da empresa que assinará o futuro contrato. 

 

12 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

 

12.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de 

funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão e deverá registrar tal pedido através 
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do sistema www.bll.org.br, cabendo ao pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 02 (dois) dias úteis 

ou 48h (quarenta e oito horas). A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital. 

 

12.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o 

fizer no prazo previsto no item 12.1 deste edital. 

 

12.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório. 

 

12.4. Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro poderá fazê-lo, 

manifestando no sistema eletrônico sua intenção de recorrer, quando oportunizado pelo pregoeiro, no prazo de 

até 15 (quinze) minutos, com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes facultado juntar memoriais no 

prazo de 3 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente. 

 

12.5. A falta de manifestação imediata e motivada no momento e tempo estipulado durante a licitação 

importará a preclusão do direito de recurso, 

 

12.6. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

 

12.7. Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. 

 

12.8. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.  

 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

 

13.1. A adjudicação dar-se-á pelo pregoeiro quando não ocorrer interposição de recursos. Caso contrário, a 

adjudicação ficará a cargo da autoridade competente.  

  

13.2. A homologação dar-se-á pela autoridade competente. 

 

14 - DO PAGAMENTO 

 

http://www.bll.org.br/
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14.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante ordem bancária creditada em conta corrente indicada 

pela CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após o protocolo da nota fiscal e/ou fatura devidamente atestada junto 

à CONTRATANTE, após conferência de quantidade e qualidade pela Comissão de Recebimento. 

 

14.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

 

15 – DO CONTRATO 

 

15.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, 

para assinar o contrato. 

 

15.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria de 

Assuntos Jurídicos, sita na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal 

órgão por procurador habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo. 

 

15.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela 

Administração Pública. 

 

15.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será 

verificada a aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora, a ela adjudicado o objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 

 

15.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para 

assinatura do termo de contrato. 

 

16 – DO LOCAL E PRAZOS DE ENTREGA 

 

16.1 As viaturas tipo motocicletas licitadas deverão ser entregues em horário de expediente (atualmente de 

7h30min às 13h30min, horário local), na Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, situada 

à Rua da Mangueira, nº 05, Centro, Paulista/ PE, CEP.: 53.444-273, telefone: 81 3437-2380, sem ônus de frete 

para o Município e acompanhados das respectivas notas fiscais, manuais, certificados de garantia e demais 

acessórios e adaptações exigidos.  
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16.2. A entrega deverá ser previamente agendada, com antecedência mínima de 24 horas, junto à Secretaria 

de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, ou órgão congênere do Contratante, cujo telefone e/ou 

fax e/ou e-mail constará no Pedido de Fornecimento. 

 

16.3. A contratada deverá apresentar o projeto executivo de montagem/adaptação, bem como, os 

documentos comprobatórios, layout´s, para aprovação das viaturas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados a partir do recebimento da nota de empenho, do pedido de fornecimento e do contrato que, após 

assinado, deverá ser publicado por extrato no D.O.U., os quais serão enviados por e-mail onde constarão todas 

as informações necessárias ao fornecimento das viaturas, devendo a documentação ser enviada por e-mail, 

encaminhada à fiscalização ou entregue pessoalmente no endereço que constará do pedido de fornecimento. 

 

16.4. A contratada deverá efetuar a entrega das viaturas, impreterivelmente, no prazo de até 90 (noventa) dias 

corridos, contados a partir da aprovação dos projetos executivos de montagem/adaptação, documentos 

comprobatórios e dos layout´s apresentados, sendo que a aprovação será enviada para o e-mail indicado pela 

contratada. 

 

16.5. Os prazos que vierem a termo em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido 

reduzido ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte. 

 

17 – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

 

17.1. As viaturas deverão ser novas, de primeiro uso, da linha normal de produção e deverão ser entregues na 

Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, sem ônus de frete para o Município do Paulista/PE e 

acompanhadas das respectivas notas fiscais. 

 

17.2. As viaturas deverão ser entregues devidamente emplacadas (licenciamento e seguro obrigatório), pelo 

DETRAN-PE, isentas de IPVA. 

 

17.3. Deverá ser afixado em local visível das viaturas policiais, adesivo à prova d’água com o Brasão da Guarda 

Municipal do Paulista e com a numeração do convênio, conforme ANEXO III deste edital. 

 

17.4. O recebimento das viaturas deverá ser efetuado por comissão constituída pela Secretaria de Segurança, 

Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, e somente se efetivará após terem sido examinadas e julgadas em 

perfeitas condições técnicas, bem como, atendimento de todas as condições contidas nas propostas da 

licitante vencedora. 
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17.5. As viaturas deverão ostentar placas oficiais, conforme determina o artigo 115 da Lei 9.503/07 – Código de 

Trânsito Brasileiro. 

 

18 – DA FISCALIZAÇÃO 

 

18.1. A execução das obrigações contratuais integrantes da aquisição objeto deste instrumento será fiscalizada, 

conforme o caso, por um servidor ou por uma comissão composta de, no mínimo, 03 (três) servidores, 

doravante denominada FISCALIZAÇÃO, designados formalmente, com autoridade para exercer, como 

representante da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, toda e qualquer ação de 

orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

 

18.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 

 

a) Encaminhar ao diretor da unidade de gestão administrativa e financeira do órgão usuário o 

documento que relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA;  

b) Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 

providências necessárias ao bom andamento dos serviços;  

c) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução, indicando as ocorrências de 

indisponibilidade dos serviços contratados;  

d) A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais. 

 

19 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

19.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

19.1.1. Fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias ao contratado para o fiel cumprimento das 

obrigações decorrentes da aquisição objeto do presente edital e seus anexos;  

19.1.2. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos itens 

recebidos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  

19.1.3. Não permitir o recebimento dos equipamentos em desacordo com o preestabelecido; 

19.1.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) nota(s) fiscal(ais)/fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega e 

instalação dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou Atesto pelo servidor ou comissão 

responsável pelo recebimento;  
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19.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidor especialmente designado 

pela Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista/PE, ou por comissão de recebimento dos 

materiais, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

20.1 Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/1993, as 

seguintes: 

 

20.1.1. Fornecer as viaturas cotadas de acordo com as especificações e prazos constantes neste edital e seus 

anexos; 

20.1.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, atendendo de imediato as 

reclamações;  

20.1.3. Substituir em até 30 (trinta) dias corridos, às suas expensas e responsabilidades, o objeto que não 

estiver de acordo com as especificações ou que tenha sido detectado qualquer defeito impossível de ser 

sanado dentro do prazo de garantia, sem implicar aumento no preço sob pena de aplicação de sanção; 

