Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Adjunta de Suprimentos
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO N° 08297/18
Rub. ________ Fls. _______

____________________________________________________________________________________

Edital de Licitação
Pregão Presencial n° 001/2019
OBJETO: Aquisição de equipamentos de sinalização, com instalação, nos
veículos de nossa frota (sinalizador visual / sinalizador acustico), para
desenvolvimento de serviço especial de Segurança, Trânsito e Ordem Pública.
Processo Administrativo nº: 8297/2018
Critério de Julgamento: Menor Preço Global
SESSÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 10:00 HS.

AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital com as especificações da referida licitação, encontra-se à
disposição dos interessados na Avernida Vereador Célio Lopes, n° 27, Centro, Mangaratiba-RJ,
na Comissão Permanente de Licitação – CPL, no horário de 10:00 às 16:00 horas, diariamente,
exceto aos sábados, domingos e feriados, mediante a entrega de 01(uma) resma de papel

do tipo A4.

____________________________________________________________________________
Edital Pregão Presencial n° 001/2019 - PMM

Página 1 de 58

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Adjunta de Suprimentos
Comissão Permanente de Licitação

PROCESSO N° 08297/18
Rub. ________ Fls. _______

____________________________________________________________________________________

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019
1 – PREÂMBULO
1.1 – O Município de MANGARATIBA, por intermédio do Pregoeiro: Paulo
Leonardo Araujo Ferreira e equipe de apoio, designados pela Portaria n°. 2877 de
05 de dezembro de 2018, publicada no Diário Oficial do Município de 18 de dezembro
de 2018 (Edição n° 880), torna público que realizará certame licitatório, na modalidade
Pregão Presencial do tipo menor preço global, no dia 07 de Fevereiro de 2019, às
10:00 horas, no Centro Educacional de Interatividade Digital – CEID, situado na
Rua Cornel Moreira da Silva, n° 232, Centro, Mangaratiba - RJ, 23860-000, que
será regido pela Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente pela Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993 e o Decreto n° 1.184/06, no que não conflitarem com a
legislação federal, pela Lei Complementar nº 123, com suas posteriores alterações,
destinada ao serviços objeto referido no item 2.1, nas condições fixadas neste edital e
seus anexos.
1.2 – O supracitado certame licitatório destina-se a aquisição de equipamentos de
sinalização, com instalação, nos veículos de nossa frota (sinalizador visual / sinalizador
acústico).
1.3 – Os envelopes contendo a proposta de preços e os documentos de habilitação
serão recebidos no mesmo endereço e hora indicada no item 1.1 na sessão pública de
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se
apresentarem para participar.
1.4 – A sessão de processamento do pregão que se realizará na data, hora e local
indicados no item 1.1, será conduzida pelo Pregoeiro como auxílio da Equipe de
Apoio, designados nos autos do processo em epígrafe.
1.5 - Na hipótese do dia do certame ser decretado feriado ou ainda ponto facultativo
impedindo por sua vez a realização do Certame na data pré-falada, o evento será
automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário,
independentemente de nova comunicação.
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2 – DO OBJETO
2.1 – Aquisição de equipamentos de sinalização para veículos de nossa frota
(sinalizador visual / sinalizador acustico), com instalação, para desenvolvimento de
serviços da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Ordem Pública.

3 – DA AQUISIÇÃO DO EDITAL
3.1. Os interessados em participar deste Pregão poderão examinar e adquirir o
respectivo edital na Comissão Permanente de Licitação (CPL), nas dependências da
Secretaria Municipal Adjunta de Suprimentos, localizada na Avenida Veredaor Célio
Lopes, n° 27– Centro – Mangaratiba – RJ, de 10:00 às 16:00 horas, ou pelo endreço
Eletronico
cpl@mangaratiba.rj.gov.br
ou
ainda
pelo
site
HTTP://www.mangaratiba.rj.gov.br/novoportal/. Em caso de esclaraecimento entrar em
contato no telefone n° (021) 2789-6042.
3.2. Para tanto se faz necessário a entrega de uma resma de papel A4, no endereço
indicado no item 3.1.
4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 – Poderão participar da presente licitação as empresas que satisfaçam às
condições deste edital.
4.2 – Não será admitida a participação de licitantes suspensos temporariamente pela
Administração Direta ou Indireta do Município de Mangaratiba, nos termos do inc. III do
art. 87 Lei n° 8.666/93. Não será admitida a participação de licitantes já incursos na
penalidade do inciso IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93, seja qual for o órgão ou entidade
que tenha aplicado à reprimenda, em qualquer esfera da Administração Publica.
5 – DO PRAZO DE ENTREGA
5.1 – O prazo de entrega e instalação do objeto será imediata, após o recebimento da
autorização de fornecimento e do empenho, de acordo com o item de n° 7.1 do termo
de referência, parte integrante deste edital.
5.2 – O serviço de instalação do objeto se dará no Município de Mangaratiba
previamente agendado, na sede da Secretaria de Transporte.
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6 – DO CREDENCIAMENTO
6.1 – A proponente licitante deverá se apresentar para credenciamento junto ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio por um representante que, devidamente munido de
documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório, venha a
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes,
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.
6.2 – O credenciamento far-se-á em nome da proponente, outorgado por quem de
direito, condição expressa e comprovada através de Estatuto ou Contrato Social, por
meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma
reconhecida, com poderes para formular ofertas e lances de descontos assinar
contrato e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da
proponente. Em sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa
proponente, deverá apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no
qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
6.2.1- Apresentar declaração em papel timbrado, de pleno atendimento aos requisitos
de habilitação de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV, que deverá ser
entregue fora do envelope de proposta de preços juntamente com a Carta de
Credenciamento conforme Modelo estabelecido no Anexo III.
6.2.2 - Estes por sua vez, serão examinados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, antes
da abertura dos envelopes referentes à proposta de preços.
6.3 – Os documentos de credenciamento serão retidos pelo Pregoeiro e Equipe de
Apoio e juntados ao processo licitatório.
7. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO
7.1. Declarados encerrados os procedimentos de credenciamento, não serão mais
admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes de
proposta de preço e de documentação.
7.2. Os documentos e as propostas exigidos no presente Edital serão apresentados
em 02 (dois) envelopes indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, constando
obrigatoriamente da parte externa de cada um, as seguintes indicações:
(a) - ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS - 1 (uma) via;
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"PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA”
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA PROPONENTE

(b) - ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - 1 (uma) via
"PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA”
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA PROPONENTE
7.3 O licitante deverá entregar, juntamente com os envelopes de proposta de preços e
habilitação, mas de forma avulsa, sem inseri-la em qualquer dos dois envelopes
mencionados acima, a declaração (Anexo IV) de que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação, nos termos do art. 4º, VII, da Lei n.º 10.520, de 17.07.2002.
7.4 A não apresentação da declaração prevista no item 7.3 implicará na desclassificação
imediata do licitante.
7.5 Os documentos dos envelopes “A” - PROPOSTA DE PREÇOS e “B”
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO serão apresentados na forma estabelecida nos
itens abaixo.
7.6 Os documentos do ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREÇOS, serão apresentados
em 01 (uma) via, exclusivamente no impresso padronizado fornecido pela administração
(Anexo II) ou modelo idêntico a ser apresentado pelo licitante, as quais deverão ser
preenchidas integralmente por processo mecânico ou eletrônico pelo licitante e
devidamente rubricadas pelo representante legal ou por procurador com poderes
expressos para representá-lo no pregão.
7.7 Os preços serão apresentados em algarismos e cotados em moeda nacional.
7.8 A cotação de preços englobará todas as despesas relativas ao objeto do contrato,
bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas
fiscais e financeiras e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta
Licitação. Nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços
será considerada.
7.9 Os documentos exigidos no ENVELOPE “B” - DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO, deverão ser apresentados no original ou em cópia reprográfica
autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal n.º 8.666/93, e
rubricados pelo representante legal do licitante.
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7.10 O Pregoeiro poderá pedir, a qualquer tempo, a exibição do original dos
documentos.
7.11 O ENVELOPE “B” conterá os documentos especificados no item 10.
7.12 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as prerrogativas
estabelecidas na Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar n°147/2014,
deverão apresentar, fora dos envelopes, declaração na conformidade do ANEXO VIII de
que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos
enumerados no Parágrafo 4º do Art. 3º da referida Lei.

8 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE DE PROPOSTA
8.1.2 – Preço que cotará, incluindo todos os custos diretos e indiretos, inclusive os
resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações
decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito;
8.1.5 – Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos
recursais previstos na legislação em vigor;
8.1.6 – conter o número a razão social, número do Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, Endereço, Telefone, Fax, Email, Banco em que possui conta corrente com seu respectivo número e agência;
8.1.7 – conter o nome do representante legal, nacionalidade, profissão, estado civil,
número da carteira de identidade, órgão expedidor, data de emissão e número do
Cadastro de Pessoa Física – CPF, telefone de contato e email.
8.2 – Caso venha a verificar-se qualquer divergência nas informações constantes da
proposta de preços, pertinentes a valores expressos em algarismos e por extenso,
prevalecerá, para todos os efeitos, o registro efetuado por extenso.
8.3 – A entrega dos envelopes contendo a proposta de preços e a respectiva
documentação significará expressa aceitação, pelas licitantes de todas as disposições
deste edital.

8.4 - Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
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a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, nos
termos do Art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei n° 147/2014, com
preços iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de melhor preço,
será convocada para apresentar novo lance no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, de acordo com
o estabelecido no Parágrafo 3º do Art. 45 da Lei supra mencionada.
b) Não ocorrendo a apresentação de lance da Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte, serão convocadas, na ordem classificatória, as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipótese acima, para o exercício do mesmo
direito.

9 – DO VALOR E LOCAL DE EXECUÇÃO
9.1 O valor estimado para a aquisição do objeto é de R$ 165.496,50 (cento e sessenta
e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).
10 – DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO
10.1 – O envelope A, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica,
regularidade fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira deverá
conter:
10.1.1 – Para comprovação da habilitação jurídica:
a) atos constitutivos, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente
registrado na forma da lei;
b) no caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos
deverão ser apresentados acompanhados de documentos de eleição de seus
administradores;
c) registro comercial, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial,
da sede ou domicílio da Licitante;
d) no caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
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e) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
10.1.2 – Regularidade Fiscal /Trabalhista:
10.1.2.3 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
c) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio da certidão de tributos e
contribuições federais expedidas pela Secretaria da Receita Federal e certidão da
Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional competente.

