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PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/0022018 - PP- PMM - SEMED 
 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
http://www.tcm.pa.gov.br/ 

 

Razão Social:_____________________________________________________________  

CNPJ Nº: ________________________________________________________________  

Endereço: _______________________________________________________________  

E-mail: __________________________________________________________________  

Cidade: ________________________________________ Estado: __________________  

Telefone: ________________________________________________________________  

Pessoa para contato: ______________________________________________________  

Retiramos cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada, através do acesso à página 

http://www.tcm.pa.gov.br/, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS 

COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AO EVENTO “IV FEIRA COM LIVRO E 

II LITERÁRIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL” NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. 

Local: _________________________, ________ de _____________ de 2018.  
 

______________________________ 
Assinatura 

 

Senhor Licitante,  

Visando uma comunicação futura entre a Secretaria Municipal de Educação de Marituba-SEMED e as empresas licitantes, 

solicitamos aos interessados, o preenchimento do recibo de retirada do edital, remetendo-o à Coordenadoria de Licitação 

e Contratos, através do e-mail – (licitasemedmarituba@gmail.com). O encaminhamento deste recibo, antes da abertura 

da sessão, garante as empresas interessadas no certame, tomar ciência, em caso de qualquer alteração de datas e/ou 

conteúdo do Edital e seus anexos.  

Informo que a comunicação de eventuais retificações no instrumento convocatório, bem como informações adicionais 

sobre a presente licitação, será repassada a todos os licitantes que nos remeterem o presente recibo, ressaltando também 

que a não remessa, exime o(a) Pregoeiro(a) das responsabilidades acima mencionadas. 

Marituba – PA, _____de ________________  de 2018. 

 
Márcia Helena Moreira Leite 

Pregoeira 
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EDITAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/0022018 - PP- PMM – SEMED 

 

1. PREÂMBULO 

 
1.1. O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-49, sediado à Rodovia BR-316, s/n, km 13, Centro, 

Marituba/PA, CEP 67.200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CNPJ: 

27.329.624/0001-03 sediada na Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – Marituba – Pará, CEP 67.200-000, re-

presentada por sua Secretária, Sr.ª KÁTIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS, RG nº 2214742 SSP/PA e CPF nº 

444.334.842-53, e por intermédio da Pregoeira  MARCIA HELENA MOREIRA LEITE, designada através da Porta-

ria n.º 027/2018- Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados, que no 

local, dia e horário abaixo indicados, realizará licitação na modalidade PREGÃO Nº ° 05/0022018-PP-PMM-SEMED, 

na forma PRESENCIAL, em Regime de Empreitada, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinado CONTRATAÇÃO 

DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, MA-

TERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AO EVENTO “IV FEIRA COM LIVRO E II LITERÁRIA DA EDU-

CAÇÃO MUNICIPAL” NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA. 

 

DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA SESSÃO, COM A ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCU-

MENTAÇÃO. 

PROCESSO 051118/2018-PMM-SEMED 

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/0022018 - PP- PMM – SEMED 

 

TIPO DE LICITAÇÃO  Regime de Empreitada, tipo MENOR PREÇO POR ITEM 

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DA SESSÃO 29 de NOVEMBRO de 2018 às 09h00min 

LOCAL   Sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal de Educação 

de Marituba/PA. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO http://www.tcm.pa.gov.br/ 

ENDEREÇO Fernando Guilhon, nº 5330 - Centro – Marituba – Pará 

 

Obs.: Se no dia supracitado não houver expediente, o início da sessão e o recebimento e abertura dos envelopes 

referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil que se seguir ao funcionamento da Secretaria Munici-

pal de Educação de Marituba/PA. 

O procedimento licitatório obedecerá aos seguintes diplomas legais: 
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LEGISLAÇÃO FEDERAL:  

- Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;   

- Lei nº 10.520/2002;  

- Decreto nº 3.555/2000 

- Decreto Federal n° 8.538/15 

- Lei Complementar nº 123/2006 (alterada pela LC 147/2014 e pela LC 155/2016)  

- Lei nº 8.078/90-Código de Defesa do Consumidor 

- e outras legislações que tratam da matéria.   

 

DEFINIÇÕES:  

Para efeito deste Edital devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais:    

 a) Pregão - Modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é 

feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais;  

b) Bens e Serviços Comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetiva-

mente definidos pelo edital, por meio de especificações praticadas no mercado;  

c) Licitante(s) – Pessoa(s) Jurídica(s) que adquiriram o presente Edital e que participam deste Pregão;  

d) Licitante vencedora - Pessoa jurídica habilitada neste procedimento licitatório e detentora da proposta 

mais vantajosa;  

 k) Contratada - A Empresa vencedora  o contrato que assinou o contrato eferente ao objeto deste certame 

licitatório;  

l) Contratante – Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA  

 

PROCEDIMENTOS  

No local indicado, serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito ao (à): 

a) Credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste Pregão;   

b) Recebimento da Declaração de Habilitação e dos Envelopes Proposta e Documentação;  

c) Abertura dos envelopes Proposta e exame da conformidade das propostas;  

d) Divulgação das licitantes classificadas e desclassificadas;  

e) Condução dos trabalhos relativos aos lances verbais;  

f) Abertura do envelope Documentação da licitante detentora do menor preço e exame da habilitação; e 

g) Outros que se fizerem necessários à realização deste Pregão.  
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As decisões da PREGOEIRA serão comunicadas diretamente aos interessados, durante a sessão, lavradas 

em ata, ou, ainda, a critério da PREGOEIRA, por intermédio de correspondência eletrônica ou outro meio documen-

tável aos autos. O resultado final do certame será também divulgado mediante publicação nos veículos competen-

tes. 

 

2. DO OBJETO 

O objeto deste Edital é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS COM 

MONTAGEM E DESMONTAGEM, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AO EVENTO “IV FEIRA 

COM LIVRO E II LITERÁRIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL” NO MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, conforme descrito 

no Termo de Referência (Anexo I), parte integrante do presente Edital. 

  

3. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATÓRIO 

3.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa, poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, devendo fazê-los por escrito, 

protocolando o pedido na Coordenadoria de Licitação e Contratos da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE MARITUBA/PA, situada na Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – Marituba – Pará, CEP 67.200-000, repre-

sentada por sua Secretária, no horário das 08:00 ás 14:00hs, de 2ª a 6ª feira. 

3.2.  Caberá a(o) Pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro horas), no horário de 

efetivo expediente, no órgão; 

3.3. Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório ou esclarecimentos ou providências solicitadas, 

que determinem alterações no ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame;  

3.4. Decairá do direito de impugnar, perante a administração, os termos deste Pregão Presencial aquele que o 

tendo aceitado sem objeção, venha apontar após o julgamento, falhas ou irregularidades, que o viciaram, hipótese 

em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação, constantes deste Edital, que sejam enquadradas como Microempresa, Empresa de Pequeno 

Porte, Pequeno empresário e Cooperativas; 

4.2. Para efeitos de participação das Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte nesta licitação, nos termos 

do art. 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela nº 155/2016, são considerados:  
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4.2.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano calendário, 

Receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais); 

4.2.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada 

ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais);   

4.2.3. Pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179 da Lei nº 10.406/2002, o 

empresário individual caracterizado como microempresa na forma da Lei que aufira receita bruta anual de até R$ 

81.000,00 (Oitenta e um mil reais); 

4.3. Não poderão participar deste Pregão: 

4.3.1. Empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de Marituba, du-

rante o prazo da sanção aplicada; 

4.3.2. Empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação; 

4.3.3. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, em razão do disposto no art.72, § 8º, V, da Lei nº 

9.605/98; 

4.3.4. Empresário proibido de contratar com o Poder Público, nos termos do art. 12 da Lei nº 8.429/92; 

4.3.5. Quaisquer interessados enquadrados nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

4.3.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a participação no certame de 

empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure como sócio, pouco importando o 

seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório. 

4.3.6.  Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

4.3.7. Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

4.3.8. Empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, 

falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 

4.3.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, 

sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, 

exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

4.3.10. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

4.3.11. Servidor ou dirigente do órgão contratante, ou responsável pela licitação, autor do projeto, que podem ser 

vinculados a qualquer órgão da Administração pública direta ou indireta, Federal, Estadual e Municipal. 

5. CREDENCIAMENTO 

5.1. No início da sessão, cada empresa licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá 
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identificar-se junto a(o) Pregoeiro(a), apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento equivalente e 

comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas (lances verbais), oferta de 

descontos e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. 

5.1.1. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário: 

5.1.1.1. Procuração, através de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso, com firma reco-

nhecida em cartório. Tanto o instrumento público quanto o particular deverão conter menção expressa de que lhe 

confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e noti-

ficações, desistência ou não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame, ou Termo de Credencia-

mento com firma reconhecida em cartório (Anexo II). 

5.1.1.2. Cédula de Identidade do representante ou outro documento oficial que contenha foto.  

5.1.1.3. Cartão de CNPJ. 

5.1.1.4. Ato constitutivo da empresa e alterações se houver ou consolidação respectiva para identificação 

daquele que outorgou os poderes ao seu representante.  

5.1.1.5. Cópia da Cédula de identidade do proprietário da empresa e sócios se houver.  

5.1.1.6. Declaração que cumpre os requisitos de habilitação (Anexo III); 

5.1.1.7. Declaração Idoneidade, declarando que não se encontra inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para participação 

no presente certame, conforme o modelo ANEXO IV deste edital, sendo que esta declaração deverá ser entregue 

fora do envelope; 

5.1.2. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou proprietário: 

5.1.2.1. Cartão de CNPJ; 

5.1.2.2. Ato constitutivo da empresa acompanhados de todas as alterações ou consolidação respectiva. 

5.1.2.3. Cópia da Cédula de Cédula de identidade do proprietário e sócios se houver. 

5.1.2.4. Declaração que cumpre os requisitos de habilitação (Anexo III). 

5.1.2.5. Declaração Idoneidade, declarando que não se encontra inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para participação 

no presente certame, conforme o modelo ANEXO IV deste edital, sendo que esta declaração deverá ser entregue 

fora do envelope; 

 

5.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte que optar por usufruir dos benefícios estabelecidos na 

Lei Complementar Federal 123/2006, 147/2014 e 155/2016 deverá apresentar junto ao credenciamento, além de 

toda documentação exigida no item 5.1 e subitens, Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações 

do § 4º, art. 3°, da Lei Complementar Federal 123/2006, conforme modelo anexo ao edital (ANEXO VI); 
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5.3. Quando optante pelo SIMPLES nacional, deve apresentar:  

a) Comprovante de opção pelo simples obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal, além de toda docu-

mentação exigida no item 5.1 e subitens;  

5.4. Quando NÃO for optante pelo SIMPLES nacional, deve apresenta:  

a) Declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício – (DRE), 

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º, da LC 123/2006, alterada 

pela Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016, além de toda documentação exigida no item 5.1 e subi-

tens;  

b) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da L C 123/2006, conforme 

anexo ao edital; 

5.5. Caso haja a substituição do representante, deverá, o novo representante, exibir documentos probatórios 

de sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do procedimento licitatório, tem-se que 

somente este (o próprio credenciado, com poderes específicos para firmar substabelecimento estabelecido em sua 

procuração) poderá fazê-lo através do instrumento de substabelecimento, com firma reconhecida em cartório, bem 

como apresentar cópia autenticada (ou cópia acompanhada do original para autenticação pela Pregoeira e/ou equipe 

de apoio) de seu documento de identificação, com foto.  