20.1.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos enquanto perdurar a vigência da garantia 

oferecida pela contratada; 

20.1.5. Responder por qualquer prejuízo ou dano causado diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega dos materiais, procedendo imediatamente aos reparos ou 

indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

20.1.6. Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, seguros, custos de 

instalação, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do fornecimento do 

bem; 

20.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados ou preposto 

quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências 

legais para o exercício das atividades; 

20.1.8. Responder exclusivamente e integralmente perante a contratante pela execução do objeto na forma 

proposta neste edital e seus anexos;  

20.1.9. Garantir que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização da contratante não eximirá a contratada 

de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes;  

20.1.10. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, 

documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  

20.1.11. Manter, durante o período de vigência do contrato todas as condições que ensejaram sua habilitação 

e qualificação no certame licitatório;  
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20.1.12. Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e, bem como dos 

órgãos de controle interno e externo aos documentos e registros contábeis da empresa; 

20.1.13. Identificar na nota fiscal a ser emitida em nome da CONTRATANTE o número do Convênio SENASP/MJ 

- Proposta Nº 003617/2020. 

 

21 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 

21.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
21.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 
21.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do 

mesmo diploma legal, quando cabível. 

21.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

22 – DAS PENALIDADES 

 

22.1. O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar a 

rescisão contratual, nos termos dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93 que segue: 

 

Art. 77.  A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e 

prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 

estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração; 
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VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado 

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

ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

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

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do 

§ 1
o
 do art. 67 desta Lei; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que 

está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se 

refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, 

acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no 

§ 1
o
 do art. 65 desta Lei; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de 

indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e 

mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 

de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 

normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, 

já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de 

optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada 

a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para 

execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das 

fontes de materiais naturais especificadas no projeto; 
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XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis. 

Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

Aplicando-se as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo diploma legal: 

  

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à 

multa de mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

§ 1
o
  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2
o
  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da 

garantia do respectivo contratado. 

§ 3
o
  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o 

caso, cobrada judicialmente. 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, 

garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - 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 o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 

inciso anterior. 

§ 1
o
  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 

desta, responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
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§ 2
o
  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3
o
  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do 

Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, 

facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 

da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação.             

Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também 

ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos 

por esta Lei: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

 

Bem como, do art. 7° da Lei 10.520/2002: 

  

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

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

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 

inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou 

nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 

4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato e das demais cominações legais. 

 

23 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

23.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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22.2 Em caso de divergência entre disposições deste edital e de seus anexos ou demais peças que compõem 

o processo, prevalecerão as deste edital. 

 

 

Paulista,             de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

______________________________________                                ______________________________________ 

GIORGIO OLIVEIRA A. CAVALCANTI                                                                  VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

PREGOEIRO        
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO  

  

Constitui objeto do presente instrumento o fortalecimento da Guarda Municipal do Paulista/PE, 

através da aquisição de viaturas tipo motocicleta, destinadas a atender às demandas da Guarda Municipal, a 

fim de auxiliar na prevenção de crimes e otimizar o emprego do patrulhamento tático ostensivo, ampliando  a 

capacidade operacional, a área de cobertura, e reduzindo o tempo de resposta em relação ao atendimento das 

ocorrências em toda extensão do Município do Paulista/PE, conforme termos e condições  descritas no 

presente Termo de Referência e anexos I e II. 

 

 

Quadro de Bens/ Serviços/ Do Valor Estimado – Termo de Referência 

ITEM Descrição 
(divisibilidade) 

QTD. Valor Unit Médio R$ Valor Global Médio R$ 

1 VIATURA TIPO 
MOTOCICLETA 
“ON/OFF ROAD”, 
MOTORIZAÇÃO 
MÍNIMA DE 249CC 

4 20.364,00 
 

81.456,00 

2 SINALIZADORES 4 4.762,50 
 

19.050,00 

3 GRAFISMO 4 473,33 
 

1.893,33 

Valor Total:  R$ 102.399,33 

 
 
OBS.: O valor discriminado no quadro acima será o máximo admitido para a contratação, o qual foi 

determinado de acordo com as cotações de preço realizadas pela Secretaria de Segurança Cidadã e Defesa Civil 

no ano de 2020, conforme consta nos autos do processo. 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

 Lei 13.898/2013; Lei 13.675/2018; portaria Interministerial nº 424/2016; PI nº 43/2020; Portaria 

Senasp nº 20; Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações, Lei nº. 8.666/1993 e alterações, Lei nº. 

10.520/2002, Decreto nº. 5.450 de 31 de maio de 2005. 

 
 
 

3. JUSTIFICATIVA:  
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O município do Paulista localiza-se no litoral norte pernambucano, sendo pertencente à Mesorregião 

Metropolitana do Recife e, distando 18 quilômetros da capital do Estado. Ocupa uma área de 102,3 km², tendo 

16,9786 km² desse total no seu perímetro urbano e 85,4 km² zona rural do município. 

O município hoje conta com o serviço de recepção de denúncia via Central telefônica 153 e o 

Aplicativo Paulista Conectada, onde os munícipes têm um canal direto com a gestão. Esse serviço é ofertado 

pela Central Integrada de Segurança – CIS. Através do Aplicativo Paulista Conectada é possível reportar 

ocorrências relacionadas à Segurança Cidadã e Serviços Públicos nas seguintes categorias: Assaltos, Violência 

Contra a Mulher, Acidentes, Tráfico ou consumo de Drogas, Homicídios e problemas com Iluminação Pública e 

outros.  

É competência geral das guardas municipais a preservação da Ordem Pública e Incolumidade das 

Pessoas e seu patrimônio em toda circunscrição do município, conforme a lei nº 13.022, de 8 de agosto de 

2014 que institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o § 8º do art. 144 da Constituição 

Federal, que vem ao encontro do que preconiza a Lei 13.675/2018 (SUSP e PNSPDS) nos seguintes incisos: X do 

Art 4º - proteção da vida, do patrimônio e do meio ambiente e II do Art. 6º - apoiar as ações de manutenção da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas, do patrimônio, do meio ambiente e de bens e direitos; O 

interesse comum entre a Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do município do Paulista-PE, e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública (SENASP), no tocante ao enfrentamento da criminalidade violenta do 

programa 5016, é somar forças para lograr êxito no combate a criminalidade e consequentemente obter 

indicadores mais favoráveis para promover uma maior sensação de segurança. 

