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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.046/2021 – DEMUTT/PMC 

 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 

ESPECÍFICOS DESTINADOS AOS AGENTES DE 

TRÂNSITO QUE CELEBRADO ENTRE A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ/ 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE E A EMPRESA 

COLARES INDÚSTRIA E COMERCIO 

EIRELI. 

 

Por este instrumento, de um lado, como CONTRATANTE, a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMETÁ/ DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, com 

sede na Av. Inácio Moura, s/nº, bairro Aldeia, CEP 68.400-000, Cametá-PA, neste ato 

representado pelo Seu Diretor Sr. JOÃO BATISTA NOVAES RIBEIRO, portador do CPF nº 

293.368.562-00 e do RG nº 1563262 P.CIVIL/PA e de outro lado, como CONTRATADA a 

empresa COLARES INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob o nº 21.309.326/0001-75, estabelecida na Rua Claudio Sanders, n° 

1249, Bairro: Centro, Ananindeua, CEP: 67.030-445, neste ato representada por seu 

representante DANIEL DA SILVA COLARES, CPF nº 024.479.592-49, carteira de identidade 

nº 3361726, órgão emissor: SSP/PA, decidem firmar Contrato Administrativo conforme os 

termos dos autos do Processo Administrativo nº 1684/2021 e das cláusulas a seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

1.1 - O presente instrumento tem por base a Dispensa de Licitação nº XX/2021 – 

DEMUTT/PMC com fundamento no art. 75, inc. II, da Lei Federal 14.133/2021, Processo 

Administrativo nº 1684/2021. 

1.2 – A Proposta Comercial presente no processo supracitado é parte integrante e indivisível do 

presente contrato e será considerada aceita automaticamente após assinatura deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO 

2.1 - O presente Contrato tem por objeto a AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESPECÍFICOS 

DESTINADOS AOS AGENTES DE TRÂNSITO, para atender as necessidades do 

Departamento Municipal de Trânsito e Transporte, desta municipalidade, nas especificações, 

unidades, quantidades, valor unitário, condições e forma constantes da proposta de preços 

emitida pela CONTRATADA, e também ao Termo de Referência. 

2.2. Discriminação do objeto: 

 IT ESPECIFICAÇÃO UND. QUA

NT. 

VALOR 

UNIT. 

VALOR 

TOTAL 

01 CONJUNTO DET UNIFORME COMPOSTO DE 

CALÇA AMERICANA E GANDOLÃO 

MANGA COMPRIDA. 1 – ESPECIFICAÇÃO 

 Conjunto 50 R$ 395,00 R$ 19.750,00 
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DO TECIDO DO GANDOLÃO MANGA 

COMPRIDA – Confeccionada em tecido em 

estampa de cor predominante PRETO fechado e 

cor secundária VERDE FLORESCENTE padrão 

(referência) TECHNO RIP STOP da SANTISTA, 

(conforme amostra) dispondo do seguinte: 

tratamento com FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 

e tratamento ANTIMICROBIAL, com 

característica de “bacteriostático” e “fungistático”; 

composição com 30% algodão e 67% poliéster; 

peso de 220 g/m2 (com variação de até 1g/m2 , 

para mais ou para menos); e capacidade de 

encolhimento não superior a 1%. As 

características do tecido deverão ser pelo menos: 

fios por cm: 38,76; batidas por cm: 21,10; 

ligamento: Tela Rip Stop; resistência à tração 

(trama): 28.00kgf; resistência à tração (urdume): 

57.00kgf; resistência ao rasgo (trama): 3.20kgf; 

resistência ao rasgo (urdume): 3.20kgf; dimensões 

internas do efeito quadriculado (trama): 5mm; 

dimensões internas do efeito quadriculado 

(urdume): TECIDO ECOLOGICAMENTE 

CORRETO. ESPECIFICAÇÕES DA 

GANDOLÃO MANGA COMPRIDA - com 

comprimento indo até a região glútea; mangas 

comprida com reforço de forma oval na 

extremidade; costura dupla e fecho de gola; 

identificação e brasão do departamento na parte 

frontal; com a Bandeira do Município bordada na 

própria peça na lateral da manga direita e brasão 

do município na manga esquerda, ambos à 

distância de 3,5 cm entre a junção da costura da 

manga com platina e nas costas a palavra 

TRÂNSITO bordado na cor preto ou verde 

florescente; gola esporte entretelada e pespontada, 

fechada pelo prolongamento do pé de gola, 

através de botão caseado na horizontal; vista 

pespontada, com fechamento através de 05 botões 

embutidos e caseados na vertical, contendo 

travetes batidos na vista entre os botões; platina 

com pespontado duplo nos ombros medindo 5,5 

cm de largura por 12 cm de comprimento, 02 

bolsos quadrados tipo chapado, com prega macho 

externa ao centro, fixados na parte superior da 
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peça, com duas portinholas com pespontado 

duplo, fechados por dois botões embutidos em 

cada bolso ou velcro; traseira em pala dupla com 

13 cm de altura com reforço, ombro com reforço, 

prega de 5 cm do fim da pala; faixa refletiva 

INDÚSTRIAL com 100 ciclos de lavagem de 25 

mm na cor cinza nas mangas e na parte frontal e 

nas costas; Costuras para fechamento de ombros, 

mangas e laterais, em máquina interlock com 

bitola mínima de 08 mm (fixação e fechamento); 