5.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados no item 5.1 e subitens não implicará a exclusão da 

empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se na apresentação de lances ver-

bais e demais fases do procedimento licitatório; 

5.7. Antes de concluir o credenciamento, a Pregoeira deverá consultar os seguintes cadastros, com o intuito de 

verificar o eventual descumprimento de condições de participação: 

5.7.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, atualmente mantido pelo Ministério da 

Transparência, Fiscalização e Controle (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);    

5.7.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – 

CNIAI, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_reque-

rido.php). 

5.7.2.1. A consulta ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inele-

gibilidade – CNIAI será realizada em nome das pessoas jurídicas licitantes e também de seu sócio majoritário, por 

força do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 

de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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5.7.2.2. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira poderá excluir a licitante, por falta de condição de partici-

pação, conforme previsto no Edital. 

5.8. As empresas poderão entregar a documentação para o credenciamento em original, cópia autenticada em 

Cartório, ou cópia simples acompanhada do original a fim de ser autenticada por qualquer membro da Coordenadoria 

de Licitações e Contratos que poderá ser realizada no momento da sessão ou com no mínimo 24 (vinte e quatro) 

horas antes da data prevista para abertura da proposta, ainda por publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

6. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

6.1. A reunião para credenciamento, recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e 

os Documentos de Habilitação será pública, dirigida pela Pregoeira, em conformidade com este instrumento convo-

catório e seus anexos, no local e horários determinados no preâmbulo; 

6.2. Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, os representantes das licitantes apresentarão os envelopes 

contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação, devidamente fechados, não sendo aceita, a 

partir desse momento, a admissão de novos licitantes; 

6.3. Para a correta identificação, o envelope da Proposta de Preços deverá conter na sua parte exterior as 

seguintes informações: 

a) ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 

MUNICIPIO DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/0022018 - PP- PMM - SEMED 

RAZÃO SOCIAL: 

Nº DO CNPJ DO LICITANTE: 

 

b) ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICIPIO MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/0022018 - PP- PMM - SEMED 

RAZÃO SOCIAL: 

Nº DO CNPJ DO LICITANTE: 
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6.4. Inicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços, e posteriormente, na segunda fase, o Enve-

lope 02 - Documentos de Habilitação; 

6.4.1. Os documentos constantes dos envelopes deverão ser apresentados em 01 (uma) via, redigida com clareza, 

sem rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise, sendo a proposta datada e assinada na última folha e 

rubricada nas demais pelo representante legal ou pelo procurador; 

6.4.2. Inexistindo prazo de validade nas Certidões, serão aceitas aquelas cujas expedições/emissões não ultra-

passem 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes. 

 

7. PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via digitada e impressa, preferencialmente no 

Formulário Padrão de Proposta, numerada, em papel timbrado da empresa, conforme modelo (ANEXO VII), redigida 

com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, 

rasuras ou entrelinhas, devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo represen-

tante legal da licitante.  

7.2. A proposta de preços deverá apresentar o número deste PREGÃO PRESENCIAL e: 

a) Razão social da proponente, CNPJ, endereço completo, dados bancários (número da conta corrente, agên-

cia e respectivo Banco), telefone e endereço eletrônico (e-mail); 

b) Descrição deta lhada  do  ob je to  des te  PREGÃO PRESENCIAL, em conformidade com as especifica-

ções contidas no ANEXO VII, de forma precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição que induza 

o julgamento a ter mais de um resultado do Subitem; 

c) Uma única cotação, com preços unitários e totais por item, em moeda corrente nacional, expressos em 

algarismos e por extenso, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais, 

serão considerados os primeiros, e entre os valores expressos em algarismo, com 02 (duas) casas decimais, sob 

pena de sofrer arredondamento para menor e por extenso, será considerado este último; 

d) Prazo de validade da proposta, de no mínimo 60 (sessenta) dias; 

e) Cotação por item, sob pena de desclassificação; 

f) Conter assinatura do responsável legal na última folha e rubrica nas demais; 

g) Incluir nos preços propostos, além do lucro, todos os custos diretos e indiretos relativos ao cumprimento 

integral do objeto deste PREGÃO PRESENCIAL, envolvendo, entre outras despesas, tributos de qualquer 

natureza, frete, embalagem etc., exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico – financeiro 

previsto na legislação incidental; 
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7.3. Prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, sendo efetuado de acordo com a disponibilidade de re-

curso, mediante a emissão da respectiva Nota Fiscal; 

7.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabe-

lecidas neste Edital e seus Anexos; 

7.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às especificações e exigências do presente Edital 

e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

7.6. As especificações não poderão ser alteradas, sob pena de desclassificação; 

7.7. A Pregoeira considerará como formal, os erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a Adminis-

tração Pública e não implique nulidade do procedimento. 

7.8. Apresentar Declaração de Elaboração Independente de Propostas, assinada pelo seu representante legal, 

anexo a Proposta de Preços. (ANEXO VIII). 

7.9. TODOS os itens desta licitação com valores até 80.000,00 (oitenta mil reais), são EXCLUSIVOS para 

contratação de empresas enquadradas como Microempresas; Empresas de Pequeno Porte; Microempreende-

dor Individual, nos termos do art. 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123/2006 com alterações posteriores; 

7.10. Na hipótese de não haver participante enquadrado nas condições estabelecidas no subitem anterior, estes 

poderão ser disputados por empresas de outro enquadramento; 

7.11. Quando solicitado pela PREGOEIRA, a licitante deverá demonstrar viabilidade de execução das pro-

postas de preço ofertadas, comprovando a exequibilidade do fornecimento do objeto cujo valor seja inferior a 

70% (setenta por cento) da média alcançada pelas cotações orçadas pela Administração, no que alude o Art. 48, 

inciso II da Lei 8.666/93 que trata sobre preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não 

venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 

do contrato. 

8. DA SESSÃO DO PREGÃO 

8.1. Declarada a abertura da sessão pelo(a) Pregoeiro (a), não mais serão admitidos novos proponentes, 

dando-se início ao recebimento dos envelopes, juntamente com declaração dos interessados ou de seus represen-

tantes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, em conformidade com o art. 4°, 

inciso VII, da Lei nº 10.520, devendo os envelopes ser entregues lacrados da seguinte forma: 

8.1.1. O credenciamento onde se comprove que o interessado ou o seu representante legal possui poderes para 

formulação de ofertas e lances verbais, bem como praticar todos os demais atos inerentes ao certame, e, com a 

declaração exigida pelo art. 4°, inciso VII, da Lei nº 10.520/02 (conforme Anexo III).  

8.1.2. O Envelope nº 01 (Proposta de Preços) juntamente com o envelope nº 2 (Documentação). 
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8.2. Serão abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos preços serão lidos, conferidos e ru-

bricados pela Pregoeira e pelos participantes que o desejarem; 

8.3. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas de preços recebidas, antes da abertura da fase de lances, des-

classificando, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, 

que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis, capazes de dificultar seu julgamento, e, ainda, pro-

posta que apresente valores unitários simbólicos, ou irrisórios, de valor zero, excessivos ou manifestamente inexe-

quíveis; 

 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

9.1. Para julgamento das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO POR ITEM; 

9.2. Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços: 

9.2.1. O (A) Pregoeiro (a) e sua equipe de apoio classificarão o licitante autor da proposta de menor preço do 

certame, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 

cento), relativamente à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002;                                                                   

9.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas 

no subitem 12.2.1: 

9.3.1. O(A) Pregoeiro(a)(a) classificará as melhores propostas até o máximo de 03 (três), para que seus propo-

nentes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas, con-

forme disposto no inciso IX, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002;                                                                                                                                

9.4. O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as pro-

postas escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio 

de sorteio a ser realizado durante a sessão do presente Pregão;                                                                                                                                                                                                                                                                    

9.5. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo critério de menor 

preço, o(a) Pregoeiro(a) (a) examinará a aceitabilidade da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito; 

9.6. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado pelo(a) Prego-

eiro(a)(a) o licitante vencedor, este por sua vez deverá apresentar a(o) Pregoeiro(a) (a), no prazo máximo de 02 

(dois) dias úteis, após o encerramento deste pregão, a proposta escrita de preços contemplando o lance final ofer-

tado; 

9.7. Sendo aceitável a proposta de menor preço será aberto o envelope contendo a documentação de habilita-

ção do licitante vencedor;                 

9.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos requisitos de 

habilitação a Pregoeira examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, até a apuração do licitante que 
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atenda a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, o qual será declarado 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto;                                                                       

9.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando se o proponente desistente às penalidades 

estabelecidas neste Edital;              

9.10. Da reunião, lavrar- se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 

final, deverá ser assinada pelo(a) Pregoeiro(a), equipe de apoio e licitantes presentes;                                            

9.11. Não será motivo de desclassificação, simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da 

proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem aquelas que possam lesar os direitos dos 

demais licitantes.  

 

10. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME, EPP e MEI APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123/2006 alterada pela LC nº 147/2014 e LC Nº 155/2016, regulamentada pelo Dec. nº 8.538 de 06/10/2015. 

10.1. Fica assegurado tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte e MEI, quanto ao seguinte:  

10.1.1. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será 

exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação;  

10.1.2. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da comprovação de que trata 

o subitem anterior, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a 

regularização da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

10.1.3. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação 

cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame; 

10.1.4. A prorrogação do prazo poderá ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa;  

10.1.5. A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens 10.1.2 implicará decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 

administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação;  

10.2. De acordo com a Lei 123/2006, art. 49, inciso II, alterada pela 147/2014: 

 Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: 

II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas 

de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento 

convocatório; 
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10.3. Não se aplica ampla concorrência, para as empresas, quando os itens da licitação, possuir valor estimando 

de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), tendo em vista exclusividade prevista no art. 6º do Decreto nº 8.538, de 6 de 

outubro de 2015. 

11. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

11.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: Os documentos de habilitação, que deverão ser apresentados na sessão pú-

blica, são os seguintes: 

11.1.1. Cédula de identidade do proprietário e dos respectivos sócios e diretores se houver;                                   

11.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual, acompanhado de todas as 

alterações, se houver;                      

11.1.3. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e alterações em vigor, as alterações contratuais poderão ser 

substituídas pela consolidada em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no 

caso de sociedades por ações, acompanhadas de documento de eleição de seus administradores;                                                              

11.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de provas da diretoria em exercí-

cio;                                          

11.1.5. Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo Órgão competente, 

quando a atividade assim o exigir.                                                     

11.1.6. As Empresas Micro e Pequenas Empresas que fizerem uso da Lei nº 123/2006 e alterações, deverão apre-

sentar toda a documentação exigida no Edital de Licitação, ainda que com ressalva. 

 

11.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Os documentos que comprovem a regularidade fiscal e tra-

balhista, a ser apresentados na sessão pública, são os seguintes: 

11.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com a devida atividade do objeto da 

licitação. 

11.2.2. Certidão Negativa de Débitos Estaduais (Tributária e não Tributária) do domicílio ou sede da licitante;  

11.2.3. Certidão de Débitos Negativos Municipais, do domicilio ou sede do licitante; 

11.2.4. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, sendo que a mesma 

deve abranger também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei 

nº 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

11.2.5. Prova de regularidade relativa ao FGTS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 

sociais instituídos por Lei; 

11.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT 
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11.2.7. A Certidão Positiva com Efeito de Negativa emitida pelo órgão competente será aceita para fins de com-

provação da regularidade fiscal. 