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio de apresentação da
respectiva certidão negativa de débito (ou positiva com efeito de negativa), ou, se for o
caso, certidão comprobatória de que o licitante, pelo respectivo objeto, está isento de
inscrição estadual;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de imposto sobre serviço de
qualquer natureza.
f) Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débito para com o INSS
(CND) e Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando
situação regular quanto ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da
Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT.
10.1.3 – Para comprovação de qualificação técnica:
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10.1.3.1
Comprovação de aptidão, mediante apresentação de no mínimo 01 (um)
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA, fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da empresa, em
original ou cópia autenticada que comprove que a empresa executa ou executou
satisfatoriamente o fornecimento pertinente e compatível em características com
o objeto, conforme abaixo e que os termos contratuais estão sendo ou foram
cumpridos integralmente;
10.1.3.2
O licitante disponibilizará todas as informações
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados.

necessárias

à

10.1.3.3 - O(s) Atestado(s) de capacidade técnica apresentado(s), deverá(ao) conter as
seguintes informações básicas: Nome do Contratado e do Contratante, identificação do
contrato (tipo ou natureza do serviço), serviços executados e localização dos mesmos.
10.1.3.4 – A empresa deverá possuir toda documentação necessária, comprovando que
é Revendedora Autorizada por parte do órgão fiscalizador Competente e possuir
atestado de capacidade técnica, nos moldes do Art. 30 II, da Lei 8666/93.

10.1.3.10 Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
a)
As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, para utilizarem as
prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº.123/2006 e147/2014,
deverão apresentar, declaração na conformidade do ANEXO VIII, de que
ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos
enumerados no Parágrafo 4º do Art. 3º da referida Lei.
b)
A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar todos
os documentos de regularidade fiscal, mesmo que apresentem alguma restrição,
nos termos do Art. 43 da Lei Complementar 123/2006/147/2014.
c)
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista exigida neste Edital, será assegurado à Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do momento em que for
declarada vencedora, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
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d)
A falta de regularização da documentação no prazo previsto neste Edital
implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93, sendo facultado à Administração
convocar as licitantes remanescentes para celebrar a contratação, na ordem de
classificação ou revogar a licitação.
10.1.4 – Para a comprovação da qualificação econômico-financeira:
a-) Certidões negativas de falências e concordatas expedidas pelos distribuidores da
sede.
b-) Não será causa de inabilitação do licitante a anotação de distribuição de processo
de recuperação judicial ou de pedido de homologação de recuperação extrajudicial,
caso seja comprovado, no momento da entrega da documentação exigida no presente
item, que o plano de recuperação já foi aprovado ou homologado pelo Juízo
competente.
c-) Comprovação de ser dotada de capital social devidamente integralizado ou de
patrimônio líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a
contratação. A comprovação será obrigatoriamente feita pelo Ato Constitutivo, Estatuto
ou Contrato Social em vigor e devidamente registrado ou pelo balanço patrimonial e
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei, conforme disposto no art. 31, inciso I, da Lei Federal n°. 8.666/93,
devidamente registrado na junta comercial do estado de sua Sede ou domicilio.
d-) Balanço patrimonial e demonstrações do resultado do último exercício da Sede ou
domicilio, já exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme disposto no art. 31,
inciso I, da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, devendo apresentar neste
balanço Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou maior que 1 (um). Será considerado
como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o
Realizável em longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigível em Longo
Prazo.
ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL EM LONGO PRAZO
ILG = -----------------------------------------------------------------------------------PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO
e-) Declaração firmada pelo licitante (Anexo VI), na forma prevista no Anexo do
Decreto n°. 23.445, de 25/09/03, de que não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que não emprega menor de dezesseis
anos, sob as penas da lei. Para os licitantes sediados fora do Estado do Rio de
____________________________________________________________________________
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Janeiro, a certidão deverá ser emitida pelo órgão competente no Estado onde a firma
tem sua Sede ou domicilio;
10.2 – Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente pelo Pregoeiro e/ou sua Equipe, os quais, após examinados e rubricados
pelos demais licitantes, serão anexados aos autos do processo.
11 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
11.1 - No horário e local indicado no preâmbulo, será aberta a sessão de
processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em
participar do certame;
11.2 - Após os respectivos credenciamentos, as licitantes entregarão ao Pregoeiro a
declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o
estabelecido no Anexo IV do Edital, e em envelopes separados, a proposta de preços
e os documentos de habilitação;
11.3 – Durante os trabalhos, somente será permitida a manifestação, oral ou escrita,
de pessoa devidamente credenciada pela empresa licitante nos termos do item 6.1
deste edital.
11.4 – Para efeito de classificação das propostas o Pregoeiro considerará o Menor
Preço Global, sendo verificados também os valores unitários, sendo
desclassificadas as propostas com valores acima do estimado:

11.4.1 – cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no
Edital, inclusive aqueles exigidos como pré-classificação;
11.4.2 – que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta das demais
licitantes.
11.5 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances,
com observância dos seguintes critérios:
11.5.1 - Após a fase de credenciamento dos licitantes, na forma do disposto no item 6, o
Pregoeiro procederá à abertura das propostas de preços, verificando, preliminarmente, a
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório, com a conseqüente divulgação dos preços cotados pelos licitantes.
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11.6 - Serão qualificados pelo pregoeiro para ingresso na fase de lances o autor da
proposta de maior desconto e todos os demais licitantes que tenham apresentado
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à de menor
valor.
11.7 - Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item 11.6, o
Pregoeiro proclamará a qualificação preliminar dos licitantes com as três melhores
propostas, além do licitante que tiver apresentado o maior desconto na proposta escrita.
11.8 - Aos licitantes qualificados serão dadas oportunidades para nova disputa, por meio
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo
autor da proposta classificada de maior desconto.
11.9 - Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado
sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
11.10 - O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes qualificados, na forma dos
itens 11.6, 11.7 e 11.8, a apresentar os lances verbais, a começar pelo autor da
proposta escrita de menor valor, seguido dos demais, em ordem decrescente de
DESCONTO.
11.11 - O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo e de valor dos
lances, mediante prévia comunicação aos licitantes e expressa menção na ata da
Sessão.
11.12 - Só serão aceitos lances cujos valores sejam inferiores ao último apresentado.
11.13 - Não serão aceitos dois ou mais lances do mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido em primeiro lugar.
11.14 - A desistência de apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro,
implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último
preço apresentado pelo licitante para efeito de ordenação das propostas.
11.15 - A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades
cabíveis.
11.16 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo
Pregoeiro, os licitantes qualificados manifestarem seu desinteresse em apresentar
novos lances.
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11.17 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada pelo Pregoeiro a
conformidade entre a proposta escrita de maior desconto e o valor estimado para a
contratação.
11.18 - Declarada o encerramento da etapa competitiva e ordenadas as propostas, o
pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente.
11.19 - Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, será aberto o
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado,
para confirmação das suas condições de habilitação.
11.20 - Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no edital, o
Pregoeiro declarará o licitante vencedor.
11.21 - Caso a oferta não seja aceitável ou o licitante desatenda as exigências de
habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação,
verificando, conforme o caso, a aceitabilidade da proposta ou o atendimento das
exigências de habilitação, até que um licitante cumpra as condições fixadas neste edital,
sendo o objeto do certame a ele adjudicado quando constatado o desinteresse dos
demais licitantes na interposição de recursos.
11.22 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante vencedor para que seja
obtido melhor desconto aceitável, devendo esta negociação se dar em público e
formalizada em ata.
11.23 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as
ocorrências relevantes, e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e demais membros da
Comissão, bem como pelos licitantes presentes.
11.24 - Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta)
dias, contados da data da sua entrega.
11.25 - Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período
de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da
ADMINISTRAÇÃO este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual
prazo.
12 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
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12.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada, para recebimento abertura do
certame, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos,
providências ou impugnar o ato convocatório.
13 – DO RECURSO
13.1 – A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a
decadência do direito de recurso e o encaminhamento do processo à autoridade
competente para a homologação.
13.2 – Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou
encaminhá-lo devidamente informado á autoridade superior.
13.3 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14 – DA HOMOLOGAÇÃO
14.1 – Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento e determinará a convocação dos
beneficiários para a assinatura do contrato.
15 – DA ADJUDICAÇÃO
15.1 – Será delarado vencedor o licitante que ofertar o menor preço global.
15.2 – A licitante que convocada para assinar o contrato deixar de fazê-lo no prazo
Maximo de 10 (dez) dias uteis após a homologação, dele será excluída, sem prejuízo
da aplicação das penalidades cabíveis.
15.3 – Colhidas às assinaturas a Procuradoria Geral do Município providenciará a
imediata publicação do extrato de contrato.

16 – DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO
16.1 – O prazo de validade do contrato será de 30 (trinta) dias a contar da assinatura,
de acordo com o item de n° 7.2 do Termo de Referência, parte integrante desde edital.
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17 – DAS OBRIGAÇÕES
17.1 – Da Contratada
A) - Fornecer o produto de acordo com as especificações, prazos e quantidades
constantes deste instrumento, não se admitindo quaisquer modificações sem prévia
autorização da fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Ordem
Pública;
B) - Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento do produto, tais como:
salários, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, seguros, taxas, impostos e
contribuições, indenizações, transporte, alimentação, uniformes e outras que porventura
venham a ser criadas ou exigidas por lei;
C) - Acatar as exigências da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Ordem
Pública, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
D) - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou
em parte, o objeto adquirido, em que se verificarem vícios, defeitosou incorreções
resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo estipulado neste
instrumento, contado a partir do recebimento da notificação;
E) - As despesas decorrentes da entrega dos produtos, bem assim da sua devolução,
caso seja necessária, deverão ser de inteira responsabilidade da empresa a contratada;
F) - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização pelo Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas;
G) - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal,
estadual ou municipal;
H) - Sujeitar-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990).
I) – deverá fornecer, no período de garantia o suporte e a assistência técnica necessária
ao perfeito funcionamento dos objetos adquiridos, sem ônus para a Municipalidade.
J) – realizar a troca dos objetos adquiridos no prazo de 07 (sete) dias, caso os mesmos
não atendam as especificações técnicas ou ainda apresentem algum vício.

17.2 – Da Contratante
____________________________________________________________________________
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A) - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas
obrigações dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência
B) - Prestar os esclarecimentos solicitados pela empresa, pertinentes ao objeto do
presente instrumento;
C) - Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento do objeto, por meio da
verificação da quantidade e qualidade, atentando para o pleno atendimento das
especificações técnicas solicitadas;
D) - Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada.
E) – Processar, atestar, empenhar, liquidar e pagar o valor apresentado em nota fiscal,
em conformidade com o instrumento contratual.
F) – Após o recebimento definitivo o bem deverá ser Patrimoniado para o respectivo
tombamento.

18– DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
18.1 O pagamento será efetuado em uma única parcela, em até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, com aceite e
atesto pelo representante.
18.2 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis, por meio de ordem
bancária, mediante a apresentação da fatura/nota fiscal, devidamente conferida e
certificada, bem como a apresentação de Certidão Negativa de Débitos - CND da
empresa, Certificado de Regularidade de Situação -FGTS, Certidão Negativa de
Débito Trabalhista - CNDT, cópia do contrato e outros que poderão ser solicitados
pela Controladoria Geral Municipal ou outro Órgão da Administração.
19 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
19.1 Os recursos necessários à realização do serviço ora licitado correrão pela conta
das dotações orçamentárias:
Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública
✓ 14.01.04.122.0052.2.022.3.3.90.30.99.00.00.00.0107
✓ 14.01.04.122.0052.2.022.4.4.90.52.99.00.00.00.0107
20 – DAS PENALIDADES
____________________________________________________________________________
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No descumprimento de obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às
seguintes penalidades:
20.1

Advertência escrita:

a) Considerando o número de advertências e a gravidade do descumprimento,
poderá ser encaminhado o caso a autoridade competente, com pedido
formal de rescisão do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades
previstas no Edital, no Contrato / Nota de Empenho e nas Leis n.º 10.520/02
e 8.666/93.
20.2 Multa:
a) Por atraso na entrega do objeto e/ou na substituição do(s) objeto(s) que for(em)
rejeitados pela fiscalização, fica a CONTRATADA sujeita à multa de 2% (dois
por cento) por dia útil de atraso, a ser calculada desde o primeiro dia de
atraso até o efetivo cumprimento da obrigação, limitado a 10 (dez) dias úteis.
b) Multa de 15% (quinze por cento): a) por inexecução parcial do contrato; b) por
irregularidades consideradas relevantes pela fiscalização do contrato; c) por
atraso na entrega e/ou substituição do(s) objeto(s) que for(em) rejeitados
pela fiscalização, por prazo superior a 10 (dez) dias úteis e limitado a 20
(vinte) dias úteis;
c) Multa de 20% (vinte por cento): a) por inexecução total do contrato; b) por
atraso na entrega e/ou substituição do(s) objeto(is) que for(em) rejeitados
pela fiscalização; c) por prazo superior a 20 (vinte) dias úteis;
d) Transcorridos 21 (vinte e um) dias úteis do prazo de entrega do objeto e/ou
substituição do(s) equipamento(s) que for(em) rejeitados pela fiscalização,
poderá ser aplicada a multa de 25% (vinte e cinco por cento) por inexecução
total.

20.3 A ocorrência das hipóteses previstas nas alíneas “c” ou “d” do subitem supra, a
CONTRATADA, além da aplicação da multa, por aplicação das disposições contidas
na Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93, sofrerá as seguintes
penalidades:
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a) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de 01 ano.
b) Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 anos, e 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.
20.4 Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta financeira, não
celebrar o Contrato e/ou recusar a receber a Nota de Empenho, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para a licitação, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
Contrato / Nota de Empenho, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 05 anos, bem
como sujeito à multa de 25%, aplicada sobre o valor total da Proposta Financeira /
Contrato / Nota de Empenho, atualizado, conforme artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.
20.5 Conforme o caso, as multas deverão ser recolhidas dentro do prazo de 05 dias
úteis a contar da correspondente notificação ou descontadas do pagamento, ou, ainda,
quando for o caso, cobradas judicialmente.

21 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
21.1 – Os casos omissos no presente Edital serão resolvidos de acordo com
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações posteriores, da Lei Federal
10.520/02 e dos demais diplomas legais aplicáveis, desde que não colidentes com a
legislação supracitada. Subsidiariamente, serão aplicados os princípios gerais do
Direito.
21.1.1 – as normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da
ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e
desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da
contratação.
21.2 – Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o licitante que não o fizer
até o segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação,
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
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21.3 – Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de
impugnação, aos termos deste Edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível,
para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades
previstas da legislação vigente.
21.4 – O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio poderão introduzir aditamentos,
modificações ou revisões no presente Edital e seus anexos, até 05 (cinco) dias úteis
antes da data marcada para a entrega das propostas. Tais aditamentos, modificações
ou revisões, serão publicados através do jornal de grande ciculação e Diário Oficial a
todos os interessados que tenham adquirido o Edital desta licitação, e na hipótese de
influírem substancialmente na elaboração das propostas, será dada divulgação pela
mesma forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido.
21.6 – Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com
relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos
junto à Comissão Permanente de Licitação na Secretaria Adjunta de Suprimentos,
localizada na Avenida Vereador Célio Lopes, n° 27, Centro, Mangaratiba-RJ, de 10
às 16 horas, ou por meio do telefone n.º (21) 2789-6042.

22 – ANEXOS DO EDITAL
22.1 – Integram o presente edital os seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência / Valores Estimativos para contratação
Anexo II – Modelo de Proposta;
Anexo III – Modelo de Carta de Credenciamento;
Anexo IV – Modelo de Declaração de Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo V – Modelo de Declaração de Idoneidade;
Anexo VI – Modelo de Declaração de Cumprimento do Inc. XXXIII do art. 7º da CF/88;
Anexo VII – Modelo de Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação;
Anexo VIII – Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa e Pequeno Porte;
Anexo IX- Minuta de Contrato
Anexo X – Modelo de declaração de conhecimento do objeto.
Anexo XI - Modelo de declaração de elaboração independente de proposta

MANGARATIBA, em 24 de Janeiro de 2019.
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Paulo Leonardo Araújo Ferreira
Secretario Adj. de Suprimentos
Port. n° 2801/18
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO / VALORES ESTIMATIVOS DE AQUISIÇÃO

TERMO DE REFERÊNCIA
1 – Secretaria Requisitante
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Ordem Pública
2- Informações da Secretaria
O Projeto em questão será desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança, podendo
qualquer dúvida acerca do projeto ser sanada através dos seguintes canais de contato:

Prefeitura de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Ordem Pública
Rua Coronel Moreira da Silva, n° 203 – Centro - Mangaratiba
Tel: 2789-6012 - Horário de Expediente: 8 às 16h
Email: seguranca@mangaratiba.rj.gov.br

3 - DO OBJETO:
3.1 - Compra de Equipamentos (acessórios)
4 - DA JUSTIFICATIVA:
4.1 – Os acessórios são de grande utilidade para momentos de emergência, facilita a passagem,
por entre o trânsito com facilidade, evitando acidentes, e melhorando a visualização desses
automóveis, o uso dos equipamentos de sinalização nos veículos de nossa frota, potencializa sua
comunicação no trânsito.
5 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES:
ITEM
Quantidade

01

09

Descrição

Sinalizador Visual / SINALIZADOR ACUSTICO
• Barra sinalizadora em formato de arco ou similar, com
módulo único e lente inteiriça, com comprimento entre
1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e
altura entre 70 mm e 110 mm. Instalada pela licitante
vencedora no teto do veículo.
• Barra dotada de base construída em ABS (reforçada
com perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio
extrudado na cor preta, cúpula, injetada em
policarbonato na cor RUBI,resistente a impactos,
descoloração e com tratamento UV.
• Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo
4 Leds próprios para iluminação, com potência não
inferior de 1 W cada Led, na cor RUBI, com garantia de 5
anos. Dotado de lente colimadora difusora em plástico
de engenharia com resistência automotiva e alta
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•

•

•

•

•

•

•
•

visibilidade. Alimentados nominalmente com 12 Vcc.
Com no mínimo 14 módulos, distribuídos equitativamente
por toda a extensão da barra, de forma a permitir total
visualização, sem que haja pontos cegos de
luminosidade, desde que o “design” do veículo permita.
O sinalizador visual deverá ser controlado por controle
central único, dotado de microprocessadorou micro
controlador, que permita a geração de lampejos
luminosos, com pulsos luminosos de 25 ms a 2 seg. O
circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica
aplicada nos Leds através de PWM (Pulse Width
Modulador), o PWM devendo garantir também a
intensidade luminosa dos Leds, mesmo que o veículo
esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim
a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O consumo
máximo da barra nas diversas funções dos Leds, não
deverá ultrapassar 5A, na condição de alimentação
nominal.
O módulo de controle deverá possuir capacidade de
geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo
parado, em deslocamento e em situação de
emergência e até mais 5 outros padrões de "flashs"
distintos ou outras funções de iluminação a serem
definidos / utilizados no futuro, sem custos adicionais, os
quais
deverão
ser
acionados
separados
ou
simultaneamente no caso de se utilizar LED e dispositivos
de iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou
frontais).
O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico
deverá ser único, permitindo o funcionamento
independente de ambos os sistemas. Deverá ser
instalado em local específico quando este for solicitado
(console) ou no local originalmente destinado à
instalação de rádio possibilitando sua operação por
ambos os ocupantes da cabina.
O
equipamento
deverá
possuir
sistema
de
gerenciamento de carga automático, gerenciando a
carga da bateria quando o veículo estiver com o motor
desligado desligando o sinalizador se necessário,
evitando assim o descarregamento excessivo da bateria
e possíveis falhas no acionamento do motor.
O sistema deverá possuir proteção contra inversão de
polaridade, altas variações de tensão e transientes,
devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão
exceder valores não propícios.
Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência,11Ω,
13,8 Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de
frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um)
metro de no mínimo 100 dB.
Disponibilidade de vinte e uma teclas com led indicador
de acionamento (programáveis)
Teclado c/ função, iluminação noturno
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•
•
•
•
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•

02

03

09

08

Fusível externo de proteção, painel traseiro.
Oito saídas digitais 250 mAH
Entrada para leitura de ignição.
Sistema de proteção para desligamento total,
programável. ate 04 horas.
Sistema de megafone com ajuste de ganho, e potência
de no mínimo 30 W RMS, com interligação auxiliar de
áudio com o rádio transceptor;
Os
equipamentos
não
poderão
gerar
ruídos
eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal, que
interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro
da faixa de freqüência utilizada pelas Polícias.