São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos Órgãos 

Federais e Estaduais: 

Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município; 

Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e 

atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; 

Atuar, preventivamente e permanentemente, no território do município, para que contribuam com a 

paz social; 

Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o 

respeito aos direitos fundamentais das pessoas; 

Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive 

adotando medidas educativas e preventivas; 

Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades; 

Interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à 

melhoria das condições de segurança das comunidades; 

Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares 

de segurança do município; 
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Integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a 

normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano; 

Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo imediatamente quando deparar-se 

com elas; 

Encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local 

do crime, quando possível e sempre que necessário; 

Desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais 

órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal; 

Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários;  

Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações 

educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a 

implantação da cultura de paz na comunidade local. 

Sendo assim, com a participação do município do Paulista/PE, no Programa Nacional de 

Enfrentamento a Criminalidade Violência, faz-se necessário investimento em equipamentos e ações 

estratégicas para a obtenção dos resultados propostos pelo programa. 

Em linhas gerais, a aquisição de viaturas tipo motocicletas se faz necessária para o atendimento das 

ocorrências.  

Com a atuação preventiva da Guarda Municipal, através das rondas ostensivas municipais, espera-se 

que os crimes de menor potencial ofensivo sejam reduzidos, além de poder atender as demandas escolares, 

que hoje representam um grave problema no ambiente educacional, considerando que o município conta com 

mais de 60 escolas municipais, é de suma importância o trabalho com as viaturas para que sejam atendidas as 

demandas escolares com celeridade e eficiência.  

Além disso, temos regiões de difícil acesso nas quais se poderá chegar mais facilmente com o uso das 

motocicletas que se faz um equipamento essencial ao funcionamento da instituição, no que diz respeito à 

mobilidade nas ações empreendidas pelo efetivo da guarda municipal.  

Com a aquisição destas viaturas tipo motocicletas espera-se fortalecer as ações desenvolvidas pela 

Guarda Municipal do Paulista, e consequentemente, facilitar as condições de trabalho para o profissional da 

segurança pública, melhorando assim, o desenvolvimento do trabalho de polícia comunitária que atuará com 

mais eficiência e eficácia, melhorando qualidade do serviço prestado à população do Município de Paulista. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS  

 

 As especificações técnicas e quantitativos das viaturas são as descritas nos ANEXOS I e II deste termo. 

 

5. PRAZO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
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5.1 Da Garantia:  

 

Deve ser oferecida garantia de fábrica (assistência técnica) mínima de 12 (doze) meses para os veículos, 24 

(vinte e quatro) meses para os dispositivos de sinalização acústica e visual (luz estroboscópica e sirene) e 60 

(sessenta) meses para grafismo, SEM QUALQUER limitação quanto à quilometragem, contados a partir da data 

do recebimento definitivo, prevalecendo a garantia oferecida pelo fabricante do mesmo, se por prazo superior. 

  

5.2 Da Assistência técnica:  

 

A Contratada deverá fornecer Termo de Garantia, de forma a permitir o atendimento em rede autorizada na 

Região Metropolitana de Recife, ou os custos com deslocamento do bem e/ou técnico deverão ser suportados 

pela fornecedora durante a vigência da garantia;  

Os custos (materiais, inclusive fluídos, e mão de obra) relativos às duas primeiras revisões previstas no manual 

dos veículos deverão ser considerados na proposta, uma vez que essas revisões deverão ser realizadas sem 

qualquer outro ônus para o município do Paulista/PE. 

Os chamados de assistência técnica deverão ser atendidos no prazo de 72 horas e o problema solucionado no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da autorização para realização dos serviços, 

emitida pela Contratante. 

 

6. DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

O licitante deverá comprovar através de certidões e/ou atestados, emitidos por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazo com o(s) objeto(s) da licitação. 

O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado do órgão (ou empresa) emissor, 

devendo conter, no mínimo, as seguintes características: 

 

a) Razão Social, CNPJ e dados do contrato do órgão (ou empresa) emissor; 

b) Descrição do objeto contratado; 

c) Prazo de execução do trabalho; 

d) Assinatura e nome legível do responsável pela gestão do serviço executado. 

 

Não terá validade alguma o atestado emitido pelo próprio licitante ou por empresa pertencente ao 

mesmo grupo, nem algum outro que não tenha sido originado de contratação. 

 

7. ANÁLISE DAS PROPOSTAS  
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As propostas deverão ser julgadas pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, (Art. 45, §1, I da Lei 

8.666/93). 

 

8. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

  O prazo de vigência do contrato será até o final do exercício financeiro, 15 de dezembro de 2021, 

contado a partir da data de sua assinatura, obedecido o disposto no caput do art. 57, da Lei 8.666/93 e 

alterações posteriores. A eficácia legal dar-se-á após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União – 

DOU. 

 

9. LOCAL DE ENTREGA  

 

  As viaturas tipo motocicletas licitadas deverão ser entregues em horário de expediente (atualmente de 

7h30min às 13h30min, horário local), na Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, situada 

à Rua da Mangueira, nº 05, Centro, Paulista/ PE, CEP.: 53.444-273, telefone: 81 3437-2380, sem ônus de frete 

para o Município e acompanhados das respectivas notas fiscais, manuais, certificados de garantia e demais 

acessórios e adaptações exigidos.  

  A entrega deverá ser previamente agendada, com antecedência mínima de 24 horas, junto à Secretaria 

de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, ou órgão congênere do Contratante, cujo telefone e/ou 

fax e/ou e-mail constará no Pedido de Fornecimento. 

 

10. PRAZOS DE ENTREGA  

 

  A Contratada deverá apresentar o projeto executivo de montagem/adaptação, bem como, os 

documentos comprobatórios, layout´s, para aprovação das viaturas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, do Pedido de Fornecimento e do Contrato que, após 

assinado, deverá ser publicado por extrato no D.O.U., os quais serão enviados por e-mail onde constarão todas 

as informações necessárias ao fornecimento das viaturas, devendo a documentação ser enviada por e-mail, 

encaminhada à fiscalização ou entregue pessoalmente no endereço que constará do Pedido de Fornecimento;  

  A Contratada deverá efetuar a entrega das viaturas, impreterivelmente, no prazo de até 90 (noventa) 

dias corridos, contados a partir da aprovação dos projetos executivos de montagem/adaptação, documentos 

comprobatórios e dos layout´s apresentados, sendo que a aprovação será enviada para o e-mail indicado pela 

Contratada;  

Os prazos que vierem a termo em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha 

sido reduzido ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte. 
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11.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

 

  As viaturas deverão ser novas, de primeiro uso, da linha normal de produção e deverão ser entregues 

na Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, sem ônus de frete para o município do Paulista/PE e 

acompanhadas das respectivas notas fiscais;  

As viaturas deverão ser entregues devidamente emplacadas (licenciamento e seguro obrigatório), pelo 

DETRAN-PE, isentas de IPVA.  