11.3. Além dos documentos solicitados a licitante também deverá apresentar: 

11.3.1 Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual. 

11.3.2 Inscrição Estadual (FIC) ou Inscrição Municipal; 
 

11.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA: Os documentos que comprovam a qualificação econô-

mica e financeira da empresa, que deverão ser apresentados na sessão pública, são os seguintes: 

11.4.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, apresentado na forma da 

Lei, assinado, carimbado pelo contador ou profissional equivalente, Registrado pela Junta Comercial e acompa-

nhada do termo de abertura e encerramento. O balanço deverá ser registrado na Junta Comercial e vir acompanhado 

da Certidão de Regularidade Profissional do Contador que assinou o balanço, CERTIFICANDO que o profissional 

identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, contendo número, validade 

e finalidade da certidão de acordo com a Resolução nº 1.402/2012-CFC, na sua devida validade na data do certame 

ou da emissão do Balanço Patrimonial, ficando nula a certidão CRC que estiver fora da validade. 

11.4.1.1. Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, as empresas constituídas no exercício 

em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de abertura, 

inclusive os termos de abertura e encerramento.  

11.4.1.2. Os Balanços deverão conter as assinaturas do (s) representante (s) legal (is) e do contador responsável da 

Proponente, devidamente registrados na Junta Comercial, bem como, os Termos de Abertura e de Encerramento 

do livro Diário, também registrados na Junta Comercial; 

11.4.1.3. É vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais (IGP-DI) quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

11.4.2. Demonstração de índice de liquidez que deverá ser igual ou superior a 1 (um), calculado e demonstrado 

pela fórmula: ILC=AC/PC, onde: ILC: Índice de Liquidez Corrente; AC: Ativo Circulante; PC: Passivo Circulante. 

11.4.2.1. A partir dos dados de balanço, deverá ser calculado os seguintes índices como condição para a habilitação: 

ILC = Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 

ILG = Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 

IGE = Índice Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 

ONDE: 

ILG = Ativo Circulante + Ativo Não Circulante ≥ 1,00 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 



 
 

 
 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

 

 
Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – CEP 67200–000- Marituba – Pará 

Fone: (91) 3256-7833 | E-mail:licitasemedmarituba@gmail.com 
 

 

 

 

ILC = Ativo Circulante ≥ 1,00 

Passivo Circulante 

 

IGE = Passivo Circulante + Passivo Não Circulante ≤ 1,00 

Ativo Total 

 

11.4.3. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados: 

11.4.3.1. Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima – S/A): Balanços publicados em Diário Oficial 

ou publicados em jornal de grande circulação ou por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 

ou domicílio da licitante. 

11.4.3.2. Sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

11.4.3.3. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do livro Diário, inclusive com os 

Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante ou em outro órgão equivalente ou por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 

registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

11.4.3.4. As empresas obrigadas a utilizar a ECD (Escrituração Contábil Digital), terão a obrigatoriedade de apre-

sentar seu balanço contábil até o último dia do mês de maio do ano seguinte do ano-calendário a que se refira à 

escrituração ((Instrução Normativa nº 1.420 de 19/12/2013 alterada pela Instrução Normativa nº 1.679/2016), apre-

sentando documentação que comprove tal situação (documento contábil de enquadramento).                                  

11.4.3.5. De acordo com os arts. 970 e 1.179, § 2º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) o pequeno empresário 

não é obrigado à manutenção do livro diário e nem a elaboração do Balanço Patrimonial. 

11.4.3.5.1. Considera-se pequeno empresário, para efeito de aplicação do disposto nos arts. 970 e 1.179, da 

Lei nº 10.406/2002, o empresário individual caracterizado como microempresa na forma da Lei que aufira receita 

bruta anual de até R$ 81.000,00 (Oitenta e um mil reais). (LC 155, art. 18-A, §1º). 

11.4.4. Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, 

até no máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação.   

11.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: Os documentos que comprovem a qualificação técnica da empresa, que de-

verão ser apresentados na sessão pública, são os seguintes: 

11.5.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel 

que identifique o(s) mesmo(s), assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo 

e cargo, que comprove que a empresa licitante prestou os serviços em quantidades e características similares ao 
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objeto desta licitação; 

11.5.1.1. O(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica expedidos por pessoa jurídica de direito privado deverá (ão) cons-

tar firma reconhecida em cartório; 

11.5.2. O (A) Pregoeiro(a) poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o atestado de capa-

cidade técnica podendo ser nota fiscal ou contratos firmados com administração pública ou privada. 

11.5.3. Para os itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 39, 

40, 43, 45, 46, 47 e 49; deverá apresentar: 

11.5.3.1. Certidão de registro e quitação da empresa no Conselho Regional da Engenharia e Agronomia – CREA ou 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, com o nome do(s) responsável(eis) técnico(s). 

11.5.3.2. Comprovação de que possui em seu quadro, até a data da recepção dos envelopes, Engenheiro Civil ou 

de Engenheiro de fortificação e Construção ou Arquiteto detentor de atestado de responsabilidade técnica, 

acompanhada da respectiva CAT (Certidão de acervo técnico) emitida pelo CREA ou CAU, para execução do (s) 

serviço(s) compatível(is) com o objeto desta licitação, nos termos do inciso II do art.30 da Lei Federal nº 8.666/1993 

e suas alterações. 

11.5.3.3. Certidão de registro e quitação (do) s profissional (is) elencado(s) no subitem anterior no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia-CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

11.5.3.4. Caso cada profissional detentor do atestado de qualificação técnica não seja sócio da empresa, a prova de 

existência do(s) mesmo(s) no quadro da empresa deverá ser feita mediante apresentação da respectiva Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Ficha de Registro de Empregado devidamente atualizada e vista pelo 

órgão competente do Ministério do Trabalho ou contrato de prestação de serviços, nos termos da Lei. 

 Para os itens: 9, 12, 50, 51, 52, 53 e 54; deverá apresentar 

11.5.3.5. Certidão de registro e quitação da empresa no Conselho Regional da Engenharia e Agronomia – CREA ou 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, com o nome do(s) responsável(eis) técnico(s). 

11.5.3.6. Comprovação de que possui em seu quadro, até a data da recepção dos envelopes, Engenheiro Eletri-

cista ou Engenheiro Eletricista Modalidade Eletrotécnica ou Arquiteto detentor de atestado de responsabilidade 

técnica, acompanhada da respectiva CAT (Certidão de acervo técnico) emitida pelo CREA e CAU, para execução 

do (s) serviço(s) compatível(is) com o objeto desta licitação, nos termos do inciso II do art.30 da Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações. 

11.5.3.7. Certidão de registro e quitação (do) s profissional (is) elencado(s) no subitem anterior no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia-CREA e Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

11.5.3.8. Caso cada profissional detentor do atestado de qualificação técnica não seja sócio da empresa, a prova de 

existência do(s) mesmo(s) no quadro da empresa deverá ser feita mediante apresentação da respectiva Carteira de 
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Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Ficha de Registro de Empregado devidamente atualizada e vista pelo 

órgão competente do Ministério do Trabalho ou contrato de prestação de serviços, nos termos da Lei. 

 

11.5.4. Para os itens: 13 e 37; deverá apresentar 

11.5.4.1. Certidão de registro e quitação da empresa no Conselho Regional da Engenharia e Agronomia – CREA ou 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, com o nome do(s) responsável(eis) técnico(s). 

11.5.4.2. Comprovação de que possui em seu quadro, até a data da recepção dos envelopes, Engenheiro Mecânico 

ou Engenheiro Mecânico de Automóveis ou Engenheiro Mecânico de Armamento ou Engenheiro de Auto-

móveis ou Engenheiro Industrial Modalidade Mecânica ou Arquiteto, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica, acompanhada da respectiva CAT (Certidão de acervo técnico) emitida pelo CREA ou CAU, para execução 

do (s) serviço(s) compatível(is) com o objeto desta licitação, nos termos do inciso II do art.30 da Lei Federal nº 

8.666/1993 e suas alterações. 

11.5.4.3. Certidão de registro e quitação (do) s profissional (is) elencado(s) no subitem anterior no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia-CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

11.5.4.4. Caso cada profissional detentor do atestado de qualificação técnica não seja sócio da empresa, a prova de 

existência do(s) mesmo(s) no quadro da empresa deverá ser feita mediante apresentação da respectiva Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Ficha de Registro de Empregado devidamente atualizada e vista pelo 

órgão competente do Ministério do Trabalho ou contrato de prestação de serviços, nos termos da Lei. 

11.5.5. Para os itens: 46,47,48 e 49 ; deverá apresentar 

11.5.5.1. Certidão de registro e quitação da empresa no Conselho Regional da Engenharia e Agronomia – CREA ou 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU, com o nome do(s) responsável(eis) técnico(s). 

11.5.5.2. Comprovação de que possui em seu quadro, até a data da recepção dos envelopes, Engenheiro Eletri-

cista ou Engenheiro eletricista Modalidade Eletrônica; Engenheiro de Comunicação ou Engenheiro de Tele-

comunicação ou Arquiteto, detentor de atestado de responsabilidade técnica, acompanhada da respectiva CAT 

(Certidão de acervo técnico) emitida pelo CREA ou CAU, para execução do (s) serviço(s) compatível(is) com o 

objeto desta licitação, nos termos do inciso II do art.30 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. 

11.5.5.3. Certidão de registro e quitação (do) s profissional (is) elencado(s) no subitem anterior no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia-CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU. 

11.5.5.4. Caso cada profissional detentor do atestado de qualificação técnica não seja sócio da empresa, a prova de 

existência do(s) mesmo(s) no quadro da empresa deverá ser feita mediante apresentação da respectiva Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS ou Ficha de Registro de Empregado devidamente atualizada e vista pelo 

órgão competente do Ministério do Trabalho ou contrato de prestação de serviços, nos termos da Lei. 

11.6. Deverão apresentar ainda: 
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11.6.1. Declaração da licitante, de que não pesa contra si a superveniência de fato que o impeça a contratar 

com o Poder Público, sob as penalidades cabíveis, conforme prescreve, o § 2º, art. 32, da Lei Federal nº 8.666/93, 

apresentando uma declaração de idoneidade, de acordo com o modelo constante no ANEXO IX; e  

11.6.2. Declaração, sob penas da Lei, que não contém em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos de 

idade, em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 

modelo do ANEXO V, assinada por representante (s) legal (is) da empresa; 

11.6.3. Declaração de que NÃO possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo e/ou Legis-

lativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso 

III, do art 9º da Lei 8666/93) (ANEXO X). 

11.6.4. Não será aceito protocolo de entrega ou solicitação de substituição de documento àquele exigido 

no presente Edital e seus anexos;  

11.7. Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame apresentado a documentação exigida, no 

todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na legislação que 

rege o procedimento, e será convocada então a empresa seguinte na ordem de classificação, observada as mesmas 

condições propostas pela vencedora do certame. 

 

12. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

12.1. Os documentos referentes à Habilitação deverão ser apresentados em cópias autenticadas pelo servidor, 

ou cópias simples, estas devem ser apresentadas junto com os originais para serem autenticados por membro da 

equipe de apoio do Pregão, ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. Exceto as certi-

dões emitidas via internet deverão ser originais, ou quando estes forem publicados em diário oficial.  Cópias auten-

ticadas por tabelião de notas não serão válidas como originais para serem autenticadas na hora do certame, ou 

antes, por qualquer servidor, obedecendo ao art. 32, da Lei 8.666/1993. 