costuras para fixação da gola e pesponto da vista 

em máquina reta de 01 agulha ponto fixo; costuras 

para fixação de platinas, potinholas, pala, punhos 

e reforços, pesponto das mangas, em máquina reta 

de 02 agulhas paralelas ponto fixo; aplicação de 

overlock nas bordas desfiantes de tecido; caseado 

reto proporcional ao tamanho do botão; aplicação 

de travetes nas extremidades da boca dos bolsos, 

das portinholas e nas extremidades do interlock de 

fechamento de lateral e mangas, quando o mesmo 

for feito após a costura das bainhas prontas; 

pontos de 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras e 

overlock. 2– ESPECIFICAÇÕES DO TECIDO 

DA CALÇA – Confeccionada em tecido em 

estampa de cor PRETO fechado com detalhe na 

cor PRETO, padrão (referência) TECHNO RIP 

STOP, dispondo do seguinte: tratamento de 

PROTEÇÃO SOLAR FATOR e tratamento 

ANTIMICROBIAL, com característica de 

“bacteriostático” e “fungistático”; composição 

com 30% algodão e 70% poliéster; peso de 220 

g/m2 (com variação de até 1g/m2 , para mais ou 

para menos);e capacidade de encolhimento não 

superior a 1%. As características do tecido 

deverão ser pelo menos: fios por cm: 38,76; 

batidas por cm: 21,10; ligamento: Tela Rip Stop; 

resistência à tração (trama): 28.00kgf; resistência 

à tração (urdume): 57.00kgf; resistência ao rasgo 

(trama): 3.20kgf; resistência ao rasgo (urdume): 

3.20kgf; dimensões internas do efeito 

quadriculado (trama): 5mm; dimensões internas 

do efeito quadriculado (urdume): TECIDO 

ECOLOGICAMENTO CORRETO. 4 – 

ESPECIFICAÇÕES DA CALÇA MODELO 
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AMERICANO: Com cintura alta, em forma 

ligeiramente tronco-cônico, seccionada 

obliquamente da frente para a retaguarda, com 

abertura frontal contendo zíper ou botões em 

matéria plástica na cor preta; cós postiço com 4 

cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, 

de 5,5 cm altura e 4,5 cm de largura, dispostos na 

frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, , cós 

com sistema MOOVE para melhor conforto, 

costura dupla, com fechamento através de gancho, 

caseado na horizontal; vista embutida com reforço 

de ganchos (ou travetes); na parte traseira reforço; 

02 bolsos tipo faca interno com forro na parte 

interior na mesma cor do tecido, fixados na parte 

superior da frente com reforço de viés nas 

extremidades, 02 bolsos fixados na parte superior 

traseira tipo faca interno com fechamento velcro e 

reforço de viés nas extremidades, 02 bolsos fixado 

nas laterais no joelho tipo sacola chapado com 

lapela oitavado, com prega interna e faixa 

refletiva industrial de 50 mm na cor cinza ou 

verde florescente, com portinholas pespontadas 

fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 

bolso interno na parte frontal na altura da coxa 

com abertura de 4,5 cm, 01 bolso externo tipo 

sacola chapado com lapela com fechamento em 

velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 

bolso lateral; bainha ajustável com fecho através 

de velcro na mesma cor do tecido; costuras do cós 

em máquina de pregar cós; costuras de laterais, 

ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 

agulhas paralelas ponto corrente; fechamento do 

entrepernas em máquina interlock com bitola 

mínima de 0,8mm; costuras para o pesponto da 

vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em 

máquina reta de 02 agulha paralelas; costuras para 

bainha dos bolsos dianteiros e barra em máquina 

reta de 01 agulha; aplicação de overlock nas 

bordas desfiantes de tecido; caseado reto 

proporcional ao tamanho do botão; aplicação de 

travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, 

final da vista, fixação dos passantes e na junção 

dos ganchos por sobre a costura de segurança do 

interlock; pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE 

CNPJ N° 08.467.673/0001-68  

 

 

5 

costuras e overlock; Aviamentos em linha 80 

Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido 

(67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para 

as costuras de fechamento, fixação, caseados e 

pregar botões, linha 120 e filamento para o 

overlock; entretela a ser utilizada em tecido não 

tecido (fina). Etiqueta da confecção e 

identificação contendo o nome da Contratante, 

composição do tecido e do tamanho da peça. 

Apresentar amostra da calça e da gandola junto 

com o laudo da malha da instituição de registro.  

02 CAMISETA MANGA CURTA: Confeccionada 

em malha fria com a nova TECHNOLOGIA 

ANTIPILLING, na cor PRETA em poliéster e 

viscose, com maior resistência as lavagens, atritos 

e maior durabilidade, retarda o aparecimento de 

bolinhas, tem excelente uniformidade e maior 

retenção de umidade, gola e manga com 

acabamentos em ribana de poliviscose da mesma 

cor e tratamento; costurada com linha de 

algodão/viscose em máquina overlock, com 

acabamento em máquina galoneira utilizando 

agulha ponta bola; dispondo brasão e identificação 

bordado na própria peça na parte frontal na altura 

do peito. Etiqueta de confecção e identificação 

contendo o nome da contratante, composição do 

tecido e do tamanho da peça.  