Deverá ser afixado em local visível das viaturas policiais, adesivo à prova d’água com o Brasão da 

Guarda Municipal do Paulista e com a Numeração do Convênio, conforme Anexo II;  

O recebimento das viaturas deverá ser efetuado por comissão constituída pela Secretaria de 

Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, e somente se efetivará após terem sido examinadas e 

julgadas em perfeitas condições técnicas, bem como, atendimento de todas as condições contidas nas 

propostas da licitante vencedora;  

As viaturas deverão ostentar placas oficiais, conforme determina o artigo 115 da Lei 9.503/07 – Código 

de Trânsito Brasileiro. 

 

12.  PAGAMENTO  

 

  O CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante Ordem Bancária creditada em Conta Corrente 

indicada pela CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após o protocolo da Nota Fiscal e/ou Fatura devidamente 

atestada junto à CONTRATANTE, após conferência de quantidade e qualidade pela Comissão de Recebimento;  

Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

13.  FISCALIZAÇÃO  

 

A execução das obrigações contratuais integrantes da aquisição objeto deste instrumento será 

fiscalizada, conforme o caso, por um servidor ou por uma comissão composta de, no mínimo, 03 (três) 

servidores, doravante denominada FISCALIZAÇÃO, designados formalmente, com autoridade para exercer, 

como representante da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, toda e qualquer ação de 

orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual;  

 

À fiscalização compete, entre outras atribuições:  

Encaminhar ao diretor da unidade de gestão administrativa e financeira do órgão usuário o documento que 

relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA;  
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Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências 

necessárias ao bom andamento dos serviços;  

Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução, indicando as ocorrências de indisponibilidade dos 

serviços contratados;  

A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais. 

 

14.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

As despesas decorrentes da aquisição, objeto deste termo de referência, correrão à conta dos recursos de 

convênio, firmado entre o município do Paulista/PE, por meio desta Secretaria de Segurança, Mobilidade e 

Defesa Civil e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança 

Pública, consignados no Orçamento Geral do Município do Paulista, para o exercício de 2020, a cargo da 

Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, cujo programa de trabalho e elemento de despesas 

específicos constarão da respectiva Nota de Empenho. 

 

CONVÊNIO SENASP/MJ  

PROPOSTA Nº 003617/2020  

Programa de Trabalho: 3000020200003 

Elemento de Despesa: 44.90.52  

Emenda Parlamentar 35390005: R$ 100.000,00 (cem mil reais) 

  

Contrapartida do Município do Paulista 

Fonte 10010000: R$ 2.399,33 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos) 

Elemento de Despesa : 44.90.52 

 

Tipo de Empenho: Ordinário 

Valor Total: R$ 102.399,33 (cento e dois mil trezentos e noventa e nove reais e trinta e três centavos). 

 

15.  RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA  

 

São responsabilidades da contratada:  

 

Fornecer as viaturas cotadas de acordo com as especificações e prazos constantes neste Termo de Referência e 

anexos I e II;  

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, atendendo de imediato as reclamações;  
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Substituir em até 30 (trinta) dias corridos, às suas expensas e responsabilidades, o objeto que não estiver de 

acordo com as especificações ou que tenha sido detectado qualquer defeito impossível de ser sanado dentro 

do prazo de garantia, sem implicar aumento no preço sob pena de aplicação de sanção;  

Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, 

inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos enquanto perdurar a vigência da garantia oferecida pela 

Contratada;  

Responder por qualquer prejuízo ou dano causado diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na entrega dos materiais, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e 

assumindo o ônus decorrente;  

Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, seguros, custos de instalação, 

taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do fornecimento do bem;  

Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados ou preposto quando 

em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências legais 

para o exercício das atividades;  

Responder exclusivamente e integralmente perante a contratante pela execução do objeto na forma proposta 

no Termo de Referência e anexos I e II;  

Garantir que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização da Contratante não eximirá a Contratada de 

total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes;  

Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, 

documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  

Manter, durante o período de vigência do Contrato todas as condições que ensejaram sua habilitação e 

qualificação no certame licitatório;  

Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e, bem como dos órgãos de 

controle interno e externo aos documentos e registros contábeis da empresa; 

Identificar na nota fiscal a ser emitida em nome da CONTRATANTE o número do Convênio SENASP/MJ - 

Proposta Nº 003617/2020. 

 

16.  RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE  

 

São obrigações da CONTRATANTE:  

 

Fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias ao Contratado para o fiel cumprimento das 

obrigações decorrentes da aquisição objeto do presente Termo de Referência e anexos I e II; 

Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos itens recebidos 

para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias; 

Não permitir o recebimento dos equipamentos em desacordo com o preestabelecido; 
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Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega e instalação 

dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou Atesto pelo servidor ou comissão responsável 

pelo recebimento; 

Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de servidor especialmente designado pela 

Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista/PE, ou por comissão de recebimento dos 

materiais, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

17.  PENALIDADES  

 

O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar a 

rescisão contratual, nos termos dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93: 

 

Art. 77.  A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 

estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

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

incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

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

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1
o
 do 

art. 67 desta Lei; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 
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XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1
o
 do art. 65 desta 

Lei; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 

perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações 

pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras 

previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 

guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 

suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução 

de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de 

materiais naturais especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções 

penais cabíveis. 

Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

Aplicando-se as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo diploma legal: 

  

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 

mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

§ 1
o
  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2
o
  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 

do respectivo contratado. 
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§ 3
o
  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

§ 1
o
  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

§ 2
o
  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3
o
  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do 

Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a 

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 

vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.             

Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser 

aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta 

Lei: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

 

Bem como, do art. 7° da Lei 10.520/2002: 
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Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

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

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 

Paulista, 08 de fevereiro de 2021. 

 
YVES RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 

Prefeito 
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ANEXO II 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ITENS 

 

ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO UND QUANT. 