12.2. Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os docu-

mentos que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias 

de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. Exceto os atestados de capacidade técnica, 

Certidão simplificada, que não tem validade.    

12.3. Os envelopes com documentos relativos à habilitação das licitantes não declaradas vencedoras, será de-

volvido no prazo de 10 (dez) dias úteis.                                                                 

12.4. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número 

do CNPJ, devendo ser observado o seguinte: 
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12.4.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do 

CNPJ; 

12.4.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do 

CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz; 

12.4.3. Se a licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os documentos 

deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente. 

12.4.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos docu-

mentos requeridos no presente edital e seus anexos. 

 

13. RECURSOS 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recor-

rer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os 

demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a 

correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, devendo também ser 

enviado via e-mail assinado digitalmente; 

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a 

adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a) ao vencedor;  

13.3. O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) NÃO terá efeito suspensivo, conforme Decreto nº 3.555, de 

08/08/2000, art. 11, inciso XVIII, sendo que seu acolhimento importará na invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

13.4. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante ven-

cedor;  

13.5. Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Sala da Coordena-

doria de Licitações e Contratos, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Marituba. 

 

14. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão conforme a previsão de dotação orçamen-

tária e disponibilidade de recurso, a seguir especificada: 

Fonte de Recursos: 01.19 – Part. Rec. Da União (FPM, ITR, ICMS desn) 

Classificação Institucional: 02.02.10 – Sec. Municipal de Educação – SEMED 

Funcional Programática: 12.122.0005.2287.0000 – Manuetnçãi das Atividades da Secret Mun de Educação 

Natureza da Despesa: 33.90.39.00 -  Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
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15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

15.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo(a) Pregoeiro(a) sempre que não houver 

recurso; 

15.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente só poderá ser realizada de-

pois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo Pregoeiro(a); 

15.3. Quando houver recurso e o(a) Pregoeiro(a) mantiver sua decisão, deverá ser submetido à Autoridade com-

petente para decidir acerca dos atos do(a) Pregoeiro(a). 

 

16. DA PROPOSTA CONSOLIDADA 

A proposta vencedora só será adjudicada/homologada, quando esta apresentar o(a) Pregoeiro(a) a proposta final 

(CONSOLIDADA), no prazo de 02 (dois) dias úteis, o qual deverá entregar no protocolo da Secretaria Municipal de 

Educação de Marituba/PA no horário das 08hs ás 14hs de segunda a sexta-feira. Caso não cumpra esse período 

estará automaticamente desclassificada, sendo convocada a empresa com oferta subsequente. 

 

17. DO CONTRATO 

17.1. O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital – Anexo XI, terá a vigência de acordo 

com a necessidade da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, contados da data de sua assinatura podendo 

ser prorrogado por igual período se houver interesse da Administração, tendo validade e eficácia legal após a publi-

cação do seu extrato na imprensa e no Portal dos Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios; 

17.2. O licitante vencedor deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da data da convocação; 

17.2.1. A empresa (s) vencedora (s) deverá também assinar o contrato de forma digital, sendo obrigatório de acordo 

com a Resolução nº 11.535/TCM-PA de 01/07/2014, não sendo isento da assinatura física; 

17.3. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor (ME/EPP/MEI) deverá apresentar a do-

cumentação de habilitação fiscal e trabalhista, a qual deverá encontra-se regular, na forma do art. 4º, do Decreto 

federal nº 8.538/2016, e ainda a certidão de falência e concordata; e demais licitantes deverão apresentar habilitação 

fiscal e trabalhista e falência e concordata regular. 
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17.4. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não apre-

sentar justificativa a Administração implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previs-

tas no art. 87, da Lei nº 8.666/ 1993, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, ou revogar a licitação; 

17.5. O presente Edital e seus Anexos, bem como a(s) proposta(s) do(s) licitante(s) vencedor(es), farão parte 

integrante do Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Além das normas presentes no diploma legal referente à matéria de licitações e contratos, as obrigações da contra-

tada encontram-se previstas na Minuta de Contrato – Anexo XI, parte integrante deste Edital. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Além das normas presentes no diploma legal referente à matéria de licitações e contratos, as obrigações da contra-

tante encontram-se previstas na Minuta de Contrato – Anexo XI, parte integrante deste Edital. 

20. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

Além das normas presentes no diploma legal referente à matéria de licitações e contratos, as condições de paga-

mento, encontram-se previstas na Minuta de Contrato – Anexo XI, parte integrante deste Edital. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Além das normas presentes no diploma legal referente à matéria de licitações e contratos, as sanções administrati-

vas, encontram-se previstas na Minuta de Contrato – Anexo XI, parte integrante deste Edital. 
  

22. DAS PENALIDADES 

Além das normas presentes no diploma legal referente à matéria de licitações e contratos, as penalidades, encon-

tram-se previstas na Minuta de Contrato – Anexo XI, parte integrante deste Edital. 
 

23. DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão solucionados diretamente pelo(a) Pregoeiro(a), observados os preceitos de direito público 

e as disposições das leis que regem a matéria. 
   

24. DO FORO  

Fica eleito o foro da Cidade de Marituba, Estado do Pará, para dirimir dúvidas oriundas do presente Pregão. 
 

25. DOS ANEXOS 

São partes integrantes deste Edital independente da transcrição os seguintes anexos:                                                       

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
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ANEXO II – TERMO DE CREDENCIAMENTO (Modelo) 

ANEXO III – DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO (Modelo) 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (Modelo) 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGABILIDADE DE MENOR (Modelo) 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. (Modelo) 

ANEXO VII – PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) 

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (Modelo) 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES (Modelo) 

ANEXO X – DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO FUNCIONAL DA EMPRESA 

(Modelo) 

ANEXO XI – MINUTA DO CONTRATO 

Marituba/PA, 19 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

Márcia Helena Moreira Leite 

Pregoeira SEMED/PMM 

 

 

 

 

Kátia Cristina de Souza Santos  

Secretária Municipal de Educação de Marituba/PA 
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ANEXO I 

 TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

1.1. Constitui Objeto do presente termo, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 

ESTRUTURAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AO 

EVENTO “IV FEIRA COM LIVRO E II LITERÁRIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL” NO MUNICÍPIO DE MARI-

TUBA/PA. 

 

2. JUSTIFICATIVA  

2.1. O Município de Marituba é marcado por sua contribuição histórica e econômica para a região metropolitana de 

Belém, onde a Feira do Livro e Literária, constitui-se como uma vitrine de compartilhamento de experiências exitosas 

que o município, através da Secretária Municipal de Educação vem desenvolvendo com o apoio das escolas, cre-

ches, projetos, unidades de atendimento dentre outros espaços educativos, contribuindo de maneira engrandece-

dora para o crescimento da escala educacional e cultural do município 

2.2.A identidade sustentável do Município de Marituba, comprometido com o meio ambiente, vem através da Feira 

do Livro, contribuir de forma efetiva para o crescimento, com vistas a envolver nossas comunidades escolares como 

elemento de propagação de cultura sustentável, bem como, a utilização de forma consciente das Tecnologias Soci-

ais.  

2.3. Estima-se que durante a “Feira do Livro e Literária da Educação Municipal”, circule cerca de 55.000 mil pessoas, 

fator importante para as contribuições políticas e econômicas e de visibilidade para o município, onde as empresas 

e instituições darão importante suporte nos projetos, por meio de exposições, além de consolidar a Feira do Livro, 

como o evento de maior referência no âmbito educacional do município, com a valorização da participação da soci-

edade.  

2.4.A realização de uma Feira do Livro e Literária da Educação Municipal, se faz relevante por seu papel em 

disseminar e fazer proliferar a importância da leitura e da escrita, além de se tornar um espaço de diversidades, com 

gêneros textuais, produções literárias, movimentos artísticos-sócio-culturais, na direção de provocar momentos de 

construção de conhecimentos no município.  

2.5.Importa ressaltar, que esse evento visa, principalmente, promover  conhecimentos literários, garantindo à soci-

edade de Marituba, acesso à educação e aos bens culturais, estimular e alcançar a produção literária na Amazônia 

sempre em articulação com o tema proposto “Sustentabilidade e Tecnologias sociais” com intuito de sensibilizar a 

sociedade quanto as questões relacionadas a manutenção e conservação ambiental, bem como, a utilização de 
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forma consciente dos recursos naturais, valorizando o meio ambiente e o ser humano em consonância com questões 

literárias.  

2.6. Nesse sentido, valorizar e respeitar o meio ambiente abrange fatores sociais, como agentes capazes de incidi-

rem o meio no qual fazem parte, evidenciando a importância do respeito, responsabilidade e comprometimento 

social.  

 

3. DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO OBJETO: As especificações e características completa do ob-

jeto, encontram-se descritas no ANEXO A, parte integrante deste Termo de Referência.  

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: O evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação, será des-

tinado ao público em geral, editoras e contará com a participação das Unidades Escolares da Rede Municipal de 

Ensino de Marituba/PA, além das atrações previstas na programação, constante do respectivo Projeto. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO. 

5.1. A Contratada deverá executar o objeto de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação de 

Marituba/PA, com a antecedência de no mínimo de 72 horas, necessária à montagem de toda a estrutura para o 

evento, a contar da emissão da ordem de serviço. 

5.2. A data e local de realização do evento está previamente designado, nos dias 07, 08 e  09 de dezembro de 

2018, no Ginásio Poliesportivo de Marituba, localizado à Rodovia BR 316. KM 12, s/n, Bairro Centro. 

5.3. O prazo de execução será estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, mediante ob-

servância da data de realização do evento, disponibilizada à CONTRATADA com a antecedência necessária de 

forma a permitir a montagem da estrutura, após assinatura do Instrumento de Contrato. 

5.4.O cumprimento do objeto de forma definitiva não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resul-

tantes da incorreta execução do contrato. 

5.5. A Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, designará um servidor para desempenhar a função de 

Gestor do Contrato para Acompanhar a execução e o cumprimentos, funcionalidade, total e parcial entre outros do 

objeto contratado. 

 

6. MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO 

6.1. Sugere-se a modalidade de licitação Pregão sob a forma Presencial, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. 

7. EQUIPAMENTOS FERRAMENTAS E MATERIAIS 

7.1. A contratada deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários, adequados e em 

quantidade suficiente para a perfeita execução dos serviços, objeto deste instrumento, observando as disposições 

constantes no Termo de Referência. 
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7.2. As ferramentas, equipamentos e materiais empregados na execução dos serviços, deverão ser de propriedade 

da contratada e ficarão sob a sua responsabilidade. 

7.3. As ferramentas, equipamentos e materiais que se danificarem pelo uso ou extraviarem deverão ter sua reposi-

ção imediata pela contratada e o extravio não poderá ser usado como subterfúgio para o descumprimento de qual-

quer exigência contratual ou inobservância das disposições constantes deste instrumento. 

8. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI 

8.1.A contratada deverá dispor aos seus prepostos utilizados na execução dos serviços todo o equipamento de 

proteção individual necessário à execução dos serviços contratados, de acordo com o previsto na legislação do 

Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança. 

8.2. A contratante não poderá ser responsabilizada por qualquer sinistro ou acidente de trabalho que envolva pre-

postos da contratada, que deverá prover seu pessoal de todo o equipamento e assistência necessária à execução 

dos serviços contratados. 