Unidade 50 R$   45,00   R$ 2.250,00 

03 GORRO PROFISSIONAL: Confeccionada no 

mesmo tecido da gandola em estampa de cor 

PRETO OU VERDE FLORESCENTE fechado, 

padrão (referência) TECHNO RIP STOP, 

dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 

SOLAR FATOR e tratamento ANTIMICROBIAL 

com característica de “bacteriostático” e 

“fungistático”; composição com 30% algodão e 

67% poliéster; peso de 220 g/m2 (com variação de 

até 1g/m2 , para mais ou para menos);e 

capacidade de encolhimento não superior a 1%. 

TECIDO ECOLOGICAMENTO CORRETO. 

Formado por copa e aba; na cor CINZA; 

confeccionado em tecido capacidade de 

encolhimento inferior a 1%. As características do 

tecido deverão ser pelo menos: fios por cm: 38,76; 

batidas por cm: 21,10; ligamento: Tela Rip; 

Unidade  50   R$ 35,00   R$ 1.750,00 
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resistência à tração (trama): 28.00kgf; resistência 

à tração (urdume): 57.00kgf; resistência ao rasgo 

(trama): 3.20kgf; resistência ao rasgo (urdume): 

3.20kgf; dimensões internas do efeito 

quadriculado (trama): 5mm; dimensões internas 

do efeito quadriculado (urdume): Forro: 

confeccionado com camada tripla: esponja na 

camada mais interna, antibactericida na camada 

intermediária e tecido na camada mais externa; 

camadas prensadas (alta pressão) com acabamento 

e fechamento em viés nas extremidades; Aba: 

tamanho adulto c/ formato curvado; Bordado 

Frontal: Brasão de departamento executado na 

própria peça; Bordado traseiro: a palavra 

Fiscalização ou  

Trânsito, executada na própria peça; Fechamento: 

Em fecho de contato; formado por contato macho 

e fêmea (100% em poliamida), com reforço de 

alta densidade e ganchos de 2,5 mm; produzido 

em altura de 2,0cm por 8,0cm de comprimento; 

fixado em tira de tecido Rip Stop Semipermeável 

(de mesmas dimensões do fecho) por costura 

simples em maquina reta; Costura: feita em 

máquinas com uma e duas agulhas, pespontado 

duplo, máquina reta e fechamento manual. 

Empresa ganhadora do certame, apresentar 

amostra do material.  

04 CHAPÉU MODELO AMERICANO: 

Confeccionada em tecido rip stop em estampa de 

cor preto ou verde florescente fechado em fio 

DURAPRO, dispondo do seguinte: tratamento de 

PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento 

ANTIMICROBIAL, com característica de 

“bacteriostático” e “fungistático”; composição 

com 50% poliamida e 50% algodão; peso de 2 

g/m2 (com variação de até 1g/m2 , para mais ou 

para menos); e capacidade de encolhimento não 

superior a 1%. Brasão na parte frontal bordado na 

própria peça, botão de pressão nas laterais ou não, 

fío para sustentação de cabeça com regulador e 

proteção de nuca. 

Unidade  50   R$ 89,00   R$ 4.450,00 

05 COTURNO TÁTICO: 1. OBJETIVO A) O 

presente Memorial Descritivo fixa as 

características exigíveis à aquisição de 

Par 25 R$ 279,00 R$   6.975,00 
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COTURNO TÁTICO e estabelece as condições 

técnicas para o seu recebimento. B) Coturno 

Tático confeccionado em couro semi-cromo na 

cor preta, de primeira qualidade hidrofugado, sem 

marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem 

como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, 

bernes e outros defeitos provocados por riscos de 

cerca, chifradas, marcas de fogo, etc.., com 

espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingüeta em 

tecido plano náilon/poliamida (Cordura ou 

similar), forrado internamente em 

poliamida/poliester, fechamento em atacador e 

ziper, ilhoses, palmilha de montagem anti 

perfuração não metalica, palmilha de limpeza em 

látex e solado tri componente. 2. 

DESCRICÃO2.1. CABEDAL, couro bovino de 1ª 

qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 

2,0 mm com acabamento liso HIDROFUGADO; 

Especificações: Cor e estampa /Cor preta, estampa 

lisa, Defeitos Isento de defeitos, Espessura 

Mínimo 2,0mm, Resistência à tração Mínimo 

15Mpa, Alongamento percentual Mínimo 40%, Ph 

pH min. 3,5 ; cifra dif. Máx. 0,7, Absorção de 

água Após 60 minutos - Máximo 0,2g, Tempo de 

penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos, 

Teor de graxa 3 a 8%, Óxido de cromo Mínimo de 

3%, Permeabilidade ao vapor de água Mínimo 

0,8mg/cm2h, Coeficiente de vapor de água 

Mínimo 15mg/cm2. 2.2 CANO; em tecido plano 

náilon/poliamida impermeável (cordura® ou 

similar), na cor preta. Especificações do tecido 

plano / náilon: Gramatura 332g/m2 ± 5%, Força 

de rasgamento mínimo 90 N, Tempo de 

penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos, 

Absorção de água Após 60 minutos - máximo 

0,2g, Permeabilidade ao vapor de água, 

Coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 

mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. 2.3 FORRO DO 

CANO E DA LINGUETA, em 15% poliamida \ 

85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, 

acelerado transporte da umidade, completamente 

respirável, toque macio e confortável e superior 

resistência à abrasão, com os seguintes dados 

técnicos: Especificações do forro: Espessura 3,10 
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mm ± 5%, Gramatura - ASTM D3776 470g/m2 ± 