1 VIATURA TIPO MOTOCICLETA “ON/OFF ROAD, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 
249CC: 
 
Especificações Mínimas: 
 Motocicleta mista (ON e OFF ROAD) com manutenção local na 

Concessionária autorizada; 
 0 Km com modelo no mínimo correspondente à data de emissão da nota 

fiscal; 
 Cilindrada: Mínima de 290cc;  
 Sistema de alimentação: Injeção Eletrônica; 
 Combustível: Gasolina e/ou Etanol; 
 Potência Minima: 20,5  CV; 
 Altura mínima do solo( vão livre) de 210mm 
 Transmissão: mínimo 5 velocidades; 
 Sistema de Partida: Elétrico; 
 Capacidade mínima do tanque de combustível de 11 litros;  
 Roda/Pneu dianteiro: 19 ou 21 polegadas original de fábrica; 
 Roda/ Pneu Traseiro: 17 ou 18 polegadas original de fábrica; 
 Rodas tipo Raiadas (rodas dianteiras e traseiras); 
 Curso de Suspensão dianteira: mínimo 220mm 
 Curso de Suspensão Traseira: mínimo de 200mm 
 Peso a seco: máximo 215kg 
 Freio dianteiro a disco com ou sem ABS 
 Freio Traseiro a disco com ou sem ABS(se a motocicleta tiver ABS, tem 

que ter a possibilidade de desligar o mesmo); 
 Protetor de Carter (Protetor da parte inferior do motor); 
 Protetor de motor em estrutura tubular envolvente ao motor da 

motocicleta (conhecido como mata-cachorro) que fique próximo ao 
motor nas laterais de forma que na curva não toque no chão antes das 
pedaladas; 

 Motocicleta deverá ser pintada nas cores branca ou preta e plotada no 
padrão da Guarda Municipal do Paulista/PE. 

 Dispositivo contra “linha de pipa”: equipamento de proteção para a 
integridade física do piloto, em vareta telescópica retrátil e dobrável; 

 Baú com capacidade mínima de 30L.  
 
EXPLICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES: 
 

 MOTOCICLETA MISTA (ON E OFF ROAD) com manutenção local na 
concessionária autorizada: Existe a necessidade de que a motocicleta oferecida 
no certame seja mista, ou seja, que tenha condições de transitar de forma 
rápida, segura, eficiente e eficaz tanto em piso de asfalto, quanto fora de 
estrada em pisos de barro, estradas, vicinais, vias rurais não pavimentadas, 
trilhas, pontes, grama, brita, cascalhos, areia, solos irregulares com buracos, 

UND 04 
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valas, obstáculos como: valas, transposição de meio fio, tronco de árvore 
caídos, barrancos, transposição de desníveis e subida e descidas de escadarias. 
Terrenos esses característicos do relevo de Paulista o qual guardas irão 
enfrentar no seu turno de serviço de moto patrulhamento Tático. Para tanto 
não basta à motocicleta possuir somente características para bom 
desempenho em rodovias asfaltadas e estradas de chão, precisando para tanto 
apresentar especificações que atendam a demanda nos diversos tipos de piso. 
A motocicleta deve ter manutenção local (Paulista ou RMR) na Concessionária 
autorizada para baratear às manutenções e revisões, evitando a perda da 
garantida do fabricante; 

 Altura mínima do solo (vão livre) de 210 mm: No patrulhamento, a equipe 
deslocará em trajetos com buracos na pista, terá a necessidade de subir em 
meio fios, transpor obstáculos como: pedras, troncos, escadarias, desníveis, 
valas, para tanto, a altura mínima da motocicleta do solo é a exigida neste 
termo, qual seja, 210mm. Altura menor que isso compromete o serviço, a 
motocicleta danificar-se-á constantemente, assim como ficará “encalhada” em 
diversos obstáculos, colocando em risco os guardas e inviabilizando o uso das 
mesmas. Uma motocicleta sem a característica supracitada não passaria por 
uma série de locais, causando inúmeros prejuízos ao serviço e à sociedade. 
Portanto, a motocicleta precisa ser adequada às características do relevo em 
Paulista, onde se faz necessário o policiamento e atendimento de ocorrência 
em terrenos “off road”; 
Rodas tipo Raiadas (rodas dianteira e traseira): A escolha correta do tipo de 
roda influencia diretamente a dirigibilidade ou pilotagem da motocicleta e a 
segurança do piloto. Nas rodas de liga leve o aro e raios são todos construídos 
como uma só parte, geralmente de alumínio. Nas rodas raiadas, a parte 
externa e interna da roda da motocicleta são “trançados” com raios, onde os 
raios adicionam força para o aro. O principal problema para rodas de liga leve é 
sua baixa reparabilidade. Caso elas sofram algum impacto mais forte, o qual 
pode ocorrer desde a passagem sobre um buraco no asfalto até em 
transposição de obstáculos rotineiros no serviço de motopatrulhamento tático, 
o guarda terá muita dificuldade para pilotar sua motocicleta e, facilmente, a 
roda virá a se danificar. O reparo é mais caro e, provavelmente a roda irá 
quebrar e, assim, não há como recuperar a roda de liga leve, sendo necessária 
a troca. As rodas raiadas são mais flexíveis do que as rodas de liga leve. Isso 
significa que elas podem se dobrar e deformar mais do que rodas de liga leve 
sem quebrar, sendo mais fáceis também de reparar, bastando trocar os raios 
danificados. E mesmo que durante o patrulhamento seja danificado um raio 
em um impacto da roda, o guarda ainda consegue continuar seu trajeto para 
posterior reparo. As rodas raiadas são mais resistentes à impactos e absorvem 
melhor as irregularidades nas estradas e ruas. Isso ocorre porque os impactos 
são dissipados através da flexibilidade dos aros antes do acionamento das 
suspensões. São as rodas ideais para a prática de off Road ou para a pilotagem 
em estradas de terra ou pedra, sendo, portanto, também a roda ideal para o 