 

9.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 

9.1. Os materiais e equipamentos empregados na execução dos serviços serão de primeira qualidade, bem como 

será empregada a mais apurada técnica na execução dos serviços, comprovada eficiência para o fim a que se 

destina. 

9.2. Não será admitida, nos serviços, aplicação de materiais e equipamentos em desconformidade com o Termo de 

Referência, sem autorização prévia, por escrito, da fiscalização. 

9.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou 

omissão de seus empregados, funcionários, preposto ou representante ao Município de Marituba ou a terceiros 

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

9.4. Para a execução de quaisquer serviços deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção 

Coletiva e Individual que se fizerem necessários, de acordo com o previsto na legislação pertinente do Ministério do 

Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança. 

9.5. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da 

contratação; 

9.6. Quando da execução dos serviços, manter os locais de trabalho desobstruídos e bem sinalizados, quando for 

o caso, de maneira a não comprometer a segurança daqueles que ali trafegam, inclusive no passeio do logradouro 

e via pública. 

9.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos necessários à execução dos serviços ora contratados, 

que serão, no mínimo, os constantes de sua proposta, para o cumprimento dos prazos contratuais, dentro do projeto 

e das especificações técnicas. 
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9.8. Assumir e promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, 

taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente 

instrumento, sobre a realização dos serviços, ora contratados ou gerados por fatos ligados à execução do contrato, 

como também manter-se inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação 

de ausência de débitos para com os órgãos públicos. 

9.9. Corrigir, às suas expensas, os serviços porventura executados com vícios ou defeitos em virtude de ação, 

omissão, negligência, imprudência, imperícia, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, serão sob 

exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Contratante, e sem importar em alteração do 

prazo contratual. 

9.10. Iniciar os serviços sob demanda da Secretaria Municipal de Educação, após emissão da ordem de serviço. 

9.11. A contratada deverá manter infraestrutura e unidades de forças de trabalho suficientes, visando atender com 

celeridade às solicitações referentes às obrigações constantes do Instrumento Contratual. 

9.12. A contratada deverá indicar formalmente um Gerente de Contrato (Preposto), que será o responsável pela 

relação entre a Contratante e a Contratada, conforme instrumento contratual. Devendo informar nome, número de 

telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da Secretaria Municipal de Educação; 

9.13. Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de aciden-

tes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisi-

ção de bens e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência 

da sua condição de empregadora. 

9.14. A contratada deverá uniformizar e identificar os prepostos utilizados na execução dos serviços objeto deste 

Instrumento. 

 

10.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1.A revisão, quando for o caso, do cronograma para a execução do Contrato, em razão de alterações, modifica-

ções ou acréscimos necessários, ficará inteiramente sob responsabilidade da CONTRATANTE. 

10.2.À Secretaria de Municipal de Educação de Marituba/PA, fica reservado o direito de paralisar ou suspender a 

qualquer momento a execução do contrato, caso haja qualquer infringência das normas legais ou procedimentos 

aplicados. 

10.3. Fica a Contratante isenta de quaisquer reclamações ou ações que possam advir, de infração decorrente da 

execução do Contrato. 

10.4. Fica a CONTRATANTE obrigada a efetuar o pagamento à CONTRATADA após a execução dos serviços, 

objeto deste instrumento, após atesto de recebimento definitivo. 
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11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 

11.1. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o presente instru-

mento, dar-se-á o recebimento provisório pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante re-

cibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com as especificações solicitadas. 

11.2.O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á por servidor devidamente designado pela autoridade compe-

tente, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a perfeita condição técnica do objeto 

contratado. 

11.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto à qualidade, corre-

ção e segurança do objeto contratado. 

11.4. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas 

por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário. 

12. DA SUBCONTRATAÇÃO 

12.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

13. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

13.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração da 

CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário.  

13.2. A fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços, objeto do contrato serão exercidos pela Secre-

taria Municipal de Educação de Marituba/PA, através de Servidor, devidamente designado, JAMES ROBSON DOS 

SANTOS OLIVEIRA, Assessor Especial II, Coordenador de Apoio Operacional, que se responsabilizará entre outras 

atribuições:  

a) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, acompanhará a execução dos serviços, para verificar 

se o mesmo encontra-se em conformidade com o objeto contratual;  

b) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato.  

c) Observar todos os aspectos estipulados, inclusive quanto à prazo, local da execução do objeto do contrato. 

 

13.3.O Fiscal do Contrato, realizará visitas de rotinas no local do evento, para o acompanhamento e verificação se 

os serviços estão sendo executados em perfeitas condições caso não esteja, estipular prazos para as devidas cor-

reções.  

13.4. A aceitação estará condicionada ao devido acompanhamento dos técnicos da SEMED. Não serão aceitos 

serviços que não sejam satisfatórios e/ou estejam em desacordo com o objeto contratado. 
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14. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

14.1. Fundamenta-se a presente contratação pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06e 

suas respectivas alterações, demais normas pertinentes que regem a matéria e pelas condições e exigências esta-

belecidas neste instrumento.   

 

15. DO PAGAMENTO  

15.1. O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superior a 30 (trinta) dias, após o atesto 

da NF. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela Secretaria Municipal de Educação 

de Marituba/PA; 

15.2. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer situação aqui especificada, 

sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;  

15.3. O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

perante a Administração, ficando ciente a contratada, de que deverá apresentar à Contratante, as devidas certidões 

de regularidade:  

 a) Certidão de regularidade para com a fazenda Federal/União (Certidão Conjunta);  

b) Certidão de regularidade para com a fazenda Estadual;  

 c) Certidão de regularidade para com a fazenda Municipal;  

 d) Certidão de regularidade para com o FGTS;  

 e) Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT);  

 

15.4. Na Nota Fiscal deverão constar a descrição do objeto ora prestado, informações sobre o número do contrato 

e/ou nota de empenho, bem como acompanhada das referidas certidões.  

15.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto, inclusive nos casos de omissão de informações 

ou outras circunstâncias correlatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a 

CONTRATADA providencie as medidas, saneando-as.  

15.6. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto a 

contratante com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a CONTRA-

TANTE, nem deverá haver prejuízo à execução dos serviços pela CONTRATADA. 

15.7. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, indicada na 

proposta, tendo assim como: agência nº___, Conta Corrente nº ___, Banco:____, em que deverá ser efetuado o 

crédito. Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir 

as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007;  
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16. DO CONTRATO E VIGÊNCIA  

16.1. Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas 

as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Termo de Referência e 

Proposta de Preços da empresa considerada contratada. 

16.2. O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2018, a contar da data de sua assinatura; em relação à sua 

prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o procedimento devidamente motivado acerca da impe-

riosidade do atendimento à necessidade publica de a despesa ser gerada de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93, 

com validade e eficácia após a publicação de seu extrato.  

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1. A Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, reserva-se o direito de liberar a nota fiscal para paga-

mento, somente após o ateste de recebimento do Servidor responsável designado como fiscal do contrato em tela, 

após aferir a quantidade, especificações, qualidade e adequação dos serviços executados com a do objeto contra-

tado e Termo de Referência.  

17.2. Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações, 

bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas na Coordenadoria de Licitação e Contratos na sede da 

Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA;   

17.3. Fica estabelecido o Foro da Comarca de Marituba, Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas 

das avenças. 

 

Marituba/PA, 01 de novembro de 2018. 

 
 

Raimunda da Silva Cunha 
DIRETORIA DE ENSINO 
REG:0605- MEC PARÁ 

 
 

APROVAÇÃO: 
 
 

Kátia Cristina de Souza Santos  
Secretária Municipal de Educação de Marituba/PA 
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TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO A 

 

Observação¹: TODOS os itens desta licitação com valores estimados até 80.000,00 (oitenta mil reais), são EXCLUSI-

VOS para contratação de empresas enquadradas como Microempresas; Empresas de Pequeno Porte; Microempreen-

dedor Individual, nos termos do art. 3º, incisos I e II, da Lei Complementar nº 123/2006 com alterações posteriores; 

 

Observação ²: Na hipótese de não haver participante enquadrado nas condições estabelecidas no subitem anterior, estes 

poderão ser disputados por empresas de outro enquadramento; 

 

Observação ³: Os itens cujo valor estimado sejam acima de 80.000,00 terão cota de até 25% (vinte e cinco por cento) 

do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, Inciso III da 

Lei Complementar 147/2014. 

 

 

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO OBJETO 

Nº  ITEM DESCRIÇAO UND QTDE 
 R$ UNIT 

 ESTIMADA  
 R$ TOTAL  
ESTIMADO  

1 
Palco Geopace 12m X 

11m 

Em estrutura espacial de alumínio, no for-
mato geodésico, pé direito de 7,00m, mon-
tado sobre piso em compensado ante der-
rapante estruturado com perfil metálico a 
2,10m de altura, pintado com tinta PVA na 
cor preta, fechamentos em lona vinílica so-
bre tenda em estrutura tubular metálica gal-
vanizada, devendo a lona ter gramatura mí-
nima de 550g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no am-
biente.  

UNID. 1 
 R$                         

92,20  
 R$                         

92,20  

2 Praticáveis Modulados 

Em estrutura tubular metálica de Duro alu-
mínio com Plataforma Telescópicas ou ajus-
táveis, medindo 02m x 01m revestidas em 
compensado de 20mm em compensado fe-
nólico ante derrapante na espessura de 
20mm, e carpete de primeiro uso na cor 
preto. 

UNID. 15 
 R$                         

86,67  
 R$                    

1.300,05  
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3 
Cabine de Som 3,00m x 

3,00M 

Em estrutura de alumínio, no sistema octa-
norm ou similar coberta em lona vinílica so-
bre tenda em estrutura tubular metálica gal-
vanizada, devendo a lona ter gramatura mí-
nima de 700g/m² e filtro solar, de modo a 
proporcionar maior conforto térmico no am-
biente. 

UNID. 1 
 R$                    

2.388,70  
 R$                    

2.388,70  

4 Camarim Climatizado  

Piso revestido em carpete de 3mm de es-
pessura, montada no sistema octanorm ou 
similar, com paredes de vedação em placas 
de fórmica dupla face e forros pelo mesmo 
sistema. Deverão ser previstos pontos de 
iluminação, e de energia elétrica. Cobertura 
em lona vinílica sobre tenda em estrutura 
tubular metálica galvanizada, devendo a 
lona ter gramatura mínima de 700g/m² e fil-
tro solar, de modo a proporcionar maior 
conforto térmico no ambiente. 

M² 50 
 R$                       

432,35  
 R$                  

21.617,50  

5 
CAMAROTE com Tenda 
em Lona Vinílica 10,00M 

x 20,00M  

Cobertura em estrutura metálica, integrada 
com fechamento externo em lona laminada 
de PVC calandrado com reforço de fibra de 
tecido de poliéster impermeável e com 
blackout solar, tratamento anti-chama e de 
alta resistência ao calor, sem costuras me-
cânicas e com emendas vulcanizadas a 
quente.Deve-se atentar para o fato de que 
esta cobertura terá duas águas, sem pilares 
interiores e sem ligações. Deve-se atentar 
para o fato de que esta cobertura terá duas 
águas, sem pilares interiores e sem liga-
ções conjugadas. A tenda terá modulação 
de 5m, altura lateral (pé-direito) de 5m e al-
tura central (cumeeira) de 10m,ângulo de 
teto de 18°. Piso elevado com estrutura em 
compensado com espessura e resistência 
que suportem as cargas e fluxos de pes-
soas; pintado com tinta PVA na cor preta. 
Instalação elétrica de iluminação através de 
luminárias com lâmpadas de 250W. 