5%, Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 

25600 ciclos - sem danos Úmido 12800 ciclos - 

sem danos, Força de rasgamento mínimo 175 N, 

Permeabilidade ao vapor de água, Coeficiente de 

vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 

mg/cm2. 2.4 LINGUETA; em tecido plano 

náilon/poliamida impermeável (cordura® ou 

similar), deverá ser confeccionada no mesmo 

material do item 2.2 seguindo todas as 

especificações do mesmo. A altura da lingüeta 

deverá ser, no mínimo até a altura final do cano. 

2.5 BIQUEIRA; lâmina de resina termoplástica 

com adesivo termoreativável, reforçado com não 

tecido de poliéster, em um dos lados. 2.6 

CONTRAFORTE; material termoplástico, 

conformado termicamente, com espessura de 2,0 

mm tipo rígido, resistente, revestido em couro 

pelo lado externo e internamente em não tecido de 

microfibra, absorvente, composto de poliamida, 

com as seguintes especificações: Especificações 

do forro do contra forte Espessura 1,30mm ±5% 

Gramatura - ASTM D3776 300g/m2 ± 5% 

Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 

25600 ciclos - sem danos Úmido 12800 ciclos - 

sem danos 2.7 PALMILHA DE MONTAGEM, 

palmilha à prova de perfuração confeccionada em 

100% poliéster, impregnado e termoligado 

quimicamente com resina poliuretanica, dublada 

com adesivo termoplástico. A palmilha passa por 

tratamento com plasma que melhora a ligação e 

compacidade das partículas de cerâmica, que 

proporcionam um maior grau de dureza e 

resistência mecânica, física e química. Palmilha 

dublada em manta não tecido na região externa do 

pé do usuário para maior adesão na montagem. 

Especificações da palmilha de montagem à prova 

de perfuração Espessura 3,20 a 3,50 mm 

Gramatura (g/m²) 3 250 a 3350 g/m² Resistência à 

perfuração Mínimo 1 150 N 2.8 PALMILHA DE 

LIMPEZA, palmilha em látex, com sistema de 

absorção de impactos, respirável, antibacteriana, 

efeito memória, alta absorção e desorção de água, 

dublada em microfibra impregnada em 
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poliuretano respirável. Especificações Dureza 

(Asker C) 25 ± 2% Densidade 0,39g/cm3 ± 2% 

Absorção e desorção de água (ISO – 20345) 

Absorção – 155 mg/cm2 ± 10% após 30minutos 

Desorção – 98% após 24 horas 2.9 ILHÓSES; 

ilhoses em número de 22 peças por pé, de 

Alumínio na cor preta com aproximadamente 10 

mm de diâmetro externo. Nas laterais onde irão 

fixados os ilhoses haverá um recorte em V na 

horizontal na altura do 4 ilhós. 2.10 ATACADOR; 

em poliéster na cor preta, com ponteiras em 

acetato, comprimida ou plastificada, com os 

seguintes dados técnicos: Especificações 

Comprimento 1,90 m ± 1cm Resistência à fricção 

30 000 ciclos 2.11 AVIAMENTOS; de 1ª 

qualidade, sendo que as costuras do reforço da 

gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira 

do cano deverão ser feitas com linha 30, e as 

demais com linhas 40, ambas de náilon. As 

costuras devem ser reforçadas internamente com 

fita de reforço em náilon auto colante. 2.12 

SOLADO, Borracha legítima cor preta, em forma 

de unisola (sola e salto em peça única), 

antiderrapante, com canaleta para blaqueação 

lateral, tendo como base polímero especial e 

cargas minerais que confere boas propriedades de 

aderência, resiliencia e baixa deformação, boa 

resistência à ruptura, ao rasgo e às altas 

temperaturas. O mesmo deve seguir as seguintes 

especificações técnicas: Especificações 

Profundidade do antiderrapante mínimo 5mm 

Espessura da camada interna do solado mínimo 

4mm Densidade 1,12 g/cm3 ± 2 g/cm3 Abrasão 

Máximo 130mm3 Dureza 60 ± 4 Shore A 

Resistência à flexão incisão inicial 2,02 ± 0,02mm 

- após 30.000 flexões acréscimo máximo 4,00mm 

(fenda máxima até 6mm). 2.13 SISTEMA DE 

MONTAGEM: Cabedal e solado, fixados pelo 

sistema blak; o calçado deverá ser 100% 

blaqueado nas laterais.2.14 ALTURA DO CANO; 

deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da 

norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a 

altura é a distancia vertical entre o ponto mais 

baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do 
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cabedal). Será de 220mm de altura para o número 

40 , podendo aumentar ou diminuir 

proporcionalmente, conforme a numeração. 2.15 

Resistência a Separação do Solado do Cabedal 

Força de arranque do solado - Mínimo 500N 3. 