SISTEMA STROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS
Kit Estrobo para faróis dianteiros e lanternas traseiras
composto por mini sinalizadora com 3 Leds de alta potência
na cor cristal, selados, sincronizada face a face, na cor
Branca com temperatura de cor de 6500ºK típico,
capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para cada
mini sinalizador, tensão de aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com
base de silicone para garantir a estanqueidade dos faróis e
lanternas onde serão instaladas as mesmas. No caso da
forma dos faróis e lanternas não permitirem a instalação no
seu interior, os mesmos sinalizadores poderão ser instalados
na grade e/ou próximo dos faróis e lanternas, neste caso,
sem lente semiesférica
SISTEMAS SINALIZAÇÃO ACÚSTICO VISUAL P/ MOTOS
Kit sirene eletrônica, compacta:
- Sirene eletrônica, digital, compacta, 30 watts RMS, 12 vdc,
carcaça de plástico ABS, composta de suporte metálico,
pintura eletrostática, p/ fixação em protetor de pernas, tubo
redondo de 3/4", chicote elétrico com conector de
derivação, macho e fêmea tipo, automotivo a prova d’água.
O corpo da corneta deverá abrigar, em seu interior, circuito
amplificador, drive e difusores sonoros. Todas as partes que
envolvem a montagem da corneta deverão ser acopladas e
isoladas c/ produto, adesivo do tipo silicone, preto
permitindo, que a mesma possa ser resistente, a respingos
de chuva e, lavagem da moto e, também facilitar na
abertura, para manutenção. Acionamento de funções,
através de conjunto de chaves, a prova d’água, apropriado
p/ modelo de moto a ser especificado, deverá ser fixado
conforme disponibilidade, no guidão da moto, de forma
que, o condutor não precise soltar as mãos p/ executar o
acionamento. Todos os parafusos, porcas de pressão e,
arruelas obrigatoriamente, deverão ser de aço inox.
Kit sinalizadores strobo frontal, traseiro:
Este kit deverá ser composto de: 04- mini sinalizadores strobo
sendo, 02-rubi e 02- cristais que farão parte da iluminação
de advertência frontal.
A forma de lampejos dos sinalizadores strobo deverá ser da
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seguinte forma:
1º tempo, lampejos, strobo cor cristal, 2º tempo lampejos,
cor rubi.
Na parte traseira, o sistema de iluminação de advertência,
deverá ser composto por 04- mini sinalizadores do tipos
strobo cor, rubi, que serão distribuídos da seguinte forma: 02serão fixados lados direito e, esquerdo, altura do bagageiro,
02- fixados, lado a lado, final do bagageiro.
Forma de lampejos dos sinalizadores: 1º tempo, lampejos,
esquerdo e direito, 2º tempo, lampejos, final do bagageiro.
Os sinalizadores acima deverão atender as seguintes
normas:
-Tensão de alimentação: 12 a 14,7 Vcc
- Mínimo de 03 leds de alta potência, em cada sinalizador.
- Selados c/ resina a prova D’água
- Capacidade luminosa, mínimo de 350 lumens
- Rabicho de interconexão, composto de conector
automotivo a prova D’água.
- Fixação através de parafusos conforme furação dos
suportes.
- Carenagem de plástico ABS, alto brilho, cor preto.
Suportes de fixação:
Por se tratar que equipamentos que ficam expostos no
tempo e, que causam resistência ao vento, todos os
suportes, deverão ser de forma harmoniosa c/ o designe da
moto, pintura eletrostática cor preto ou cromado, todos os
parafusos, porcas de pressão e arruelas, deverão ser de
aço, inox.
Acionador de funções:
O acionador de funções deverá possuir no mínimo 02 teclas,
sendo uma do tipo gangorra e outra do tipo push-boton,
pulsante, composto por chicote secundário e conector
automotivo, a prova d’água que, possibilite interconexão
com o chicote primário do sistema. O conjunto de chaves
deverá esta acondicionada em um único bloco fabricado
em plástico ABS, formato anatômico com características de
uso obedecendo os parâmetros de resistência a água e,
vibração. Sua fixação deverá obedecer aos mesmos
critérios dos acionadores originais de moto, isto é: Fixação
com diâmetro e formato redondo, com parafusos embutidos,
sem necessidades de furar o guidão de forma que, o
condutor não necessite retirar as mãos do Guidão p/ fazer os
acionamentos, liga / desliga
04

06

•
•
•
•
•

Baú Moto 28 Litros com suporte
Capacidade: 28 litros
Fechadura com Chave (completa);
Injetado em matéria prima PP (polipropileno);
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Acompanha Parafusos e Base para a fixação do baú;
Bagageiro em aço;
- Produzido em barras de aço, que oferece mais
resistência e durabilidade.
- Conta com um ótimo acabamento, que facilita a
instalação.
- Capacidade de Carga: 6 Kg
Fixação: Bagageiro
- Parafusado no chassi da moto com 4 parafusos que
acompanhando o produto, substituindo as alças originais.

5.1- Ilustração
5.1.1 – Sinalizador Visual / Sinalizador Acústico:
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5.1.2 -SISTEMA STROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS

5.1.3 - SISTEMAS SINALIZAÇÃO ACÚSTICO VISUAL P/, MOTOS
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5.1.4 - Baú Moto 28 Litros com suporte
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6–Da Proposta de Preço
6.1 - A proposta de preços deverá conter discriminação do produto, quantidade, valor unitário e
total em moeda nacional, já incluído os tributos, fretes e todos os demais custos que incidam
direta ou indiretamente no seu fornecimento.
6.2 - Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias
7–Do Recebimento do Objeto
7.1 - O produto deverá ter sua entrega imediata a partir da data de recebimento da assinatura
do contrato, deverá ter o serviço de instalação feito pela EMPRESA CONTRATADA, que será
previamente agendado com a Secretaria de Segurança, que disponibilizará local adequado no
município.
7.2 - O recebimento do objeto se dará em conformidade com as especificações constantes
neste Projeto Básico, de acordo com o art. 73 da Lei nº 8.666/93 e serão recebidos
provisoriamente por pelo menos 03 (três) servidores diferentemente e pelo fiscal de contrato,
que deverá ser designado pelo Gestor do Contrato.
7.3 - Em caso do objeto ser entregue em desconformidade com as especificações técnicas,
com defeito ou vício, este deverá ser substituído no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis,
contados do recebimento da notificação, sem ônus ao contratante
08 – Do Acompanhamento e da Fiscalização.
8.1 - A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada por representante da Secretaria
Municipal de Segurança Pública, o qual deverá atestar os documentos de despesa, quando
comprovada a fiel e correta entrega para fins de pagamento;
8.2 - A empresa fornecedora do objeto se sujeitará a mais ampla e irrestrita fiscalização por
parte da unidade competente da Secretaria Municipal de Segurança;
8.3 - Caberá ao Fiscal rejeitar, totalmente ou em parte, qualquer produto que não esteja de
acordo com as exigências, bem como realizar a substituição deste;
8.4 - O contratante comunicará à empresa contratada, por escrito, as deficiências verificadas
no objeto, para imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis;
8.5 - A presença da fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança Pública não elide e nem
diminui a responsabilidade da empresa contratada;
9–Das Obrigações da Empresa Contratada
9.1 - Fornecer o produto e serviço de acordo com as especificações, prazos e quantidades
constantes deste instrumento, não se admitindo quaisquer modificações sem prévia autorização
da fiscalização da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
9.2 - Acatar as exigências da Secretaria Municipal de Segurança Pública, sujeitando-se à ampla
e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às
reclamações formuladas;
9.3 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto adquirido, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados, no prazo estipulado neste instrumento, contado a partir do
recebimento da notificação;
9.4 - As despesas decorrentes da entrega dos produtos e serviços, bem assim da sua devolução,
caso seja necessária, deverão ser de inteira responsabilidade da empresa contratada;
9.5 - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização pelo Contratante, não eximirá a
Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas;
9.6 - Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal;
9.7 - Sujeitar-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990).
10–Das Obrigações da Secretaria Municipal de Segurança, Transito e Ordem Pública
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10.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações
dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Projeto Básico;
10.2 - Prestar os esclarecimentos solicitados pela empresa, pertinentes ao objeto do presente
instrumento;
10.3 - Acompanhar, fiscalizar e supervisionar o fornecimento do objeto, por meio da verificação
da quantidade e qualidade, atentando para o pleno atendimento das especificações técnicas
solicitadas;
10.4 - Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada.
10.6 – O Gestor designará um servidor, como o Fiscal do Contrato;
11.7 – Após a devida portaria de nomeação, o mesmo será anexado ao processo
Administrativo.
11–Da Estimativa de Preço
11.1 - O valor estimado para esta aquisição será previamente definido pela área competente
da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, na realização da pesquisa de preços.
12–Da Dotação Orçamentária
12.1 - As despesas decorrentes da contratação do objeto do presente Termo de Referência
correrão através da dotação orçamentária abaixo relacionada, cujo o programa de Trabalho e
Elementos de Despesas constarão nas respectivas
Notas de Empenho, Contrato ou documentos equivalente, observando o que dispõe o Art. 62
da Lei 8.666/93 e alterações.
24.01.04.122.0052.2.022 – 4.4.90.52.00.00.00.00.0107 (Detran)
13 – Do Pagamento
13.1 - O pagamento será efetuado, mediante ao envio prévio de Nota Fiscal/Fatura de serviços,
com aceite e atesto pelo representante
14–Das Sanções
14.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Projeto Básico, Secretaria
Municipal de Segurança e Ordem Pública poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à empresa
as sanções previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93.
15–Das Disposições Gerais
15.1 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados;
15.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos, excluirse-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente administrativo da Prefeitura Municipal de Mangaratiba;
15.3 - Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 8.666/93, com
suas posteriores alterações, e legislação correlata.
Mangaratiba, de de 2018
__________________________________________
Autorizado por
SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E ORDEM PÚBLICA
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DESCRIÇÃO

1

Sinalizador Visual / SINALIZADOR ACUSTICO
• Barra sinalizadora em formato de arco ou similar, com módulo único e lente inteiriça, com
comprimento entre 1.000 mm e 1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70
mm e 110 mm. Instalada pela licitante vencedora no teto do veículo.
• Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de alumínio extrudado) ou
perfil de alumínio extrudado na cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor
RUBI,resistente a impactos, descoloração e com tratamento UV.
• Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo 4 Leds próprios para iluminação,
com potência não inferior de 1 W cada Led, na cor RUBI, com garantia de 5 anos. Dotado de
lente colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta
visibilidade. Alimentados nominalmente com 12 Vcc. Com no mínimo 14 módulos,
distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir total
visualização, sem que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do veículo
permita.
• O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central único, dotado de
microprocessadorou micro controlador, que permita a geração de lampejos luminosos, com
pulsos luminosos de 25 ms a 2 seg. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica
aplicada nos Leds através de PWM (Pulse Width Modulador), o PWM devendo garantir
também a intensidade luminosa dos Leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em baixa
rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O consumo máximo da
barra nas diversas funções dos Leds, não deverá ultrapassar 5A, na condição de alimentação
nominal.
• O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de efeitos luminosos que
caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência e até mais 5
outros padrões de "flashs" distintos ou outras funções de iluminação a serem definidos /
utilizados no futuro, sem custos adicionais, os quais deverão ser acionados separados ou
simultaneamente no caso de se utilizar LED e dispositivos de iluminação não intermitentes
(luzes de beco e/ou frontais).
• O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá ser único, permitindo o
funcionamento independente de ambos os sistemas. Deverá ser instalado em local específico
quando este for solicitado (console) ou no local originalmente destinado à instalação de rádio
possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da cabina.
• O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando
a carga da bateria quando o veículo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador se
necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis falhas no
acionamento do motor.
• O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade, altas variações de tensão e
transientes, devendo se desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores não
propícios.
• Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência,11Ω, 13,8 Vcc e 04 (quatro) tons
distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no
mínimo 100 dB.
• Disponibilidade de vinte e uma teclas com led indicador de acionamento (programáveis)
• Teclado c/ função, iluminação noturno
• Fusível externo de proteção, painel traseiro.
• Oito saídas digitais 250 mAH
• Entrada para leitura de ignição.
• Sistema de proteção para desligamento total, programável. ate 04 horas.
• Sistema de megafone com ajuste de ganho, e potência de no mínimo 30 W RMS, com
interligação auxiliar de áudio com o rádio transceptor;
• Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de
sinal, que interfira na recepção dos transceptores (rádios), dentro da faixa de freqüência
utilizada pelas Polícias.