serviço com motocicletas;  Curso da suspensão dianteira - mínimo de 220mm: 
Para o uso no serviço de moto patrulhamento tático, a motocicleta precisa ter 
características mistas com condições de ser eficiente e eficaz na sua aplicação 
nos dois tipos de terreno, ou seja, tanto no asfalto quanto fora de estrada 
(estradas de barro, areia, brita, terrenos irregulares etc.), para suprir as 
necessidades e proporcionar que as demandas operacionais sejam atendidas. 
Ressalta-se que para o uso fora de estrada “off Road”, se faz necessário uma 
motocicleta que tenha no mínimo um curso de suspensão dianteira de 220mm 
e de suspensão traseira de no mínimo 200mm, para absorver os impactos das 
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irregularidades do piso, subidas e descidas de escadarias, saltos decorrentes de 
desníveis, trabalho da suspensão na transposição de obstáculos, assim como a 
estabilidade necessária em curvas. Um curso limitado da suspensão, além de 
vir a danificar a motocicleta, impossibilita o guarda de realizar manobras e 
seguir seu trajeto prejudicando demasiadamente o serviço e inviabilizando o 
seu uso, além de prejudicar ainda a saúde do guarda, pois facilmente a 
suspensão chega ao final do curso em terrenos irregulares projetando esse 
impacto do fim do curso nas articulações e na coluna do agente. Também 
prejudica a pilotagem, pois o impacto ocasionado pelo fim do curso da 
suspensão em situações que não deveria ocorrer faz com que o guarda perca a 
estabilidade da motocicleta podendo vir a cair e lesionar-se gravemente tanto 
em situações de buracos, transposição de obstáculos, terrenos irregulares e 
pequenos saltos, quanto em situações de curvas em que pela característica de 
pilotagem de alto risco o precisa impor em deslocamentos de prioridade, se faz 
necessário otimizar a frenagem o mais próximo possível da curva antes de 
executá-la, buscando o máximo de eficiência dos freios com a utilização de 
frenagens mais bruscas, situação que é normal a suspensão dianteira chegar 
próximo ao curso final, inclusive favorecendo a execução da curva. No entanto 
se nesse momento da frenagem imediatamente anterior ao início da curva e à 
inclinação da motocicleta, a suspensão chegar ao seu curso final vindo a “dar 
um tranco ou impacto”, possivelmente levará o guarda ao solo, o que ocorrerá 
com motocicletas com o curso da suspensão inferior ao especificado neste 
termo. 
Peso a seco máximo 215 kg: Em razão das características do patrulhamento 
que exigem agilidade com a motocicleta tanto no trânsito urbano quanto fora 
de estrada (off road) e no caso de queda, o guarda precisa levantar a 
motocicleta para continuar sua missão. Assim, motocicletas com peso a seco 
superior a 215 kg tornam-se inviáveis para o serviço de moto patrulhamento 
tático. 

2 Sinalizadores UND QUANT. 

 SINALIZADORES VISUAIS  
 
Sistema de sinalização visual, composto por 06 mini sinalizadores selados ou 
vedados contra água, com base em borracha e aro de acabamento na cor preta 
ou cromada, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto 
por 3 leds de alta potência; Dotado de lentes difusoras em plástico de 
engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade; Sinalizador 
patrulheiro frontal superior: no formato triangular, sendo 02 (duas) unidades 
na cor vermelho rubi, fixadas próximo às lanternas indicadoras de direção (não 
devem ser fixados nas hastes dos retrovisores); Sinalizador patrulheiro frontal 
inferior: no formato circular ou quadrado, sendo 02 (duas) unidades na cor 
cristal, fixadas próximo às  
lanternas indicadoras de direção; Sinalizador patrulheiro frontal lateral: no 
formato linear, quadrado ou circular, sendo 02 (duas) unidades, (uma em cada 
lateral) na cor vermelho-rubi, fixados próximos às lanternas indicadoras de 
direção; Consumo máximo inferior a 1,0 A. Tensão de alimentação: 12 V a 14,8 
VCC.  
Cada LED deverá obedecer a especificação a seguir transcrita:  
- Cor predominante, vermelho:  
- Intensidade luminosa de cada led: No mínimo 40 lm (lumens);  
- Cor predominante, cristal, na cor branca:  
- Intensidade luminosa de cada led: No mínimo 40 lm (lumens);  
 

UND 04 
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SISTEMA:  
 
Os sinalizadores luminosos deverão ser controlados por módulo de controle 
eletrônico microprocessado ou microcontrolado que permitam a geração de 
lampejos luminosos de alta frequência com ciclos não inferior a 270 FPM. O 
circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada aos LEDs 
através de PWM (Pulse WidthModulator) garantindo a intensidade luminosa 
mesmo que a motocicleta esteja com o motor desligado ou em baixa rotação, 
garantindo a eficiência luminosa e vida útil do LED;  
O sistema deve possuir no mínimo 3 (três) padrões de flashes distintos; 
 
 SINALIZADOR ACÚSTICO 
 
Sinalizador modelo sirene fixada na parte dianteira, próximo ao protetor do 
motor, com as seguintes características:  
 Tipo eletrônica, com no mínimo de três tipos de tons de alerta. Corpo único, 
com amplificador incorporado à unidade sonofletora, confeccionado em 
policarbonato, alumínio ou nylon com fibra de vidro, com alta resistência a 
impactos e ao calor, à prova de água e outras intempéries.  
Potência não inferior a 30 W, com pressão sonora a 01 (um) metro de no 
mínimo 100 dB. - Peso não superior a 1,2 Kg.  
O acionamento dos sinalizadores deve ser feito por meio de interruptores 
ergonômicos de alto-relevo ou similar, instalado envolto diretamente no 
guidão, ao lado esquerdo do painel da motocicleta que permitam o 
acionamento independente do sistema acústico (de forma contínua e 
intermitente) e do sistema de sinalização visual.  
Deverá ser compacto e de fácil acesso, com acionamento sem que seja 
necessário tirar a mão da empunhadura do guidão, não obstruindo o trabalho 
do usuário e nem mesmo os demais comandos de série que estejam 
localizados próximo ao acionamento, como os comandos de setas direcionais e 
farol.  
Prescrições diversas:  
O botão de acionamento da buzina deverá ser mantido, preservando a sua 
função original.  
Os sinalizadores direcionais (piscas ou setas) originais da motocicleta não 
poderão ser encobertos ou suprimidos. 
Bauleto 281 
 

3  GRAFISMO UND QUANT. 

 Textos, prefixo, Tel 153: Adesivo não refletivo Azul, Amarelo e Vermelho 
(recorte eletrônico);  
Logomarca do Governo Federal (colorido): Adesivo para impressão digital com 
aplicação de película protetora, devendo ser afixado na lateral ou em local de 
fácil visualização.  
Brasão da Guarda Municipal do Paulista colorido. 
Numeração do Convênio: Adesivo para impressão digital com aplicação de 
película protetora, devendo ser afixado na lateral ou em local de fácil 
visualização.  
Fonte: Arial Black. 

UND 04 
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ANEXO III 

 

MODELO DE LAYOUT DA MOTOCICLETA 

 

GRAFISMO 
 
- Modelo de layout 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO Nº 007/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, CNPJ/MF nº ______________, 

estabelecida no endereço _____________________________, não emprega menores de 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (CEL) 

 

  

 
 

Rua Dr. Demócrito de Souza, nº 26, Nobre – Paulista/PE – CEP: 53.401-560. 

CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 9.9942-1338 
Página 46 de 58 

 

CEL - SEPLAG 
 

   Fls. nº _________________ 
 
   RUBRICA _______________ 

 

 

 

ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO LICITARÓRIO Nº 007/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, a(o) 

(NOME COMPLETO DO CONCORRENTE)................................., CNPJ/CPF............, sediada (o)..........(ENDEREÇO 

COMPLETO), declara (amos), sob as penas da lei, que até a presente data inexiste(m) fato(s) para a sua 

habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021. 
 
 
CNPJ/CPF: 
RAZÃO SOCIAL/NOME: 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

MUNICÍPIO: 

UP: 

CEP: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

CONTA CORRENTE Nº: 

CÓD. DO BANCO: 

SIGLA: 

NOME/Nº AGÊNCIA: 

NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 

CARGO QUE OCUPA: 

ESTADO CIVIL: 

RG Nº: 

CPF Nº: 

NACIONALIDADE: 

PROFISSÃO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

 
 
 

Local e data. 
 
 
 

____________________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 
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ANEXO VII 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ______/2021 

CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE VIATURAS 

TIPO MOTOCICLETA, COM SINALIZADORES E 

SERVIÇOS DE GRAFISMO, DESTINADAS A 

ATENDER ÀS DEMANDAS DA GUARDA 

MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DO PAULISTA/PE, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, 

ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, 

MOBILIDADE E DEFESA CIVIL E, DO OUTRO 

LADO, A EMPRESA ___________, NA FORMA 

ABAIXO:  

 

 

De um lado o Município do Paulista, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon 

s/n, Centro, Paulista-PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.408.839/0001-17, por meio da Secretaria de Segurança, 

Mobilidade e Defesa Civil, com sede na Rua da Mangueira, nº 05, Centro, Paulista/PE, neste ato representada 

pelo Secretário, Sr. Marcelo Maurício Gomes de Menezes, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de 

Identidade n° 1810057 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 366.807.024-53, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua ______, nº ___, na cidade de ________, Telefone: (XX) 

_________, E-mail: _____________, neste ato representada pelo Senhor(a) _________, portador(a) da Cédula 

de Identidade, RG nº _______ e inscrito (a) no CPF/MF nº ________, residente e domiciliado a Rua _____, na 

cidade de ______, CEP _______ doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e avençado o 

presente instrumento contratual, de acordo com o Processo Licitatório nº 007/2021, Pregão Eletrônico nº 

001/2021, da proposta de preços da contratada e mediante as seguintes cláusulas e condições que 

mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância 

das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos 

supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. Consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 123 de 14 de 

deaembro de 2006 e posteriores alterações, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, Decreto 
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Municipal nº 040/2013 e, subsidiariamente a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, 

bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas noe da 

ata publicada no, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo 

e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o 

presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão eletrônico do tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM, elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituída por meio da Portaria nº 410/2021 do dia 04/01/2021. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 

 

a) Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA A AQUISIÇÃO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETA, COM SINALIZADORES E SERVIÇOS DE 

GRAFISMO, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DO 

PAULISTA/PE, com todos os seus anexos; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato a AQUISIÇÃO DE VIATURAS TIPO MOTOCICLETA, COM SINALIZADORES E 

SERVIÇOS DE GRAFISMO, DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO 

DO PAULISTA/PE, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades em conformidade com o 

Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. A presente contratação correrá através da seguinte dotação orçamentária: 

 

Convênio SENASP/MJ  

PROPOSTA Nº 003617/2020  

Programa de Trabalho: 3000020200003 

Elemento de Despesa: 44.90.52  

Emenda Parlamentar 35390005 

  

Fonte: 10010000 

Elemento de Despesa : 44.90.52 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR  
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5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _____________ ( _____________________), conforme 

proposta da contratada e seguinte descrição: 

 

ITEM DESCRIÇÃO (DIVISIBILIDADE) 
MARCA/ 
MODELO 

QTD. 
VALOR UNIT. 

(R$) 
VALOR TOTAL 

(R$) 

1 
VIATURA TIPO MOTOCICLETA 
“ON/OFF ROAD”, MOTORIZAÇÃO 
MÍNIMA DE 249CC 

 
4   

2 SINALIZADORES  4   

3 GRAFISMO  4   

 VALOR TOTAL:  R$  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

6.1 A execução das obrigações contratuais integrantes da aquisição objeto deste instrumento será fiscalizada, 

conforme o caso, por um servidor ou por uma comissão composta de, no mínimo, 03 (três) servidores, 

doravante denominada FISCALIZAÇÃO, designados formalmente, com autoridade para exercer, como 

representante da Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, toda e qualquer ação de 

orientação geral, acompanhamento e fiscalização da execução contratual. 

 

6.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 

 

a) Encaminhar ao diretor da unidade de gestão administrativa e financeira do órgão usuário o 

documento que relacione as ocorrências que impliquem em multas a serem aplicadas à CONTRATADA;  

b) Solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 

providências necessárias ao bom andamento dos serviços;  

c) Acompanhar e atestar o recebimento definitivo da execução, indicando as ocorrências de 

indisponibilidade dos serviços contratados; 

d) A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E LOCAL DE ENTREGA 

 

7.1 As viaturas tipo motocicletas licitadas deverão ser entregues em horário de expediente (atualmente de 

7h30min às 13h30min, horário local), na Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, situada 

à Rua da Mangueira, nº 05, Centro, Paulista/ PE, CEP.: 53.444-273, telefone: 81 3437-2380, sem ônus de frete 
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para o Município e acompanhados das respectivas notas fiscais, manuais, certificados de garantia e demais 

acessórios e adaptações exigidos.  

 

7.2. A entrega deverá ser previamente agendada, com antecedência mínima de 24 horas, junto à Secretaria de 

Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, ou órgão congênere do Contratante, cujo telefone e/ou fax 

e/ou e-mail constará no Pedido de Fornecimento. 

 

7.3. A contratada deverá apresentar o projeto executivo de montagem/adaptação, bem como, os documentos 

comprobatórios, layout´s, para aprovação das viaturas, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do 

recebimento da nota de empenho, do pedido de fornecimento e do contrato que, após assinado, deverá ser 

publicado por extrato no D.O.U., os quais serão enviados por e-mail onde constarão todas as informações 

necessárias ao fornecimento das viaturas, devendo a documentação ser enviada por e-mail, encaminhada à 

fiscalização ou entregue pessoalmente no endereço que constará do pedido de fornecimento. 

 

7.4. A contratada deverá efetuar a entrega das viaturas, impreterivelmente, no prazo de até 90 (noventa) dias 

corridos, contados a partir da aprovação dos projetos executivos de montagem/adaptação, documentos 

comprobatórios e dos layout´s apresentados, sendo que a aprovação será enviada para o e-mail indicado pela 

contratada. 