UNID. 1 
 R$                    

9.998,85  
 R$                    

9.998,85  

6 
Barracas Padronizadas 

3,00M X 3,00M 

Barracas com fechamento de 1,10m de al-
tura e balcão frontal, construídas em com-
pensado 10mm, pintado com tinta PVA na 
cor preta, contendo 01 pia para higieniza-
ção com suas respectivas instalações de 
água e esgoto. 

UNID. 21 
 R$                    

1.067,70  
 R$                  

22.421,70  
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7 
Cobertura Geotunel 18m 

X 40m 

Em estrutura espacial de alumínio, no for-
mato geodésico, pé direito de 9,00m, mon-
tado sobre piso em compensado ante der-
rapante estruturado com perfil metálico, 
pintado com tinta PVA na cor preta, fecha-
mentos em lona vinílica sobre tenda em es-
trutura tubular metálica galvanizada, de-
vendo a lona ter gramatura mínima de 
550g/m² e filtro solar, de modo a proporcio-
nar maior conforto térmico no ambiente.  

UNID. 1 
 R$                  

30.288,89  
 R$                  

30.288,89  

8 
Conjunto de Mesas e 

Cadeiras  

Composto de 01 (uma) mesa plástica qua-
drada com 04 (quatro) cadeiras plásticas 
em polipropileno, que suportem até 120 kg, 
na cor branca, conforme norma da ABNT. 

UNID 30 
 R$                           

7,56  
 R$                       

226,80  

9 
Iluminação e Energiza-
ção 

As luminárias e Refletores com instalação 
aparente, sustentação mecânica feita por ti-
rantes apropriados, fixados na estrutura me-
tálica da tenda do evento. Deverão ser utili-
zados luminárias, tipo prismática de acrílico. 
Cabeamento para abastecer de energia as 
luminárias sob as coberturas, assim como 
as tomadas nas barracas. Será composto 
por circuitos de energia normal e estabili-
zada, formando circuitos de força e ilumina-
ção e circuito de emergência.  

UNID. 5 
 R$                       

403,33  
 R$                    

2.016,65  

10 
Estrutura para Galpão 

30 x 70m 

Cobertura em estrutura metálica, integrada 
com fechamento externo em lona laminada 
de PVC calandrado com reforço de fibra de 
tecido de poliéster impermeável e com 
blackout solar, tratamento anti-chama e de 
alta resistência ao calor, sem costuras me-
cânicas e com emendas vulcanizadas a 
quente. Deve-se atentar para o fato de que 
esta cobertura terá duas águas, sem pilares 
interiores e sem ligações. Deve-se atentar 
para o fato de que esta cobertura terá duas 
águas, sem pilares interiores e sem ligações 
conjugadas. A tenda terá modulação de 5m, 
altura lateral (pé-direito) de 5m e altura cen-
tral (cumeeira) de 10m, ângulo de teto de 
18°. 

M² 2.100 
 R$                       

120,26  
 R$                

252.546,00  

11 
Piso Elevado com 20mm 

de altura 

Piso elevado com estrutura em compensado 
com espessura e resistência que suportem 
as cargas e fluxos de pessoas; revestido 
com carpete na cor grafite.  

M² 2.100 
 R$                         

32,67  
 R$                  

68.607,00  
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12 
Iluminação e Energiza-

ção 

As luminárias e Refletores com instalação 
aparente,  sustentação mecânica feita por ti-
rantes apropriados , fixados na estrutura 
metálica da tenda do evento. Deverão ser 
utilizados luminárias, tipo prismática de acrí-
lico. Cabeamento para abastecer de energia 
as luminárias sob as coberturas e nos estan-
des, assim como, as tomadas nos estandes. 
Será composto por circuitos de energia nor-
mal e estabilizada, formando circuitos de 
força e iluminação e circuito de emergência. 

M² 2.100 
 R$                       

403,33  
 R$                

846.993,00  

13 
Climatização com ar 

condicionado em Split 

Sistema de refrigeração com Split’s de 
60.000 BTU (05tr’s) no chamado sistema de 
piso / parede. 

UNID. 78 
 R$                    

2.845,33  
 R$                

221.935,74  

14 Estande Básico -  2 x 2m 

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especificações 
do tipo de material, modulação e posiciona-
mento. Deverão ser seguidas rigorosa-
mente as normas da ABNT e dos fabrican-
tes, sendo que os painéis de TS deverão 
ser encaixados em montantes de perfis de 
alumínio. A altura da placa será de 2,20 m, 
com as devidas estruturas de travamento 
no encontro das divisórias em 90º, bem 
como a iluminação na parte interna dos es-
tandes, serão fixadas diretamente na estru-
tura metálica, tipo arandelas metálica, 
sendo 01 (uma) unidade para cada 03 me-
tros quadrados e 02 pontos de tomadas in-
dividual em cada estande. Toda suspensão 
deverá apresentar boa aparência e rigidez 
mecânica. Prateleira com estrutura em alu-
mínio, cor natural, reclinável em dois níveis, 
sendo 01 (uma) unidade para cada 3m² de 
estande. Tampos de MDF branco, 12 mm.  

UNID. 42 
 R$                       

165,00  
 R$                    

6.930,00  
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15 Estande Básico -  3 x 3m 

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especificações 
do tipo de material, modulação e posiciona-
mento. Deverão ser seguidas rigorosa-
mente as normas da ABNT e dos fabrican-
tes, sendo que os painéis de TS deverão 
ser encaixados em montantes de perfis de 
alumínio. A altura da placa será de 2,20 m, 
com as devidas estruturas de travamento 
no encontro das divisórias em 90º, bem 
como a iluminação na parte interna dos es-
tandes, serão fixadas diretamente na estru-
tura metálica, tipo arandelas metálica, 
sendo 01 (uma) unidade para cada 03 me-
tros quadrados e 02 pontos de tomadas in-
dividual em cada estande. Toda suspensão 
deverá apresentar boa aparência e rigidez 
mecânica. Prateleira com estrutura em alu-
mínio, cor natural, reclinável em dois níveis, 
sendo 01 (uma) unidade para cada 3m² de 
estande. Tampos de MDF branco, 12 mm.  

UNID. 40 
 R$                       

295,60  
 R$                  

11.824,00  

16 Estande Básico -  4 x 4m  

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especificações 
do tipo de material, modulação e posiciona-
mento. Deverão ser seguidas rigorosa-
mente as normas da ABNT e dos fabrican-
tes, sendo que os painéis de TS deverão 
ser encaixados em montantes de perfis de 
alumínio. A altura da placa será de 2,20 m, 
com as devidas estruturas de travamento 
no encontro das divisórias em 90º, bem 
como a iluminação na parte interna dos es-
tandes, serão fixadas diretamente na estru-
tura metálica, tipo arandelas metálica, 
sendo 01 (uma) unidade para cada 03 me-
tros quadrados e 02 pontos de tomadas in-
dividual em cada estande. Toda suspensão 
deverá apresentar boa aparência e rigidez 
mecânica. Prateleira com estrutura em alu-
mínio, cor natural, reclinável em dois níveis, 
sendo 01 (uma) unidade para cada 3m² de 
estande. Tampos de MDF branco, 12 mm.  

UNID. 22 
 R$                       

295,60  
 R$                    

6.503,20  
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17 Estande Básico -  8 x 8m  

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especificações 
do tipo de material, modulação e posiciona-
mento. Deverão ser seguidas rigorosa-
mente as normas da ABNT e dos fabrican-
tes, sendo que os painéis de TS deverão 
ser encaixados em montantes de perfis de 
alumínio. A altura da placa será de 2,20 m, 
com as devidas estruturas de travamento 
no encontro das divisórias em 90º, bem 
como a iluminação na parte interna dos es-
tandes, serão fixadas diretamente na estru-
tura metálica, tipo arandelas metálica, 
sendo 01 (uma) unidade para cada 03 me-
tros quadrados e 02 pontos de tomadas in-
dividual em cada estande. Toda suspensão 
deverá apresentar boa aparência e rigidez 
mecânica. Prateleira com estrutura em alu-
mínio, cor natural, reclinável em dois níveis, 
sendo 01 (uma) unidade para cada 3m² de 
estande. Tampos de MDF branco, 12 mm.  

UNID. 1 
 R$                       

935,00  
 R$                       

935,00  

18 SALA VIP 10X 6M 

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especificações 
do tipo de material, modulação e posiciona-
mento. Deverão ser seguidas rigorosa-
mente as normas da ABNT e dos fabrican-
tes, sendo que os painéis de TS deverão 
ser encaixados em montantes de perfis de 
alumínio. A altura da placa será de 2,80 m, 
com as devidas estruturas de travamento 
no encontro das divisórias em 90º, bem 
como a iluminação tipo plafon, sendo 01 
(uma) unidade para cada 06 metros qua-
drados e 03 pontos de tomadas. -01 mesa 
com 04 cadeiras, 01 Sofá para dois luga-
res, 01 Mesa de centro, 01 televisão de 
42", Sistema de refrigeração compatível 
com o volume. 

UNID 1 
 R$                    

1.994,82  
 R$                    

1.994,82  
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19 Sala Fechada     10 x 6m 

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especificações 
do tipo de material, modulação e posiciona-
mento. Teto com forração em painéis de 1 x 
1m de eucaplac branco. Deverão ser segui-
das rigorosamente as normas da ABNT e 
dos fabricantes, sendo que os painéis de TS 
deverão ser encaixados em montantes de 
perfis de alumínio. A altura da placa será de 
2,80 m, com as devidas estruturas de trava-
mento no encontro das divisórias em 90º, 
bem como a iluminação tipo refletores ne-
cessários para área de 60m² e 02 pontos de 
tomadas. - 01 mesa para  palestrantes, 50 
cadeiras e 01 quadro magnético. Piso em 
compensado laminado revestido em carpete 
na cor grafite. 

UNID. 1 
 R$                       

342,67  
 R$                       

342,67  

20 
Estrutura para Galpão 

15 x 30m 

Cobertura em estrutura metálica, integrada 
com fechamento externo em lona laminada 
de PVC calandrado com reforço de fibra de 
tecido de poliéster impermeável e com 
blackout solar, tratamento anti-chama e de 
alta resistência ao calor, sem costuras me-
cânicas e com emendas vulcanizadas a 
quente. Deve-se atentar para o fato de que 
esta cobertura terá duas águas, sem pilares 
interiores e sem ligações. Deve-se atentar 
para o fato de que esta cobertura terá duas 
águas, sem pilares interiores e sem ligações 
conjugadas. A tenda terá modulação de 5m, 
altura lateral (pé-direito) de 5m e altura cen-
tral (cumeeira) de 10m, ângulo de teto de 
18°. 

M² 450 
 R$                         

42,00  
 R$                  

18.900,00  

21 
Piso Elevado com 20mm 

de altura 

Piso elevado com estrutura em compensado 
com espessura e resistência que suportem 
as cargas e fluxos de pessoas; revestido 
com carpete na cor grafite.  

M² 450 
 R$                         

32,67  
 R$                  

14.701,50  

22 Palco 12 x 6m 

Piso elevado com estrutura em compensado 
com espessura e resistência que suportem 
as cargas e fluxos de pessoas; revestido 
com carpete na cor preta. Inclusive cortina 
para abertura do espetáculo. 