9

UNIDADE

ITEM

QUANTIDADE

VALORES ESTIMATIVOS PARA AQUISIÇÃO

Valor Unitário

Valor Global

UNID.

R$ 10.254,50

R$ 92.290,50

____________________________________________________________________________
Edital Pregão Presencial n° 001/2019 - PMM

Página 30 de 58

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Adjunta de Suprimentos

PROCESSO N° 08297/18
Rub. ________ Fls. _______

Comissão Permanente de Licitação

____________________________________________________________________________________
SISTEMA STROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS

2

3

Kit Estrobo para faróis dianteiros e lanternas traseiras composto por mini sinalizadora com 3
Leds de alta potência na cor cristal, selados, sincronizada face a face, na cor Branca com
temperatura de cor de 6500ºK típico, capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para
cada mini sinalizador, tensão de aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com base de silicone para garantir
a estanqueidade dos faróis e lanternas onde serão instaladas as mesmas. No caso da forma dos
faróis e lanternas não permitirem a instalação no seu interior, os mesmos sinalizadores
poderão ser instalados na grade e/ou próximo dos faróis e lanternas, neste caso, sem lente
semiesférica

SISTEMAS SINALIZAÇÃO ACÚSTICO VISUAL P/ MOTOSKit sirene
eletrônica, compacta:- Sirene eletrônica, digital, compacta, 30 watts RMS, 12 vdc, carcaça de
plástico ABS, composta de suporte metálico, pintura eletrostática, p/ fixação em protetor de
pernas, tubo redondo de 3/4", chicote elétrico com conector de derivação, macho e fêmea
tipo, automotivo a prova d’água. O corpo da corneta deverá abrigar, em seu interior, circuito
amplificador, drive e difusores sonoros. Todas as partes que envolvem a montagem da
corneta deverão ser acopladas e isoladas c/ produto, adesivo do tipo silicone, preto
permitindo, que a mesma possa ser resistente, a respingos de chuva e, lavagem da moto e,
também facilitar na abertura, para manutenção. Acionamento de funções, através de conjunto
de chaves, a prova d’água, apropriado p/ modelo de moto a ser especificado, deverá ser
fixado conforme disponibilidade, no guidão da moto, de forma que, o condutor não precise
soltar as mãos p/ executar o acionamento. Todos os parafusos, porcas de pressão e, arruelas
obrigatoriamente, deverão ser de aço inox.Kit sinalizadores strobo frontal, traseiro:Este kit
deverá ser composto de: 04- mini sinalizadores strobo sendo, 02-rubi e 02- cristais que farão
parte da iluminação de advertência frontal.A forma de lampejos dos sinalizadores strobo
deverá ser da seguinte forma: 1º tempo, lampejos, strobo cor cristal, 2º tempo lampejos, cor
rubi.Na parte traseira, o sistema de iluminação de advertência, deverá ser composto por 04mini sinalizadores do tipos strobo cor, rubi, que serão distribuídos da seguinte forma: 02serão fixados lados direito e, esquerdo, altura do bagageiro, 02- fixados, lado a lado, final do
bagageiro.Forma de lampejos dos sinalizadores: 1º tempo, lampejos, esquerdo e direito, 2º
tempo, lampejos, final do bagageiro.Os sinalizadores acima deverão atender as seguintes
normas:-Tensão de alimentação: 12 a 14,7 Vcc- Mínimo de 03 leds de alta potência, em cada
sinalizador.- Selados c/ resina a prova D’água- Capacidade luminosa, mínimo de 350 lumensRabicho de interconexão, composto de conector automotivo a prova D’água.- Fixação através
de parafusos conforme furação dos suportes.- Carenagem de plástico ABS, alto brilho, cor
preto.Suportes de fixação:Por se tratar que equipamentos que ficam expostos no tempo e, que
causam resistência ao vento, todos os suportes, deverão ser de forma harmoniosa c/ o designe
da moto, pintura eletrostática cor preto ou cromado, todos os parafusos, porcas de pressão e
arruelas, deverão ser de aço, inox.Acionador de funções:O acionador de funções deverá
possuir no mínimo 02 teclas, sendo uma do tipo gangorra e outra do tipo push-boton,
pulsante, composto por chicote secundário e conector automotivo, a prova d’água que,
possibilite interconexão com o chicote primário do sistema. O conjunto de chaves deverá esta
acondicionada em um único bloco fabricado em plástico ABS, formato anatômico com
características de uso obedecendo os parâmetros de resistência a água e, vibração. Sua fixação
deverá obedecer aos mesmos critérios dos acionadores originais de moto, isto é: Fixação com
diâmetro e formato redondo, com parafusos embutidos, sem necessidades de furar o guidão
de forma que, o condutor não necessite retirar as mãos do Guidão p/ fazer os acionamentos,
liga / desliga

9

UNID.

R$ 1.542,00

R$ 13.878,00

8

UNID.

R$ 6.223,50

R$ 49.788,00

6

UNID.

R$ 1.590,00

R$ 9.540,00

• Baú Moto 28 Litros com suporte•

4

• Capacidade: 28 litros
• Fechadura com Chave (completa);
• Injetado em matéria prima PP (polipropileno);
• Acompanha Parafusos e Base para a fixação do baú;
•
• Bagageiro em aço;
• - Produzido em barras de aço, que oferece mais resistência e durabilidade.
- Conta com um ótimo acabamento, que facilita a instalação.
- Capacidade de Carga: 6 Kg
Fixação: Bagageiro
- Parafusado no chassi da moto com 4 parafusos que acompanhando o produto,
substituindo as alças originais.

TOTAL

R$ 165.496,50

Valor por extenso: Cento e sessente e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e
cinquentacentavos.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ATT.: Sr. Pregoeiro
Prezado Senhor,
Atendendo a consulta formulada através do Pregão Presencial n.º
001/2019, referente ao Processo Administrativo n.º 08297/2018, apresento-lhe a
Proposta contratação de empresa para aquisição de equipamentos de sinalização
para veículos de nossa frota (sinalizador visual / sinalizador acustico), com instalação,
para desenvolvimento de serviço especial de Segurança, Trânsito e Ordem Pública.,
conforme Termo de Referência - Anexo I, que integra o presente edital, nas
seguintes condições:

1) Cotamos para o objeto em licitação o para cada item fornecido do Anexo I.
ITEM

DESCRIÇÃO

QTD

UND

MARCA

Valor
Unitário
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1

Sinalizador Visual / SINALIZADOR ACUSTICO
• Barra sinalizadora em formato de arco ou similar, com módulo
único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.000 mm e
1.300 mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70
mm e 110 mm. Instalada pela licitante vencedora no teto do
veículo.
• Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com
perfil de alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na
cor preta, cúpula, injetada em policarbonato na cor
RUBI,resistente a impactos, descoloração e com tratamento
UV.
• Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo 4
Leds próprios para iluminação, com potência não inferior de 1
W cada Led, na cor RUBI, com garantia de 5 anos. Dotado de
lente colimadora difusora em plástico de engenharia com
resistência automotiva e alta visibilidade. Alimentados
nominalmente com 12 Vcc. Com no mínimo 14 módulos,
distribuídos equitativamente por toda a extensão da barra, de
forma a permitir total visualização, sem que haja pontos cegos
de luminosidade, desde que o “design” do veículo permita.
• O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central
único, dotado de microprocessadorou micro controlador, que
permita a geração de lampejos luminosos, com pulsos
luminosos de 25 ms a 2 seg. O circuito eletrônico deverá
gerenciar a corrente elétrica aplicada nos Leds através de
PWM (Pulse Width Modulador), o PWM devendo garantir
também a intensidade luminosa dos Leds, mesmo que o
veículo esteja desligado ou em baixa rotação, garantindo assim
a eficiência luminosa e a vida útil dos Leds. O consumo
máximo da barra nas diversas funções dos Leds, não deverá
ultrapassar 5A, na condição de alimentação nominal.
• O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração
de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em
deslocamento e em situação de emergência e até mais 5
outros padrões de "flashs" distintos ou outras funções de
iluminação a serem definidos / utilizados no futuro, sem custos
adicionais, os quais deverão ser acionados separados ou
simultaneamente no caso de se utilizar LED e dispositivos de
iluminação não intermitentes (luzes de beco e/ou frontais).
• O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico
deverá ser único, permitindo o funcionamento independente de
ambos os sistemas. Deverá ser instalado em local específico
quando este for solicitado (console) ou no local originalmente
destinado à instalação de rádio possibilitando sua operação por
ambos os ocupantes da cabina.
• O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de
carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o
veículo estiver com o motor desligado desligando o sinalizador
se necessário, evitando assim o descarregamento excessivo da

9
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bateria e possíveis falhas no acionamento do motor.
• O sistema deverá possuir proteção contra inversão de
polaridade, altas variações de tensão e transientes, devendo se
desligar, preventivamente, quando a tensão exceder valores
não propícios.
• Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência,11Ω, 13,8
Vcc e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300
a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100
dB.
• Disponibilidade de vinte e uma teclas com led indicador de
acionamento (programáveis)
• Teclado c/ função, iluminação noturno
• Fusível externo de proteção, painel traseiro.
• Oito saídas digitais 250 mAH
• Entrada para leitura de ignição.
• Sistema de proteção para desligamento total, programável.
ate 04 horas.
• Sistema de megafone com ajuste de ganho, e potência de no
mínimo 30 W RMS, com interligação auxiliar de áudio com o
rádio transceptor;
• Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos
ou qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos
transceptores (rádios), dentro da faixa de freqüência utilizada
pelas Polícias.