 

7.5. Os prazos que vierem a termo em dia que não haja expediente no órgão ou que o expediente tenha sido 

reduzido ficam automaticamente prorrogados para o dia útil seguinte. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS 

 

8.1. As viaturas deverão ser novas, de primeiro uso, da linha normal de produção e deverão ser entregues na 

Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil, sem ônus de frete para o Município do Paulista/PE e 

acompanhadas das respectivas notas fiscais. 

 

8.2. As viaturas deverão ser entregues devidamente emplacadas (licenciamento e seguro obrigatório), pelo 

DETRAN-PE, isentas de IPVA. 

 

8.3. Deverá ser afixado em local visível das viaturas policiais, adesivo à prova d’água com o Brasão da Guarda 

Municipal do Paulista e com a numeração do convênio, conforme ANEXO III deste edital. 

8.4. O recebimento das viaturas deverá ser efetuado por comissão constituída pela Secretaria de Segurança, 

Mobilidade e Defesa Civil do Paulista, e somente se efetivará após terem sido examinadas e julgadas em 
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perfeitas condições técnicas, bem como, atendimento de todas as condições contidas nas propostas da 

licitante vencedora. 

 

8.5. As viaturas deverão ostentar placas oficiais, conforme determina o artigo 115 da Lei 9.503/07 – Código de 

Trânsito Brasileiro. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1 Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

 

9.1.1 Fornecer, em tempo hábil, todas as informações necessárias ao contratado para o fiel cumprimento das 

obrigações decorrentes da aquisição objeto do presente edital e seus anexos;  

9.1.2. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos itens 

recebidos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;  

9.1.3. Não permitir o recebimento dos equipamentos em desacordo com o preestabelecido; 

9.1.4. Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) nota(s) fiscal(ais)/fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega e 

instalação dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo ou Atesto pelo servidor ou comissão 

responsável pelo recebimento;  

9.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por intermédio de servidor especialmente designado 

pela Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil do Paulista/PE, ou por comissão de recebimento dos 

materiais, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1 Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/1993, as 

seguintes: 

 

10.1.1 Fornecer as viaturas cotadas de acordo com as especificações e prazos constantes neste edital e seus 

anexos; 

10.1.2. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, atendendo de imediato as 

reclamações;  

10.1.3. Substituir em até 30 (trinta) dias corridos, às suas expensas e responsabilidades, o objeto que não 

estiver de acordo com as especificações ou que tenha sido detectado qualquer defeito impossível de ser 

sanado dentro do prazo de garantia, sem implicar aumento no preço sob pena de aplicação de sanção; 
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10.1.4. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, inclusive aquelas com deslocamento dos técnicos enquanto perdurar a vigência da garantia 

oferecida pela contratada; 

10.1.5. Responder por qualquer prejuízo ou dano causado diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega dos materiais, procedendo imediatamente aos reparos ou 

indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

10.1.6. Responder por todos os ônus referentes à aquisição, tais como: fretes, impostos, seguros, custos de 

instalação, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes do fornecimento do 

bem; 

10.1.7. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes que venham a ser vítimas os seus empregados ou preposto 

quando em serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências 

legais para o exercício das atividades; 

10.1.8. Responder exclusivamente e integralmente perante a contratante pela execução do objeto na forma 

proposta neste edital e seus anexos;  

10.1.9. Garantir que a ação ou omissão total ou parcial da fiscalização da contratante não eximirá a contratada 

de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes;  

10.1.10. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, 

documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;  

10.1.11. Manter, durante o período de vigência do contrato todas as condições que ensejaram sua habilitação 

e qualificação no certame licitatório;  

10.1.12. Permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e, bem como dos 

órgãos de controle interno e externo aos documentos e registros contábeis da empresa.  

10.1.13. Identificar na nota fiscal a ser emitida em nome da CONTRATANTE o número do Convênio SENASP/MJ 

- Proposta Nº 003617/2020 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 

 
11.1. A CONTRATANTE efetuará o pagamento mediante ordem bancária creditada em conta corrente indicada 

pela CONTRATADA, até 30 (trinta) dias após o protocolo da nota fiscal e/ou fatura devidamente atestada junto 

à CONTRATANTE, após conferência de quantidade e qualidade pela Comissão de Recebimento. 

 

11.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de liquidação qualquer 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
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12.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

13.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o 

estabelecido no parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL 

 

14.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 

8.666 de 21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à 

matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO 

 

15.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
15.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

 
15.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do 

mesmo diploma legal, quando cabível. 

 
15.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS PENALIDADES 

 
16.1. O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento poderá acarretar a 

rescisão contratual, nos termos dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93 que segue: 

 

Art. 77.  A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as 

conseqüências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 
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Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 

impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos 

estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 

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

incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 

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

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1
o
 do 

art. 67 desta Lei; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 

contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando 

modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1
o
 do art. 65 desta 

Lei; 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior 

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da 

ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 

prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 

contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, 

assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 

decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou 

executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou 
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guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de 

suas obrigações até que seja normalizada a situação; 

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução 

de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de 

materiais naturais especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 

cabíveis. 

Parágrafo único.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos 

do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

Aplicando-se as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo diploma legal: 

  

Art. 86.  O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de 

mora, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato. 

§ 1
o
  A multa a que alude este artigo não impede que a Administração rescinda 

unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas nesta Lei. 

§ 2
o
  A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia 

do respectivo contratado. 

§ 3
o
  Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 

judicialmente. 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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§ 1
o
  Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá o contratado pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 

§ 2
o
  As sanções previstas nos incisos I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas 

juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo 

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

§ 3
o
  A sanção estabelecida no inciso IV deste artigo é de competência exclusiva do 

Ministro de Estado, do Secretário Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a 

defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 

vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.             

Art. 88.  As sanções previstas nos incisos III e IV do artigo anterior poderão também ser 

aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta 

Lei: 

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 

de atos ilícitos praticados. 

 

Bem como, do art. 7° da Lei 10.520/2002: 

  

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, 

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

fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 

legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

17.1. A vigência do presente contrato será de ____________ meses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
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17.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, 

Estado de Pernambuco.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Casos omissos serão resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, com base na Lei nº. 

8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

Paulista, ____ de ______________________ de 2021. 

 

 

 

________________________________                                                      __________________________________ 

Sr. Marcelo Maurício Gomes de Menezes    Sr(a).  
Secretário de Segurança, Mobilidade e                        Representante Legal – Contratada                                                                        
Defesa Civil 
                                                                      