UNID. 1 
 R$                    

4.106,33  
 R$                    

4.106,33  

23 Camarim Climatizado 

Piso revestido em carpete de 3mm de es-
pessura, montada no sistema octanorm ou 
similar, com paredes de vedação em placas 
de fórmica dupla face e forros pelo mesmo 
sistema. Deverão ser previstos pontos de 
iluminação, e de energia elétrica.  

M² 25 
 R$                       

287,67  
 R$                    

7.191,75  
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24 
Cadeira Plástica sem 

Braço 

 - Em polipropileno, sem braço, que suporte 
até 120 kg, na cor branca, conforme norma 
da ABNT. 

UNID. 1600 
 R$                           
3,20  

 R$                    
5.120,00  

25 
Forração  interna de teto 

e paredes 

Executados com placas de MDF obede-
cendo ao projeto conforme especificações 
do tipo de material, modulação e posiciona-
mento. Deverão ser seguidas rigorosa-
mente as normas da ABNT e dos fabrican-
tes, sendo que os painéis de MDF recebe-
rão plotagens de imagens.  

M² 960 
 R$                       

345,00  
 R$                

331.200,00  

26 
Estrutura para Galpão 

15 x 30m 

Cobertura em estrutura metálica, integrada 
com fechamento externo em lona laminada 
de PVC calandrado com reforço de fibra de 
tecido de poliéster impermeável e com 
blackout solar, tratamento anti-chama e de 
alta resistência ao calor, sem costuras me-
cânicas e com emendas vulcanizadas a 
quente. Deve-se atentar para o fato de que 
esta cobertura terá duas águas, sem pilares 
interiores e sem ligações. Deve-se atentar 
para o fato de que esta cobertura terá duas 
águas, sem pilares interiores e sem ligações 
conjugadas. A tenda terá modulação de 5m, 
altura lateral (pé-direito) de 5m e altura cen-
tral (cumeeira) de 10m, ângulo de teto de 
18°. 

M² 450 
 R$                         

42,00  
 R$                  

18.900,00  

27 
Piso Elevado com 20mm 

de altura 

Piso elevado com estrutura em compensado 
com espessura e resistência que suportem 
as cargas e fluxos de pessoas; revestido 
com carpete na cor grafite.  

M² 450 
 R$                         

32,67  
 R$                  

14.701,50  

28 
Forração  interna de teto 

e paredes 

Executados com placas de MDF obede-
cendo ao projeto conforme especificações 
do tipo de material, modulação e posiciona-
mento. Deverão ser seguidas rigorosa-
mente as normas da ABNT e dos fabrican-
tes, sendo que os painéis de MDF recebe-
rão plotagens de imagens.  

M² 960 
 R$                       

345,00  
 R$                

331.200,00  

29 
Estrutura para Galpão 

15 x 45m 

Cobertura em estrutura metálica, integrada 
com fechamento externo em lona laminada 
de PVC calandrado com reforço de fibra de 
tecido de poliéster impermeável e com 
blackout solar, tratamento anti-chama e de 
alta resistência ao calor, sem costuras me-
cânicas e com emendas vulcanizadas a 
quente. Deve-se atentar para o fato de que 
esta cobertura terá duas águas, sem pilares 
interiores e sem ligações. Deve-se atentar 
para o fato de que esta cobertura terá duas 
águas, sem pilares interiores e sem ligações 
conjugadas. A tenda terá modulação de 5m, 
altura lateral (pé-direito) de 5m e altura cen-
tral (cumeeira) de 10m, ângulo de teto de 
18°. 

M² 675 
 R$                         

40,00  
 R$                  

27.000,00  
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30 
Piso Elevado com 20mm 

de altura 

Piso elevado com estrutura em compensado 
com espessura e resistência que suportem 
as cargas e fluxos de pessoas; revestido 
com carpete na cor grafite.  

M² 675 
 R$                         

32,67  
 R$                  

22.052,25  

31 
Climatizadores Evapora-

tivos 

Climatizador Evaporativo capazes de produ-
zir climatização em grandes ambientes sem 
a presença de névoa ou gotículas; Área de 
abrangência de 200m2 à 250m2 aproxima-
damente, Tensão: 220V; Autonomia do re-
servatório a plena carga: 01 hora; Reserva-
tório de água com capacidade adequada à 
autonomia; modo de reposição de água no 
reservatório: manualmente; direcionamento 
do fluxo: vertical e horizontal das aletas; 
Plug de conexão elétrica do equipamento no 
novo padrão brasileiro.  

UNID. 18 
 R$                    

1.125,67  
 R$                  

20.262,06  

32 
SALA DE MINI CURSO 7 

x 6m 

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especificações 
do tipo de material, modulação e posiciona-
mento. Teto com forração em painéis de 1 x 
1m de eucaplac branco. Deverão ser segui-
das rigorosamente as normas da ABNT e 
dos fabricantes, sendo que os painéis de TS 
deverão ser encaixados em montantes de 
perfis de alumínio. A altura da placa será de 
2,20 m, com as devidas estruturas de trava-
mento no encontro das divisórias em 90º, 
bem como a iluminação tipo calhas ou simi-
lar, 02 pontos de tomadas e climatização. - 
01 mesa para palestrantes, 50 cadeiras e 01 
quadro magnético. Piso em compensado la-
minado revestido em carpete na cor grafite. 

UNID. 2 
 R$                    

1.240,80  
 R$                    

2.481,60  

33 Piso 25 X 40m 

Piso elevado com estrutura em compensado 
laminado com espessura e resistência que 
suportem as cargas e fluxos de pessoas; re-
vestido com carpete na cor grafite.  

M² 1.000 
 R$                         

38,13  
 R$                  

38.130,00  

34 
Estande Fechado 25 x 

40m   

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especificações 
do tipo de material, modulação e posiciona-
mento. Teto com forração em lycra na cor 
branca. Deverão ser seguidas rigorosa-
mente as normas da ABNT e dos fabrican-
tes, sendo que os painéis de TS deverão 
ser encaixados em montantes de perfis de 
alumínio. A altura da placa será de 2,80 m, 
com as devidas estruturas de travamento 
no encontro das divisórias em 90º, bem 
como a iluminação tipo refletores necessá-
rios para área de 1.000m² e 03 pontos de 
tomadas. - 01 mesa para palestrantes, 50 
cadeiras e 01 quadro magnético. Piso em 

M² 1.000 
 R$                         

93,00  
 R$                  

93.000,00  
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compensado laminado revestido em car-
pete na cor grafite. 

35 Palco 10 x 4m 

Piso elevado com estrutura em compensado 
com espessura e resistência que suportem 
as cargas e fluxos de pessoas; revestido 
com carpete na cor azul. 

UNID. 1 
 R$                    

4.993,00  
 R$                    

4.993,00  

36 
Cobertura em Tenda 

com Lona Vinílica 

Cobertura em lona vinílica sobre tenda em 
estrutura tubular metálica galvanizada, de-
vendo a lona ter gramatura mínima de 
700g/m² e filtro solar. Deverá ser montada 
sobre pilares com tubos galvanizados de di-
âmetro mínimo de 1 ½ polegadas (48,30 
mm), contraventados em tubos metálicos, 
devidamente estaiados no solo ou em outra 
estrutura de apoio através de cabos de aço. 
Incluindo iluminação. 

M² 600 
 R$                         

19,31  
 R$                  

11.586,00  

37 Palco 25 x 40m 

Piso elevado de 80cm do solo, com estru-
tura em compensado com espessura e re-
sistência que suportem as cargas e fluxos 
de pessoas; revestido com carpete na cor 
preta. Estrutura treliçada em volta para fixa-
çao de elementos de decoração. 

UNID. 1 
 R$                  

25.000,00  
 R$                  

25.000,00  

38 Pórtico em Box truss 
Em estrutura treliçada de alumínio na liga 
6061-T6, no sistema Box Q30 ou Q50 (fun-
ção do vão). 

M 300 
 R$                         

30,00  
 R$                    

9.000,00  

39 Banheiro Químico 

Em polietileno expandido, tipo stander, com 
tratamento de resíduos através de produtos 
químicos, com manutenção, limpeza e higi-
enização através de sistema a vácuo. 03 
dias de evento. 

UNID. 100 
 R$                       

265,33  
 R$                  

26.533,00  

40 
Cerca Modulada Metá-

lica 

Em estrutura tubular metálica modulada nas 
dimensões de 1,00m, 2,00m, ou 3,00m de 
comprimento por 1,10 metro de altura, exe-
cutadas com tubos galvanizados de diâme-
tro mínimo de 1 ¼ polegadas com espes-
sura mínima de 2,65 mm de parede de modo 
a proporcionar um peso próprio compatível 
com as necessidades de isolamento para 
público.• As divisões internas de fechamento 
das cercas poderão ser em tubos ou barras 
metálicas, não podendo proporcionar espa-
çamento maior que 10 centímetros entre 
elas de modo a não causar acidentes com 
crianças.• As ligações entre cercas deverão 
ser um sistema de encaixe que garanta a 

M 600 
 R$                         

28,33  
 R$                  

16.998,00  
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continuidade e estabilidade da linha, permi-
tindo a transferência e distribuição de cargas 
entre elas. 

41 
Grupo Gerador com Ca-

pacidade de 180 kva  

Grupo gerador silenciado com capacidade 
de 180Kva, modelo Skid ou similar, regime 
de funcionamento prime, tensão (CA) trifá-
sico, tensão (CC) 12Vcc, frequência 60Hz, 
regulador de velocidade eletrônico, radia-
dor. Gerador CramacoG2R250MB ou simi-
lar, mancal único, bazeta religável. Quadro 
de comando manual, singelo, analógico, 
proteção com disjuntor e fusíveis. Bateria 
de 150(AM). Tanque de combustível com 
capacidade para 200l. O combustível é res-
ponsabilidade do fornecedor. 

DIÀRIA 12 
 R$                    

2.273,33  
 R$                  

27.279,96  

42 
Grupo Gerador com Ca-

pacidade de 150 kva  

Grupo gerador silenciado com capacidade 
de 125Kva, modelo Skid ou similar, regime 
de funcionamento prime, tensão (CA) trifá-
sico, tensão (CC) 12Vcc, frequência 60Hz, 
regulador de velocidade eletrônico, radia-
dor. Gerador CramacoG2R250MB ou simi-
lar, mancal único, bazeta religável. Quadro 
de comando manual, singelo, analógico, 
proteção com disjuntor e fusíveis. Bateria 
de 150(AM). Tanque de combustível com 
capacidade para 200l. O combustível é res-
ponsabilidade do fornecedor. 

DIÀRIA 9 
 R$                    

1.400,00  
 R$                  

12.600,00  

43 
ILUMINAÇÃO -Pequeno 

Porte 

24 Canhões de 1000 watts com lâmpada 
PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas colori-
das conforme o espetáculo (se necessário o 
mesmo montado em varas de 4 ou 6 refleto-
res); 01 rack de luz com 24 kw no mínimo 
(preferência digital com sinal dmx); 01 mesa 
de luz com multicabo para ligar a mesma no 
rack (preferência mesa digital com sinal 
dmx); 01 ac do rack com 50 mts no mínimo; 
Máquina de fumaça; Extensões, cabos e co-
nectores para ligação do mesmo. 