EMBALAGEM Embalagem Individual: devera se 

embalada individualmente em caixa de papelão 

ondulado duplex 450grs. impressa em maquina 

flexografica monocolor. Embalagem Coletiva: 

Deverá ser acondicionadas com dez pares de 

coturno, em caixa de papelão ondulado, duplex 

450grs, contendo a numeração dos calçados nela 

contidos e dados do fabricante. 4. LAUDOS 

TÉCNICOS Laudos técnicos, emitidos por 

Laboratório credenciado ao Ministério do 

Trabalho (IPT – Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas ou similar) na área de análise em 

calçados, comprovando as características dos itens 

abaixo: 2.1 – CABEDAL 2.2 – CANO – TECIDO 

PLANO POLIAMIDA 2.3 - FORRO 2.7 - 

PALMILHA DE MONTAGEM 2.8 – PALMILHA 

DE LIMPEZA 2.12 - SOLADO Os laudos 

técnicos deverão ser apresentados na fase de 

habilitação, juntamente com demais documentos e 

certidões de habilitação. OBS: Os laudos técnicos 

apresentados deverão seguir as normas atualmente 

vigentes no país as quais estão descritas no diário 

oficial da união; são elas: ABNT NBR ISO 20344 

– Métodos de ensaios em calçados ABNT NBR 

ISO 20347 – Calçado ocupacional Juntamente 

com os laudos solicitados acima a empresa deverá 

apresentar uma amostra (par) do material ofertado 

de acordo com as especificações.2.1. CABEDAL, 

couro bovino de 1ª qualidade, curtida ao cromo, 

espessura mínima de 2,0 mm com acabamento 

liso HIDROFUGADO; Especificações: Cor e 

estampa /Cor preta, estampa lisa, Defeitos Isento 

de defeitos, Espessura Mínimo 2,0mm, 

Resistência à tração Mínimo 15Mpa, 

Alongamento percentual Mínimo 40%, Ph pH 

min. 3,5 ; cifra dif. Máx. 0,7, Absorção de água 

Apos 60 minutos - Máximo 0,2g, Tempo de 

penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos, 

Teor de graxa 3 a 8%, Óxido de cromo Mínimo de 
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3%, Permeabilidade ao vapor de água Mínimo 

0,8mg/cm2h, Coeficiente de vapor de água 

Mínimo 15mg/cm2. 2.2 CANO; em tecido plano 

náilon/poliamida impermeável (cordura® ou 

similar), na cor preta. Especificações do tecido 

plano / náilon: Gramatura 332g/m2 ± 5%, Força 

de rasgamento mínimo 90 N, Tempo de 

penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos, 

Absorção de água Após 60 minutos - máximo 

0,2g, Permeabilidade ao vapor de água, 

Coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 

mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. 2.3 FORRO DO 

CANO E DA LINGUETA, em 15% poliamida \ 

85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, 

acelerado transporte da umidade, completamente 

respirável, toque macio e confortável e superior 

resistência à abrasão, com os seguintes dados 

técnicos: Especificações do forro: Espessura 3,10 

mm ± 5%, Gramatura - ASTM D3776 470g/m2 ± 

5%, Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 

25600 ciclos - sem danos Úmido 12800 ciclos - 

sem danos, Força de rasgamento mínimo 175 N, 

Permeabilidade ao vapor de água, Coeficiente de 

vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 

mg/cm2. 2.4 LINGUETA; em tecido plano 

náilon/poliamida impermeável (cordura® ou 

similar), deverá ser confeccionada no mesmo 

material do item 2.2 seguindo todas as 

especificações do mesmo. A altura da lingüeta 

deverá ser, no mínimo até a altura final do cano. 

2.5 BIQUEIRA; lâmina de resina termoplástica 

com adesivo termoreativável, reforçado com não 

tecido de poliéster, em um dos lados. 2.6 

CONTRAFORTE; material termoplástico, 

conformado termicamente, com espessura de 2,0 

mm tipo rígido, resistente, revestido em couro 

pelo lado externo e internamente em não tecido de 

microfibra, absorvente, composto de poliamida, 

com as seguintes especificações: Especificações 

do forro do contra forte Espessura 1,30mm ±5% 

Gramatura - ASTM D3776 300g/m2 ± 5% 

Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 

25600 ciclos - sem danos Úmido 12800 ciclos - 

sem danos 2.7 PALMILHA DE MONTAGEM, 
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palmilha à prova de perfuração confeccionada em 

100% poliéster, impregnado e termoligado 

quimicamente com resina poliuretanica, dublada 

com adesivo termoplástico. A palmilha passa por 

tratamento com plasma que melhora a ligação e 

compacidade das partículas de cerâmica, que 

proporcionam um maior grau de dureza e 

resistência mecânica, física e química. Palmilha 

dublada em manta nãotecido na região externa do 

pé do usuário para maior adesão na montagem. 