2

SISTEMA STROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS
Kit Estrobo para faróis dianteiros e lanternas traseiras
composto por mini sinalizadora com 3 Leds de alta potência na
cor cristal, selados, sincronizada face a face, na cor Branca
com temperatura de cor de 6500ºK típico, capacidade luminosa
de no mínimo 350 Lumens para cada mini sinalizador, tensão
de aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com base de silicone para garantir
a estanqueidade dos faróis e lanternas onde serão instaladas
as mesmas. No caso da forma dos faróis e lanternas não
permitirem a instalação no seu interior, os mesmos
sinalizadores poderão ser instalados na grade e/ou próximo
dos faróis e lanternas, neste caso, sem lente semiesférica

9
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3

SISTEMAS SINALIZAÇÃO ACÚSTICO VISUAL P/ MOTOSKit
sirene eletrônica, compacta:- Sirene eletrônica, digital,
compacta, 30 watts RMS, 12 vdc, carcaça de plástico ABS,
composta de suporte metálico, pintura eletrostática, p/ fixação
em protetor de pernas, tubo redondo de 3/4", chicote elétrico
com conector de derivação, macho e fêmea tipo, automotivo a
prova d’água. O corpo da corneta deverá abrigar, em seu
interior, circuito amplificador, drive e difusores sonoros. Todas
as partes que envolvem a montagem da corneta deverão ser
acopladas e isoladas c/ produto, adesivo do tipo silicone, preto
permitindo, que a mesma possa ser resistente, a respingos de
chuva e, lavagem da moto e, também facilitar na abertura, para
manutenção. Acionamento de funções, através de conjunto de
chaves, a prova d’água, apropriado p/ modelo de moto a ser
especificado, deverá ser fixado conforme disponibilidade, no
guidão da moto, de forma que, o condutor não precise soltar as
mãos p/ executar o acionamento. Todos os parafusos, porcas
de pressão e, arruelas obrigatoriamente, deverão ser de aço
inox.Kit sinalizadores strobo frontal, traseiro:Este kit deverá ser
composto de: 04- mini sinalizadores strobo sendo, 02-rubi e 02cristais que farão parte da iluminação de advertência frontal.A
forma de lampejos dos sinalizadores strobo deverá ser da
seguinte forma: 1º tempo, lampejos, strobo cor cristal, 2º tempo
lampejos, cor rubi.Na parte traseira, o sistema de iluminação de
advertência, deverá ser composto por 04- mini sinalizadores do
tipos strobo cor, rubi, que serão distribuídos da seguinte forma:
02- serão fixados lados direito e, esquerdo, altura do bagageiro,
02- fixados, lado a lado, final do bagageiro.Forma de lampejos
dos sinalizadores: 1º tempo, lampejos, esquerdo e direito, 2º
tempo, lampejos, final do bagageiro.Os sinalizadores acima
deverão atender as seguintes normas:-Tensão de alimentação:
12 a 14,7 Vcc- Mínimo de 03 leds de alta potência, em cada
sinalizador.- Selados c/ resina a prova D’água- Capacidade
luminosa, mínimo de 350 lumens- Rabicho de interconexão,
composto de conector automotivo a prova D’água.- Fixação
através de parafusos conforme furação dos suportes.Carenagem de plástico ABS, alto brilho, cor preto.Suportes de
fixação:Por se tratar que equipamentos que ficam expostos no
tempo e, que causam resistência ao vento, todos os suportes,
deverão ser de forma harmoniosa c/ o designe da moto, pintura
eletrostática cor preto ou cromado, todos os parafusos, porcas
de pressão e arruelas, deverão ser de aço, inox.Acionador de
funções:O acionador de funções deverá possuir no mínimo 02
teclas, sendo uma do tipo gangorra e outra do tipo push-boton,
pulsante, composto por chicote secundário e conector
automotivo, a prova d’água que, possibilite interconexão com o
chicote primário do sistema. O conjunto de chaves deverá esta
acondicionada em um único bloco fabricado em plástico ABS,
formato anatômico com características de uso obedecendo os
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parâmetros de resistência a água e, vibração. Sua fixação
deverá obedecer aos mesmos critérios dos acionadores
originais de moto, isto é: Fixação com diâmetro e formato
redondo, com parafusos embutidos, sem necessidades de furar
o guidão de forma que, o condutor não necessite retirar as
mãos do Guidão p/ fazer os acionamentos, liga / desliga

4

• Baú Moto 28 Litros com suporte•
• Capacidade: 28 litros
• Fechadura com Chave (completa);
• Injetado em matéria prima PP (polipropileno);
• Acompanha Parafusos e Base para a fixação do baú;
•
• Bagageiro em aço;
• - Produzido em barras de aço, que oferece mais resistência e
durabilidade.
- Conta com um ótimo acabamento, que facilita a instalação.
- Capacidade de Carga: 6 Kg

6

UNID

R$

Fixação: Bagageiro
- Parafusado no chassi da moto com 4 parafusos que
acompanhando o produto, substituindo as alças originais.

TOTAL

R$
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Valor por extenso :
2) O Prazo de Validade da presente Proposta é de 60 (sessenta) dias contados da
data da entrega da presente.
3) Informações Complementares:
a) Dados da Proponente:
I - Razão Social: ____________________________________________;
II - CNPJ: _____________________ Insc. Est.: ___________________;
III - Insc. Municipal: _________________________________________;
IV - Endereço: ______________________________________________;
V - Telefones: _______________________Fax: ___________________;
VI - E-Mail: ________________________________________________;
VII
Banco:
____________________;
Agência/nº.:
________________;
VII - Conta-Corrente nº.: _____________________;

b) Dados do representante legal que assinará o termo de contrato,
conforme consta no contrato social ou procuração:
I - Nome: ______________________________________________;
II - Nacionalidade: ____________ Profissão: __________________;
III
Estado
Civil:
______________
Identidade
n°:
_______________;
IV - Órgão Exp.: _____________ Data de Emissão: ___/___/_____;
e
V - CPF: ____________________________________;
(local) _____________, em ___ de ______________ de 2018.
_______________________________________
(Assinatura do representante legal)
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Nome: ____________________________________
CPF: _____________________________________
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

A
empresa
___________________________________,
com
sede
na
, C.N.P.J. n° __, representada pelo(a) Sr.(a)
________________________________, pela presente CREDENCIA o(a) Sr.(a)
___________________________________,
___________________________
(cargo) portador(a) do R.G. n° ______________________ e C.P.F. n°
___________________________, a participar em todas as fases do procedimento
licitatório, sob a modalidade Pregão Presencial n.º 001/2019 referente ao Processo
Administrativo n.º 08297/2018, instaurado por essa Prefeitura Municipal de
MANGARATIBA.
Na qualidade de representante legal da empresa acima referida, outorga-se ao(à)
acima credenciado(a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de
interposição de Recurso.
Assinatura Representante Legal da Empresa
Nome:

___________________________________________
_

R.G.:

___________________________________________
_

CPF.:

___________________________________________

Cargo:

___________________________________________
_
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO

A empresa ___________________________________, com sede na ,
C.N.P.J. n° ___________________, por intermédio de seu representante legal (a) Sr.(a)
__________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do
CPF nº ____________________ participante da licitação modalidade Pregão
Presencial n.º 001/2019 referente ao Processo Administrativo n.º 08297/2018,
declara que atendeu a todas as exigências habilitatórias e que detém capacidades
técnico-operacional (instalações, aparelhamento e pessoal) para fornecimento do(s)
objeto(s) para o(s) qual(is) apresentamos proposta.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
(local) ____________, em __ de __________ de 2018.
_______________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa proponente)
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ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa ___________________________________, com sede na ,
C.N.P.J. n°____________, por intermédio de seu representante legal (a)
Sr.(a)_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº ____________________ Declara para fins de direito,
na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão
Presencial n.º 001/2019 referente ao Processo Administrativo n.º 08297/2018,
instaurado por essa Prefeitura Municipal de MANGARATIBA, que não fomos declarados
inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(local) ____________, em __ de __________ de 2018.

_______________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa proponente)
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A empresa ___________________________________, com sede na ,
C.N.P.J. n° _______________________, por intermédio de seu representante legal (a)
Sr.(a) ________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________
e do CPF nº ____________________ participante da licitação modalidade Pregão
Presencial n.º 001/2019 referente ao Processo Administrativo n.º 08297/2018, declara
para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas
impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
(local) ____________, em __ de __________ de 2018.
_______________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa proponente)
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU
ACESSO À DOCUMENTAÇÃO
A
empresa
_______________________________________________________________________
__,
com
sede
na
_______________________________________________________________________,
C.N.P.J. n° __________________, por intermédio de seu representante legal (a) Sr.(a)
________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________________ e do CPF nº __________________________, participante
da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 001/2019 referente ao Processo
Administrativo n.º 08297/2018, declara que recebeu os documentos e tomou
conhecimento de todas as informações constantes do Edital supracitado.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.
(local) ____________, em __ de __________ de 2018.
_______________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa proponente)

Dados adicionais:
Tel.:__________________________________________

E-mail.: ______________________________________
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

____________________________________, com sede na ________________________,
inscrita no CNPJ nº ______________________, vem, por intermédio do representante
legal o(a) Sr.(a) ______________________, portador(a) da carteira de Identidade n
_______ e do CPF/MF n __________________, DECLARAR, sob as penas da Lei, que é
___________________(MICRO EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE), que
cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que não se
enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no parágrafo 4º do art. 3º da Lei
Complementar n 123/2006/147/2014, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os
artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da
participação no presente certame.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... . .
(local e data)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(representante legal)
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ANEXO IX - MINUTA DE CONTRATO

Trata o presente de contratação de empresa visando
aquisição de equipamentos de sinalização para
veículos de nossa frota (sinalizador visual / sinalizador
acustico), com instalação, para desenvolvimento de
serviços da Secretaria Municipal de Segurança,
Trânsito e Ordem Pública, conforme Termo de
Referência - Anexo I, QUE ENTRE SI FAZEM O
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, como CONTRATANTE e
o(a) _________________________ como CONTRATADA