Especificações da palmilha de montagem à prova 

de perfuração Espessura 3,20 a 3,50 mm 

Gramatura (g/m²) 3 250 a 3350 g/m² Resistência à 

perfuração Mínimo 1 150 N 2.8 PALMILHA DE 

LIMPEZA, palmilha em látex, com sistema de 

absorção de impactos, respirável, antibacteriana, 

efeito memória, alta absorção e desorção de água, 

dublada em microfibra impregnada em 

poliuretano respirável. Especificações Dureza 

(Asker C) 25 ± 2% Densidade 0,39g/cm3 ± 2% 

Absorção e desorção de água (ISO – 20345) 

Absorção – 155 mg/cm2 ± 10% após 30minutos 

Desorção – 98% após 24 horas 2.9 ILHÓSES; 

ilhoses em número de 22 peças por pé, de 

Alumínio na cor preta com aproximadamente 10 

mm de diâmetro externo. Nas laterais onde irão 

fixados os ilhoses haverá um recorte em V na 

horizontal na altura do 4 ilhós. 2.10 ATACADOR; 

em poliéster na cor preta, com ponteiras em 

acetato, comprimida ou plastificada, com os 

seguintes dados técnicos: Especificações 

Comprimento 1,90 m ± 1cm Resistência à fricção 

30 000 ciclos 2.11 AVIAMENTOS; de 1ª 

qualidade, sendo que as costuras do reforço da 

gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira 

do cano deverão ser feitas com linha 30, e as 

demais com linhas 40, ambas de náilon. As 

costuras devem ser reforçadas internamente com 

fita de reforço em náilon auto colante. 2.12 

SOLADO, Borracha legítima cor preta, em forma 

de unisola (sola e salto em peça única), 

antiderrapante, com canaleta para blaqueação 

lateral, tendo como base polímero especial e 

cargas minerais que confere boas propriedades de 
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aderência, resiliencia e baixa deformação, boa 

resistência à ruptura, ao rasgo e às altas 

temperaturas. O mesmo deve seguir as seguintes 

especificações técnicas: Especificações 

Profundidade do antiderrapante mínimo 5mm 

Espessura da camada interna do solado mínimo 

4mm Densidade 1,12 g/cm3 ± 2 g/cm3 Abrasão 

Máximo 130mm3 Dureza 60 ± 4 Shore A 

Resistência à flexão incisão inicial 2,02 ± 0,02mm 

- após 30.000 flexões acréscimo máximo 4,00mm 

(fenda máxima até 6mm). 2.13 SISTEMA DE 

MONTAGEM: Cabedal e solado, fixados pelo 

sistema blak; o calçado deverá ser 100% 

blaqueado nas laterais.2.14 ALTURA DO CANO; 

deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da 

norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a 

altura é a distancia vertical entre o ponto mais 

baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do 

cabedal). Será de 220mm de altura para o número 

40 , podendo aumentar ou diminuir 

proporcionalmente, conforme a numeração. 2.15 

Resistência a Separação do Solado do Cabedal 

Força de arranque do solado - Mínimo 500N 3. 

EMBALAGEM Embalagem Individual: devera se 

embalada individualmente em caixa de papelão 

ondulado duplex 450grs. impressa em maquina 

flexografica monocolor. Embalagem Coletiva: 

Deverá ser acondicionada com dez pares de 

coturno, em caixa de papelão ondulado, duplex 

450grs, contendo a numeração dos calçados nela 

contidos e dados do fabricante. 4. LAUDOS 

TÉCNICOS Laudos técnicos, emitidos por 

Laboratório credenciado ao Ministério do 

Trabalho (IPT – Instituto de Pesquisas 

Tecnológicas ou similar) na área de análise em 

calçados, comprovando as características dos itens 

abaixo: 2.1 – CABEDAL 2.2 – CANO – TECIDO 

PLANO POLIAMIDA 2.3 - FORRO 2.7 - 

PALMILHA DE MONTAGEM 2.8 – PALMILHA 

DE LIMPEZA 2.12 - SOLADO Os laudos 

técnicos deverão ser apresentados na fase de 

habilitação, juntamente com demais documentos e 

certidões de habilitação. OBS: Os laudos técnicos 

apresentados deverão seguir as normas atualmente 
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vigentes no país as quais estão descritas no diário 

oficial da união; são elas: ABNT NBR ISO 20344 

– Métodos de ensaios em calçados ABNT NBR 

ISO 20347 – Calçado ocupacional Juntamente 

com os laudos solicitados acima a empresa deverá 

apresentar uma amostra (par) do material ofertado 

de acordo com as especificações. 

VALOR TOTAL R$ 35.175,00 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

3.1 – A vigência do presente contrato inicia-se na data de sua assinatura e se estenderá pelo prazo 

máximo de 06 (seis) meses, prorrogáveis nas condições previstas no art. 105 da Lei 14.133/2021. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 

4.1- Os recursos financeiros destinados ao pagamento do objeto em licitação estão previstos no 

orçamento da Prefeitura Municipal de Cametá/PA para o exercício corrente, conforme a seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ      

Classificação Institucional: 02 20 – DEPART. MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DMUT; 

Classificação Funcional: 26 122 0052 2155 0000 – MANUTENÇÃO SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVO DO DEMUTT; 

Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; 

Fonte de Recursos: 0010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DO PREÇO E REAJUSTE DOS SERVIÇOS. 

5.1 – O valor dos itens hora contratados é de R$ 35.175,00 (Trinta e cinco mil cento e setenta e 

cinco reais) conforme a proposta constante nos autos. 

5.2 – A fatura deverá ser paga observando-se o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data 

de sua apresentação no protocolo da CONTRATANTE. 

5.3 – O valor descrito na cláusula anterior é global e final, não sendo, em hipótese alguma, 

permitida o seu reajustado. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

6.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.  

6.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Contrato e Termo de Referência; 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E TRANSPORTE 

CNPJ N° 08.467.673/0001-68  

 

 

15 

6.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 

regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

6.4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

6.4.1. não produziu os resultados acordados; 

6.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 

6.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do 

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

6.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

6.6. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da contratante. 

6.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta eventual suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão 

ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas 

indiretas; 

6.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.   

6.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  
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6.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto à 

situação fiscal; 

6.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, 

em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, quando couber. 

6.12. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

6.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 

parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =   (6 / 100)  I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

CLÁUSULA SETIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1 – São obrigações da Contratante: 

7.1.1 – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante 

especialmente designado, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021; 

7.1.2 – Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 

obrigações; 

7.1.3 – Rejeitar o item cujas especificações não atendam, em quaisquer dos itens, aos 

requisitos mínimos constantes neste Termo de Referência; 

7.1.4 – Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais) /Fatura(s) da contratada, após a 

efetiva realização dos serviços; 
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7.1.5 – Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constantes de cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam 

adotadas as medidas corretivas necessárias; 

7.1.6 – Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a serem solicitados 

pelos técnicos da contratada; 

7.1.7 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

um ou mais fiscais especialmente designados. 

7.1.8 – Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada às 

dependências da Contratante para tratar de assuntos pertinentes aos serviços contratados; 

7.1.9 – Proceder ao pagamento do contrato, na forma e no prazo pactuado; 

7.2 – A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente objeto, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes na proposta, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as cláusulas avençadas; 

8.1.2 - Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste 

Termo de Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução; 

8.1.3 - Aceitar os acréscimos e supressões do valor inicialmente estimado para a prestação 

dos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do art. 125 da Lei Federal 

nº 14.133/2021; 

8.1.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

Secretaria Municipal de Saúde/PMC, cujas obrigações deverão atender prontamente; 

8.1.5 - Manter, durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
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8.1.6 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, 

exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no contrato. 

8.1.7 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa, ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da Secretaria 

Municipal de Saúde/PMC. 

8.1.8 - Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, bem como 

os tributos resultantes do cumprimento do contrato; 

8.1.9 - Manter um supervisor responsável pelo gerenciamento dos serviços, com poderes 

de representante ou preposto para tratar com a Secretaria Municipal de Saúde/PMC, sobre 

assuntos relacionados à execução do contrato; 

8.1.10 - Solucionar os problemas que venham a surgir, relacionados com a prestação dos 

serviços; 

8.1.11 - Arcar e responsabilizar-se, com as despesas diretas e indiretas, tais como: salários, 

transportes, alimentação, diárias, assistência médica, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, 

previdenciários e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem 

devidas a seus empregados no desempenho dos serviços, ficando ainda o contratante isento 

de qualquer vínculo empregatício com os mesmos; 

8.1.12 - Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados quando em 

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

exigências legais para o exercício das atividades;  

8.1.13 - Comunicar de imediato a Secretaria Municipal de Saúde/PMC toda e qualquer 

irregularidade observada em virtude da prestação de serviços, prestando os esclarecimentos 

que julgar necessários; 

8.1.14 - Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer outra 

informação acerca das atividades, objeto deste Termo de Contrato, sem prévia autorização 

do contratante; 

8.1.15 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

contratação; 
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8.1.16 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os serviços avençados, sem prévia e 

expressa anuência do contratante; 

8.1.17 - Emitir faturas e/ou notas fiscais distintas, uma contendo o valor dos serviços; 

8.1.18 - Emitir Nota(s) Fiscal (is) dos serviços efetivamente prestados, discriminando no 

corpo da(s) nota(as) fiscal(is), o nome do beneficiário, data, o período a que se refere o 

serviço/etapa ou parcela, o local da prestação do serviço o número e o objeto do respectivo 

Contrato, de acordo com o estabelecido no Termo; 

8.1.19 - Trocar a Nota Fiscal sempre que a Secretaria Municipal de Saúde/PMC solicitar 

em virtude de ter sido emitida com informações incorretas; 

8.1.20 - Estabelecer novo prazo de vencimento da Nota Fiscal, sempre que a mesma for 

refeita para correções de falhas ocorridas na emissão; 

 

CLÁUSULA NONA: DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de 

falhas ou defeitos observados. 

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 117 da Lei nº 14.133, 

de 2021. 