A Prefeitura Municipal de Mangaratiba , Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com
sede na Praça Robert Simões, nº 92, Centro, Mangaratiba - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº ____________, e neste ato representado pelo Ilmº Secretário Municipal de
Segurança, Trânsito e Ordem Pública , o _______________, ___________, doravante
denominada CONTRATANTE e-------------------------------------- com sede na ---------------------------------------inscrita no CNPJ-MF sob o nº--------------neste ato representado por Sr---------------------------------------------brasileiro, xxxxx,________, portador da cédula de identidade
nº_________,neste ato denominado CONTRATADO , resolvem celebrar o presente
contrato, com fundamento no PROCESSO ADMINISTRATIVO 08297/2018 concernente a
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 da modalidade Pregão Presencial, que
se regerá pelas normas da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº.
1184, de 04 de agosto de 2006 bem como a Lei 8666/93 e do instrumento convocatório,
aplicando-se a este contrato suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como
pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
Aquisição de equipamentos de sinalização (Visual e Sonora), com estalação, para a
frota de viaturas desta Secretaria.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:
O prazo de vigência do contrato será de 30 (trinta) dias, contados a partir da
assinatura deste instrumento que será publicado no Diário Oficial do Município, na forma
de extrato.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – O prazo contratual poderá ser prorrogado, observandose o limite previsto no ARTIGO 57, INCISO II da Lei nº 8.666/93, desde que a proposta da
CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Os seviços deverão ser iniciados no prazo de 30 dias
úteis, contados da assinatura deste instrumento, devendo apresentar ao final do contrato,
cópia autenticada dos documentos dos veículos e da apólise do seguro.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Realizar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estabelecidas
neste Contrato;
b) Fornecer à CONTRATADA documentos, informações e demais elementos que
possuir pertinentes à execução do presente Contrato;
c) Exercer a fiscalização do Contrato;
d) Receber provisória e definitivamente o objeto do Contrato nas formas definidas.
e) O GESTOR do presente contrato será o Secretario Municipal De Segurança,
Trânsito e Ordem Pública.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) entregar os equipamentos e/ou serviços, na quantidade, qualidade, local e prazos
especificados no Termo de Referencia;
b) entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o CONTRATANTE, estando
incluídos no valor do pagamento das e quaisquer despesas, tais como tributos, frete,
seguro e descarregamento das mercadorias, inclusive no que diz respeito à implantação
do sistema bem como a capacitação dos seus usuários.
c) Manter durante toda execução do contrato as mesmas condições de habilitação.
CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta da seguinte
dotação orçamentária nº
✓ 14.01.04.122.0052.2.022.3.3.90.30.99.00.00.00.0107
✓ 14.01.04.122.0052.2.022.4.4.90.52.99.00.00.00.0107
da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Ordem Pública
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas relativas aos exercícios subseqüentes correrão
por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de
cada exercício.
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DESCRIÇÃO

UNIDADE

1

Sinalizador Visual / SINALIZADOR ACUSTICO
• Barra sinalizadora em formato de arco ou similar, com módulo
único e lente inteiriça, com comprimento entre 1.000 mm e 1.300
mm, largura entre 250 mm e 500 mm e altura entre 70 mm e 110
mm. Instalada pela licitante vencedora no teto do veículo.
• Barra dotada de base construída em ABS (reforçada com perfil de
alumínio extrudado) ou perfil de alumínio extrudado na cor preta,
cúpula, injetada em policarbonato na cor RUBI,resistente a
impactos, descoloração e com tratamento UV.
• Sistema luminoso composto por módulos com no mínimo 4 Leds
próprios para iluminação, com potência não inferior de 1 W cada
Led, na cor RUBI, com garantia de 5 anos. Dotado de lente
colimadora difusora em plástico de engenharia com resistência
automotiva e alta visibilidade. Alimentados nominalmente com 12
Vcc. Com no mínimo 14 módulos, distribuídos equitativamente por
toda a extensão da barra, de forma a permitir total visualização, sem
que haja pontos cegos de luminosidade, desde que o “design” do
veículo permita.
• O sinalizador visual deverá ser controlado por controle central
único, dotado de microprocessadorou micro controlador, que
permita a geração de lampejos luminosos, com pulsos luminosos de
25 ms a 2 seg. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente
elétrica aplicada nos Leds através de PWM (Pulse Width
Modulador), o PWM devendo garantir também a intensidade
luminosa dos Leds, mesmo que o veículo esteja desligado ou em
baixa rotação, garantindo assim a eficiência luminosa e a vida útil
dos Leds. O consumo máximo da barra nas diversas funções dos
Leds, não deverá ultrapassar 5A, na condição de alimentação
nominal.
• O módulo de controle deverá possuir capacidade de geração de
efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em
deslocamento e em situação de emergência e até mais 5 outros
padrões de "flashs" distintos ou outras funções de iluminação a
serem definidos / utilizados no futuro, sem custos adicionais, os
quais deverão ser acionados separados ou simultaneamente no
caso de se utilizar LED e dispositivos de iluminação não
intermitentes (luzes de beco e/ou frontais).
• O sistema de controle dos sinalizadores visual e acústico deverá
ser único, permitindo o funcionamento independente de ambos os
sistemas. Deverá ser instalado em local específico quando este for
solicitado (console) ou no local originalmente destinado à instalação
de rádio possibilitando sua operação por ambos os ocupantes da
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QUANTIDADE

CLÁUSULA SEXTA – VALOR DO CONTRATO

Média
Valor
Unitário

Valor
Global

R$

R$
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cabina.
• O equipamento deverá possuir sistema de gerenciamento de carga
automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo estiver
com o motor desligado desligando o sinalizador se necessário,
evitando assim o descarregamento excessivo da bateria e possíveis
falhas no acionamento do motor.
• O sistema deverá possuir proteção contra inversão de polaridade,
altas variações de tensão e transientes, devendo se desligar,
preventivamente, quando a tensão exceder valores não propícios.
• Amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência,11Ω, 13,8 Vcc
e 04 (quatro) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000
Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB.
• Disponibilidade de vinte e uma teclas com led indicador de
acionamento (programáveis)
• Teclado c/ função, iluminação noturno
• Fusível externo de proteção, painel traseiro.
• Oito saídas digitais 250 mAH
• Entrada para leitura de ignição.
• Sistema de proteção para desligamento total, programável. ate 04
horas.
• Sistema de megafone com ajuste de ganho, e potência de no
mínimo 30 W RMS, com interligação auxiliar de áudio com o rádio
transceptor;
• Os equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou
qualquer outra forma de sinal, que interfira na recepção dos
transceptores (rádios), dentro da faixa de freqüência utilizada pelas
Polícias.
SISTEMA STROBO NOS FARÓIS E LANTERNAS
Kit Estrobo para faróis dianteiros e lanternas traseiras composto por
mini sinalizadora com 3 Leds de alta potência na cor cristal, selados,
sincronizada face a face, na cor Branca com temperatura de cor de
6500ºK típico, capacidade luminosa de no mínimo 350 Lumens para
cada mini sinalizador, tensão de aplicação: 12 a 14,7 Vcc, com base
de silicone para garantir a estanqueidade dos faróis e lanternas
onde serão instaladas as mesmas. No caso da forma dos faróis e
lanternas não permitirem a instalação no seu interior, os mesmos
sinalizadores poderão ser instalados na grade e/ou próximo dos
faróis e lanternas, neste caso, sem lente semiesférica
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SISTEMAS SINALIZAÇÃO ACÚSTICO VISUAL P/ MOTOSKit
sirene eletrônica, compacta:- Sirene eletrônica, digital, compacta, 30
watts RMS, 12 vdc, carcaça de plástico ABS, composta de suporte
metálico, pintura eletrostática, p/ fixação em protetor de pernas, tubo
redondo de 3/4", chicote elétrico com conector de derivação, macho
e fêmea tipo, automotivo a prova d’água. O corpo da corneta deverá
abrigar, em seu interior, circuito amplificador, drive e difusores
sonoros. Todas as partes que envolvem a montagem da corneta
deverão ser acopladas e isoladas c/ produto, adesivo do tipo
silicone, preto permitindo, que a mesma possa ser resistente, a
respingos de chuva e, lavagem da moto e, também facilitar na
abertura, para manutenção. Acionamento de funções, através de
conjunto de chaves, a prova d’água, apropriado p/ modelo de moto
a ser especificado, deverá ser fixado conforme disponibilidade, no
guidão da moto, de forma que, o condutor não precise soltar as
mãos p/ executar o acionamento. Todos os parafusos, porcas de
pressão e, arruelas obrigatoriamente, deverão ser de aço inox.Kit
sinalizadores strobo frontal, traseiro:Este kit deverá ser composto
de: 04- mini sinalizadores strobo sendo, 02-rubi e 02- cristais que
farão parte da iluminação de advertência frontal.A forma de
lampejos dos sinalizadores strobo deverá ser da seguinte forma: 1º
tempo, lampejos, strobo cor cristal, 2º tempo lampejos, cor rubi.Na
parte traseira, o sistema de iluminação de advertência, deverá ser
composto por 04- mini sinalizadores do tipos strobo cor, rubi, que
serão distribuídos da seguinte forma: 02- serão fixados lados direito
e, esquerdo, altura do bagageiro, 02- fixados, lado a lado, final do
bagageiro.Forma de lampejos dos sinalizadores: 1º tempo,
lampejos, esquerdo e direito, 2º tempo, lampejos, final do
bagageiro.Os sinalizadores acima deverão atender as seguintes
normas:-Tensão de alimentação: 12 a 14,7 Vcc- Mínimo de 03 leds
de alta potência, em cada sinalizador.- Selados c/ resina a prova
D’água- Capacidade luminosa, mínimo de 350 lumens- Rabicho de
interconexão, composto de conector automotivo a prova D’água.Fixação através de parafusos conforme furação dos suportes.Carenagem de plástico ABS, alto brilho, cor preto.Suportes de
fixação:Por se tratar que equipamentos que ficam expostos no
tempo e, que causam resistência ao vento, todos os suportes,
deverão ser de forma harmoniosa c/ o designe da moto, pintura
eletrostática cor preto ou cromado, todos os parafusos, porcas de
pressão e arruelas, deverão ser de aço, inox.Acionador de
funções:O acionador de funções deverá possuir no mínimo 02
teclas, sendo uma do tipo gangorra e outra do tipo push-boton,
pulsante, composto por chicote secundário e conector automotivo, a
prova d’água que, possibilite interconexão com o chicote primário do
sistema. O conjunto de chaves deverá esta acondicionada em um
único bloco fabricado em plástico ABS, formato anatômico com
características de uso obedecendo os parâmetros de resistência a
água e, vibração. Sua fixação deverá obedecer aos mesmos
critérios dos acionadores originais de moto, isto é: Fixação com
diâmetro e formato redondo, com parafusos embutidos, sem
necessidades de furar o guidão de forma que, o condutor não
necessite retirar as mãos do Guidão p/ fazer os acionamentos, liga /
desliga
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• Baú Moto 28 Litros com suporte•
• Capacidade: 28 litros
• Fechadura com Chave (completa);
• Injetado em matéria prima PP (polipropileno);
• Acompanha Parafusos e Base para a fixação do baú;
•
• Bagageiro em aço;
• - Produzido em barras de aço, que oferece mais resistência e
durabilidade.
- Conta com um ótimo acabamento, que facilita a instalação.
- Capacidade de Carga: 6 Kg

6
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Fixação: Bagageiro
- Parafusado no chassi da moto com 4 parafusos que
acompanhando o produto, substituindo as alças originais.
TOTAL

Dá-se
a
este
contrato
o
valor
_______________________(_______________)

R$

global

estimado

de

R$

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
O Contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas,
nos termos do instrumento convocatório e seus anexos, bem como da legislação vigente,
respondendo o inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A execução do Contrato será acompanhada e
fiscalizada pela Secretaria requisitante, que o nomeará através de Portaria, nos termos do
Art. 8º do Decreto Municipal n º3186/2014.
PARÁGRAFO SEGUNDO – O Fiscal do Contrato deverá ser designado pelo
respectivo Gestor do Contrato por meio de Portaria, no prazo de 05 (cinco) dias da
celebração do contrato ou ainda instrumento a ser fiscalizado, contendo nome completo,
identificação funcional, descrição resumida do objeto deste instrumento, bem como o
numero do Processo Administrativo, que originou a contratação, nos termos do Art. 3º do
Decreto Municipal nº3293/2014.
PARÁGRAFO TERCEIRO A não designação do fiscal do contrato, importará na
responsabilidade do Secretario da Pasta.
PARÁGRAFO QUARTO - O objeto do Contrato será recebido em tantas parcelas
quantas aquelas determinadas no Termo de Referencia. Já casos omissos de acordo com
o art. 73 da lei 8666/93.
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PARÁGRAFO QUINTO – O representante do CONTRATANTE, sob pena de ser
responsabilizado administrativamente, anotará em registro próprio as ocorrências relativas
à execução do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade
superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.
PARÁGRAFO SEXTO – A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas
as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela
fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações,
esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários
ao desempenho de suas atividades.
PARÁGRAFO SÉTIMO – A instituição e a atuação da fiscalização do serviço, objeto
do contrato, não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de
manter fiscalização própria.
CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluída ou
reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento
da execução por órgão da Administração.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA é responsável por encargos
trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas,
previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do Contrato, podendo o
CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais
encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.
CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por
meio de crédito em conta corrente do Banco, cujo número e agência deverão ser
informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA deverá encaminhar a fatura para
pagamento à Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Ordem Pública sito à Rua
Coronel Moreira da Silva, nº203, Centro, Mangaratiba - RJ, acompanhada de
comprovante de recolhimento mensal do FGTS, INSS e CNDT relativa ao serviço
empregado no contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias, contados
da data da entrada do documento de crédito, isento de erros, na repartição competente,
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previamente atestado por dois servidores que não o ordenador de despesas, designados
para a fiscalização do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - Caso se faça necessária à reapresentação de qualquer
fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias reiniciar-se-á a contar da
data da respectiva reapresentação.
PARÁGRAFO QUINTO - Os pagamentos eventualmente realizados com atraso,
desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência
de atualização financeira pelo IGP-M e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro
rata die.
PARÁGRAFO SEXTO - Os pagamentos serão realizados pela quantidade de horas
trabalhadas, sendo utilizados os seus valores unitários, conforme definido em seu Termo
de Referência.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Da previsão de descontos por antecipação de pagamento
seja inferior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de
cada parcela a contratante terá um descosnto de 0,01667% ao dia, alcançando ao mês o
Maximo de 0,50%(meio por cento) (Lei federal n.º 10.406/02, art.406). Entende-se por
antecipação o prazo que não se exceda a 30 (trinta) dias da apresentação da fatura.
CLÁUSULA DÉCIMA: DA GARANTIA
Fica dispensada a apresentação de garantia nos termos do artigo 56 da Lei Federal
nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, desde que por
força de circunstância superveniente, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº
8.666/93, mediante termo aditivo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
O presente Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE,
pela inexecução total ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77
e 80 da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA direito a indenizações de
qualquer espécie.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os casos de rescisão contratual serão formalmente
motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à CONTRATADA o direito
ao contraditório e a prévia e ampla defesa.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A declaração de rescisão deste Contrato,
independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a
partir da publicação em Diário Oficial do Município.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Na hipótese de rescisão do Contrato, além das demais
sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por
cento) incidente sobre o saldo reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo da
retenção de créditos, e das perdas e danos que forem apurados.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E
DEMAIS PENALIDADES
No descumprimento de obrigações contratuais, a CONTRATADA ficará sujeita às
seguintes penalidades:
13.1

Advertência escrita:

a)
Considerando o número de advertências e a gravidade do descumprimento,
poderá ser encaminhado o caso a autoridade competente, com pedido formal de rescisão
do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades previstas no Edital, no Contrato / Nota
de Empenho e nas Leis n.º 10.520/02 e 8.666/93.
13.2

Multa:

a)
Por atraso na entrega do objeto e/ou na substituição do(s) objeto(s) que
for(em) rejeitados pela fiscalização, fica a CONTRATADA sujeita à multa de 2% (dois por
cento) por dia útil de atraso, a ser calculada desde o primeiro dia de atraso até o efetivo
cumprimento da obrigação, limitado a 10 (dez) dias úteis.
b)
Multa de 15% (quinze por cento): a) por inexecução parcial do contrato; b)
por irregularidades consideradas relevantes pela fiscalização do contrato; c) por atraso na
entrega e/ou substituição do(s) objeto(s) que for(em) rejeitados pela fiscalização, por prazo
superior a 10 (dez) dias úteis e limitado a 20 (vinte) dias úteis;

c)
Multa de 20% (vinte por cento): a) por inexecução total do contrato; b) por
atraso na entrega e/ou substituição do(s) objeto(is) que for(em) rejeitados pela
fiscalização; c) por prazo superior a 20 (vinte) dias úteis;
d)
Transcorridos 21 (vinte e um) dias úteis do prazo de entrega do objeto e/ou
substituição do(s) equipamento(s) que for(em) rejeitados pela fiscalização, poderá ser
aplicada a multa de 25% (vinte e cinco por cento) por inexecução total.
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13.3
A ocorrência das hipóteses previstas nas alíneas “c” ou “d” do subitem
supra, a CONTRATADA, além da aplicação da multa, por aplicação das disposições
contidas na Lei nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, da Lei nº 8.666/93, sofrerá as
seguintes penalidades:
a)
Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de 01 ano.
b)
Suspensão de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo de até 05 anos, e 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.
13.4
Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta financeira,
não celebrar o Contrato e/ou recusar a receber a Nota de Empenho, deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para a licitação, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
Contrato / Nota de Empenho, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal,
ficará impedido de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até 05 anos, bem
como sujeito à multa de 25%, aplicada sobre o valor total da Proposta Financeira /
Contrato / Nota de Empenho, atualizado, conforme artigo 7º da Lei nº 10.520/2002.
13.5
Conforme o caso, as multas deverão ser recolhidas dentro do prazo de 05
dias úteis a contar da correspondente notificação ou descontadas do pagamento, ou,
ainda, quando for o caso, cobradas judicialmente.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – EXTINÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO
O CONTRATANTE poderá denunciar o Contrato por motivo de interesse público ou
celebrar, amigavelmente, o seu destrato na forma da lei; a rescisão por inadimplemento
das obrigações da CONTRATADA poderá ser declarada unilateralmente depois de
garantido o devido processo legal, mediante decisão motivada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A denúncia e a rescisão administrativa deste Contrato,
em todos os casos em que admitidas, independem de prévia notificação judicial ou
extrajudicial e operarão seus efeitos a partir da publicação do ato no Diário Oficial do
Município.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese de rescisão administrativa, além das
demais sanções cabíveis, o Município poderá: a) reter, a título de compensação, os
créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente;
b) cobrar da contratada multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado
dos serviços não executados e; c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for
superior ao da multa.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO RECURSO AO JUDICIÁRIO
As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA,
inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do Contrato tenha acarretado,
quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em
face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, será cobrado
judicialmente.
PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a
juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além
do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do
litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e
honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor
em litígio.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou
em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do CONTRATANTE e sempre
mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do
Município.
PARÁGRAFO ÚNICO – O cessionário ficará sub-rogado em todos os direitos e
obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos
no instrumento convocatório e legislação específica.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO
Constitui Cláusula Essencial do presente Contrato, de observância obrigatória por
parte da CONTRATADA, a impossibilidade perante o CONTRATANTE, de opor,
administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção
unilateral do serviço.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A suspensão do Contrato, a que se refere o art. 78, XIV,
da Lei nº 8.666/93, se não for objeto de prévia autorização da Administração, de forma a
não prejudicar a continuidade da Saúde pública, deverá ser requerida judicialmente,
mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do Contrato,
sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO
Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado no Diário Oficial do
Município, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no
prazo de vinte dias daquela data, correndo os encargos por conta da CONTRATANTE.
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PARÁGRAFO ÚNICO – O extrato da publicação deve conter a identificação do
instrumento, partes, objeto, prazo, valor, número do empenho e fundamento do ato.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO DE ELEIÇÃO
Fica eleito o Foro da comarca de Mangaratiba, para dirimir qualquer litígio decorrente
do presente contrato que não possa ser resolvido por meio amigável, com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim acordes em todas as condições e cláusulas estabelecidas
neste Contrato, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) via de igual
Forma e teor, depois de lido e achado conforme, em presença de 02 (duas)
testemunhas abaixo firmadas.

Mangaratiba,

de

de 2018.

_______________________________
__________________________________
Secretaria Municipal De Segurança,
Trânsito e Ordem Pública

TESTEMUNHAS:
Nome:
Identidade no:
CPF no:

Nome:
Identidade no:
CPF no:
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ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO OBJETO

Referência: Pregão Presencial n.º 001/2019.
.........................................................................
., inscrita no CNPJ n.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . . . . . . . . . , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , portador (a) da
Carteira de Identidade nº. . . . . . . . . . . .e do CPF nº . . . . . . . . . . ., DECLARA, para todos
os fins de direito:

- Não realizou a vistoria técnica facultativa e que tem pleno conhecimento do objeto a ser
licitado.
- Tem ciência da descrição do objeto e está de acordo com todas as descrições,
quantitativos e preços identificados na planilha orçamentária.
- Em nenhum momento se recusará a executar futuras ordens de execução do objeto
alegando desconhecimento das particularidades do local.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................................... . .
(local e data)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(representante legal)
Observação: A Declaração em epígrafe deverá ser apresentada em papel timbrado
da licitante e estar assinada pelo representante legal da empresa.

Anexo XI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE
____________________________________________________________________________
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DE PROPOSTA
Pregão Presencial n° 001/2019.

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente
constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no Edital de Pregão Presencial n° 001/2019, declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que
(a) A proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 001/2019 foi elaborada de
maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 001/2019 por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Presencial n°
001/2019 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial n° 001/2019 quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 001/2019
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto
da referida licitação;
(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Presencial n° 001/2019
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
integrante da Prefeitura Municipal de Mangaratiba antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.
______________________________, em ____ de ___________________ de ________

____________________________________________________
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)
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