9.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, 

conforme disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.4. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas 

convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, 

conforme disposto no § 1º do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021. 
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CLÁUSULA DÉCIMA: DAS PENALIDADES 

10.1 - O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes 

infrações, nos termos do Art. 155 da Lei federal 14.133/2021: 

I - dar causa à inexecução parcial do contrato; 

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

III - dar causa à inexecução total do contrato; 

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as 

seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados: 

I - a natureza e a gravidade da infração cometida; 

II - as peculiaridades do caso concreto; 

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 
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V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

§ 2º A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela 

infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se 

justificar a imposição de penalidade mais grave. 

§ 3º A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do 

contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta 

por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao 

responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei. 

§ 4º A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 desta 

Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de 

licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que 

tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

§ 5º A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas 

infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 desta 

Lei, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do 

caput do referido artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção 

referida no § 4º deste artigo, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da 

Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 

(três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 

§ 6º A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e 

observará as seguintes regras: 

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro de 

Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia ou 

fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade; 

II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público e 

pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência exclusiva 

de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I deste 

parágrafo, na forma de regulamento. 
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§ 7º As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artigo poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste artigo. 

§ 8º Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 

eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença 

será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente. 

§ 9º A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública. 

Art. 157. Na aplicação da sanção prevista no inciso II do caput do art. 156 desta Lei, será 

facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua 

intimação. 

Art. 158. A aplicação das sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 156 desta Lei 

requererá a instauração de processo de responsabilização, a ser conduzido por comissão 

composta de 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos 

e intimará o licitante ou o contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 

§ 1º Em órgão ou entidade da Administração Pública cujo quadro funcional não seja formado de 

servidores estatutários, a comissão a que se refere o caput deste artigo será composta de 2 (dois) 

ou mais empregados públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, preferencialmente 

com, no mínimo, 3 (três) anos de tempo de serviço no órgão ou entidade. 

§ 2º Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas 

julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações 

finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação. 

§ 3º Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, 

impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas. 

§ 4º A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela 

Administração, e será: 

I - interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se refere o caput deste 

artigo; 

II - suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 

2013; 

III - suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração administrativa. 
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Art. 159. Os atos previstos como infrações administrativas nesta Lei ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 

na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos 

autos, observados o rito procedimental e a autoridade 

competente definidos na referida Lei. 

Parágrafo único. (VETADO). 

Art. 160. A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do 

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para 

provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a 

pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 

fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia. 

Art. 161. Os órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes 

federativos deverão, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 

sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por eles aplicadas, para fins 

de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo federal. 

Parágrafo único. Para fins de aplicação das sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do caput 

do art. 156 desta Lei, o Poder Executivo regulamentará a forma de cômputo e as consequências 

da soma de diversas sanções aplicadas a uma mesma empresa e derivadas de contratos distintos. 

Art. 162. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado a multa de mora, 

na forma prevista em edital ou em contrato. 

Parágrafo único. A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em 

compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras 

sanções previstas nesta Lei. 

Art. 163. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: 

I - reparação integral do dano causado à Administração Pública; 

II - pagamento da multa; 
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III - transcurso do prazo mínimo de 01 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de 

impedimento de licitar e contratar, ou de 03 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de 

declaração de inidoneidade; 

IV - cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; 

V - análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos 

requisitos definidos neste artigo. 

Parágrafo único. A sanção pelas infrações previstas nos incisos VIII e XII do caput do art. 155 

desta Lei exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou 

aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO 

11.1. Fica assegurado às partes contratantes o direito de rescindir o presente instrumento 

mediante prévio e expresso aviso a ser dado pela parte interessada; 

11.1.1. Em caso de rescisão contratual sem culpa da CONTRATADA, as parcelas 

vincendas serão exigíveis antecipadamente; 

11.2. Caracterizada a rescisão do presente contrato baseada no item anterior, as partes, mesmo 

assim, ficam obrigadas a cumprir as suas Cláusulas e Condições, até o fim do prazo estabelecido 

para rescisão, não eliminando nem atenuando as suas responsabilidades no cumprimento do 

disposto neste instrumento; 

11.3. O presente Contrato poderá ainda ser rescindido, mediante notificação, assegurado o direito 

à ampla defesa e ao contraditório, nos casos de: 

11.3.1. Omissão de Pagamento pela CONTRATANTE; e 

11.3.2. Inadimplência de qualquer das Cláusulas deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PUBLICAÇÃO 

12.1. O presente contrato será publicado de forma reduzida pela CONTRATANTE no Mural de 

Publicações da Prefeitura Municipal de Cametá, no diário oficial da União e em jornal de grande 

circulação. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 

13.1. As partes elegem Foro da Cidade de Cametá, Estado do Pará, para dirimir quaisquer 

divergências decorrentes do presente pacto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 – Declaram as partes que este contrato corresponde à manifestação final, completa e 

exclusiva do acordo entre elas celebrado. 
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para todos os efeitos legais. 

 

 

Cametá, 06 de julho de 2021. 

  

 

 

 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

João Batista Novaes Ribeiro 

Contratante 

 

 

 

 

 

COLARES INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI 

Daniel da Silva Colares 

Contratada 
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1- ______________________________              2- ________________________________ 

NOME:                                                            NOME: 

CPF:                  
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