DIARIA 9 
 R$                    

2.550,00  
 R$                  

22.950,00  

44 
ILUMINAÇÃO -Médio 

Porte 

48 Canhões de 1000 watts com lâmpada 
PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas colori-
das conforme o espetáculo (se necessário o 
mesmo montado em varas de 4 ou 6 refleto-
res); 01 minibrute de 6 lâmpadas; 01 rack de 
luz com 48 kw no mínimo digitaldmx (ou 2 de 
24kw); 01 mesa de luz digital  dmx 512 ca-
nais no mínimo; 01 ac do rack com 50 mts 
no mínimo;  04 movinghead 575 spot;  01 
máquina de fumaça; Extensões, cabos e co-
nectores para ligação do mesmo. 

DIARIA 9 
 R$                    

4.083,33  
 R$                  

36.749,97  
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45 
ILUMINAÇÃO -Grande 

Porte 

72 Canhões de 1000 watts com lâmpada 
PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas colori-
das conforme o espetáculo  (se necessário 
o mesmo montado em varas de 4 ou 6 refle-
tores ); 02 minibrute de 6 lâmpadas; 02 rack 
de luz com 48 kw no mínimo  digitaldmx (ou 
3 de 24kw); 01 modulo de disjuntores pa-
drão rack com 12 canais; 01 mesa de luz di-
gital  dmxavolitepearl ou similar; 01 spliter-
dmx de 04canais no mínimo; 01 ac do rack 
com 50 mts no mínimo; 08 movinghead 575 
spot;  01 strobo de 3000 w; 12 refletores acl 
ou loco light; 01 canhão seguidor hmi 
1200w; 01 máquina de fumaça dmx com 
ventilador; Extensões, cabos e conectores 
para ligação do mesmo. 

DIARIA 6 
 R$                    

5.211,00  
 R$                  

31.266,00  

46 Efeitos Especiais 
06 SKY Paper –Máquina de Papel –CH; 04 
Lançador de Serpentina; 12 Gerb para cas-
cata in Door. 

DIARIA 9 
 R$                    

2.183,33  
 R$                  

19.649,97  

47 Som Pequeno Porte 

Sistema completo, incluindo transporte, 
montagem e operação por profissional qua-
lificado e identificado, contendo: 01 mesa 
analógica ou digital com no mínimo 8 canais; 
02 caixas full range em tripés amplificadas 
com mínimo de 600w RMS cada; 04 micro-
fones com fio (padrão sm 58); 01 microfone 
uhf sem fio, com bateria, Pedestais e cabe-
amento para o sistema;  01 notebook ou CD 
player para execução de programa musical 
ambiente. 

DIARIA 9 
 R$                    

2.466,67  
 R$                  

22.200,03  

48 Som Médio Porte 

Sistema completo, incluindo transporte, 
montagem e operação por profissional qua-
lificado e identificado, contendo:  01 mesa 
analógica ou digital com no mínimo 16 ca-
nais; 04 caixas full range em tripés amplifi-
cadas com mínimo de 600w RMS; 04 micro-
fones com fio (padrão sm 58);  04 microfo-
nes com fio (padrão sm 57);02 microfone uhf 
sem fio, com bateria 02 retornos; Pedestais 
e cabeamento para o sistema;  01 notebook 
ou CD player para execução de programa 
musical ambiente. 

DIARIA 9 
 R$                    

3.953,33  
 R$                  

35.579,97  
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49 Som Grande Porte 

Sistema completo, incluindo transporte, 
montagem e operação por profissionais qua-
lificados e identificados, contendo: 01 mesa 
digital com no mínimo 24 canais; Sistema de 
caixas fly ou line arrays com seus respecti-
vos graves, com 02 unidades de caixas altas 
e 02 unidades de caixas graves por lado do 
palco ou boca de cena; 08 microfones com 
fio (padrão sm 58); 08 microfones com fio 
(padrão sm 57); 06 microfones para capta-
ção e altas frequências (condensadores) –
para aplicação em cordas, metais ou coros 
vocais;  02 microfone uhf sem fio, com bate-
ria, 06 retornos SM 400 –com mínimo 600 
Watts;  01 amplificador de guitarra de alto 
padrão, com mínimo de 120W (referência 
Fender Twinreverb); 01amplificador de con-
tra-baixo completo (cabeçote, caixa de altas 
e caixa de graves), Pedestais e cabeamento 
conforme para o sistema;  01 notebook ou 
CD player para execução de programa mu-
sical ambiente. 

DIARIA 6 
 R$                    

3.233,33  
 R$                  

19.399,98  

 

 

 

Marituba/PA, 01 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

Raimunda da Silva Cunha 
DIRETORIA DE ENSINO 
REG:0605- MEC PARÁ 

 
 
 

APROVAÇÃO: 
 
 
 
 

Kátia Cristina de Souza Santos  
Secretária Municipal de Educação de Marituba/PA 
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ANEXO II 

  

MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 

  

  

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _________________________________, portador(a) da cédula de 

identidade nº __________ e do CPF nº ________________, a participar da licitação instaurada pelo Município de 

__________, na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº XXXXXX, na qualidade de REPRESENTANTE LE-

GAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa _______________________, CNPJ 

nº ____________________, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.  

 

Local e data. 

  

  

_________________________________ 

Assinatura do (s) dirigente(s) da empresa 

(FIRMA RECONHECIDA) 

 

 

 

_________________________________  

Nome do dirigente da empresa 

RG nº CPF nº 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(papel timbrado da licitante) 

 

A(O) 

MUNICIPIO DE MARITUBA – PMM/PA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

PREGÃO PRESENCIAL N° XXXXXXXXX  

 

 

Pelo presente, declaro que, nos termos do artigo 4°, VII, da Lei nº 10.520/2002, a empresa ..................................., 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o Pregão Presencial n° XXXXXXXXXX, cujo objeto é 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com a apresentação na forma editalícias dos documentos, conforme requisi-

tados no presente ato convocatório. 

 

 

Local e data 

 

_________________________________  

Nome do dirigente da empresa 

RG nº CPF nº 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

(papel timbrado da licitante) 

 

A(O) 

MUNICIPIO DE MARITUBA – PMM/PA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

PREGÃO PRESENCIAL N° XXXXXXXXX  

 

Em atendimento ao previsto no edital de Pregão Presencial n° XXXXXX, que não se encontra declarada inidônea 

para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, 

tendo assim condições para participação no presente certame. 

 

Local e data 

 

_________________________________  

Nome do dirigente da empresa 

RG nº CPF nº 
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ANEXO V 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

(papel timbrado da licitante) 

 

A(O) 

MUNICIPIO DE MARITUBA – PMM/PA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

PREGÃO PRESENCIAL N° XXXXXXXXX  

 

............................................................................................. , inscrito no CNPJ nº ......................................................... 

, no intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) .............. , portador(a) da Carteira de Identidade nº ............. e 

do CPF nº ........... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

Local e data 

 

 

_________________________________  

Nome do dirigente da empresa 

RG nº CPF nº 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO COM BASE NO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/2006, ALTERADA 

PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 155/2016 

(papel timbrado da licitante) 

 

A(O) 

MUNICIPIO DE MARITUBA – PMM/PA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

PREGÃO PRESENCIAL N° XXXXXXXXX  

 

__________________(nome da empresa) ________, inscrita no CNPJ nº ______________, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) __________________portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ 

e de CPF nº _____________________ DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Presencial n° 

XXXXXXXX, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é 

considerada:  

(    ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006;  

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inc. II, art. 3º, da Lei Complementar n° 123/2006; 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme § 1º, do art. 18-A,  da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

DECLARA ainda que a empresa será excluída das vedações constantes do § 4°, do art. 3°, da Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006.  

 

Local e data. 

OBS: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante. 

_________________________________  

Nome do representante legal 

RG nº CPF nº 
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ANEXO VII 

MODELO DE PROPOSTA 

(papel timbrado da licitante) 

 

A(O) 
MUNICIPIO DE MARITUBA – PMM/PA. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 
PREGÃO PRESENCIAL N° XXXXXXXXX  
OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço: 
Fone:                        Fax: 
E-mail: 
Dados Bancários: 

 

Nº  ITEM DESCRIÇAO UND QTDE 
 R$ UNIT 

   
 R$ TOTAL  

 

1 
Palco Geopace 12m X 

11m 

Em estrutura espacial de alumínio, no for-
mato geodésico, pé direito de 7,00m, 
montado sobre piso em compensado 
ante derrapante estruturado com perfil 
metálico a 2,10m de altura, pintado com 
tinta PVA na cor preta, fechamentos em 
lona vinílica sobre tenda em estrutura tu-
bular metálica galvanizada, devendo a 
lona ter gramatura mínima de 550g/m² e 
filtro solar, de modo a proporcionar maior 
conforto térmico no ambiente.  

UNID. 1   

2 Praticáveis Modulados 

Em estrutura tubular metálica de Duro alu-
mínio com Plataforma Telescópicas ou 
ajustáveis, medindo 02m x 01m revestidas 
em compensado de 20mm em compen-
sado fenólico ante derrapante na espes-
sura de 20mm, e carpete de primeiro uso 
na cor preto. 

UNID. 15   
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3 
Cabine de Som 3,00m x 

3,00M 

Em estrutura de alumínio, no sistema oc-
tanorm ou similar coberta em lona vinílica 
sobre tenda em estrutura tubular metálica 
galvanizada, devendo a lona ter grama-
tura mínima de 700g/m² e filtro solar, de 
modo a proporcionar maior conforto tér-
mico no ambiente. 

UNID. 1   

4 Camarim Climatizado  

Piso revestido em carpete de 3mm de es-
pessura, montada no sistema octanorm 
ou similar, com paredes de vedação em 
placas de fórmica dupla face e forros pelo 
mesmo sistema. Deverão ser previstos 
pontos de iluminação, e de energia elé-
trica. Cobertura em lona vinílica sobre 
tenda em estrutura tubular metálica gal-
vanizada, devendo a lona ter gramatura 
mínima de 700g/m² e filtro solar, de modo 
a proporcionar maior conforto térmico no 
ambiente. 

M² 50   

5 
CAMAROTE com 

Tenda em Lona Vinílica 
10,00M x 20,00M  

Cobertura em estrutura metálica, inte-
grada com fechamento externo em lona 
laminada de PVC calandrado com reforço 
de fibra de tecido de poliéster impermeá-
vel e com blackout solar, tratamento anti-
chama e de alta resistência ao calor, sem 
costuras mecânicas e com emendas vul-
canizadas a quente.Deve-se atentar para 
o fato de que esta cobertura terá duas 
águas, sem pilares interiores e sem liga-
ções. Deve-se atentar para o fato de que 
esta cobertura terá duas águas, sem pila-
res interiores e sem ligações conjugadas. 
A tenda terá modulação de 5m, altura la-
teral (pé-direito) de 5m e altura central 
(cumeeira) de 10m,ângulo de teto de 18°. 
Piso elevado com estrutura em compen-
sado com espessura e resistência que 
suportem as cargas e fluxos de pessoas; 
pintado com tinta PVA na cor preta. Insta-
lação elétrica de iluminação através de 
luminárias com lâmpadas de 250W. 

UNID. 1   



 
 

 
 

 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

COORDENADORIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

 

 
Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – CEP 67200–000- Marituba – Pará 

Fone: (91) 3256-7833 | E-mail:licitasemedmarituba@gmail.com 
 

 

 

6 
Barracas Padronizadas 

3,00M X 3,00M 

Barracas com fechamento de 1,10m de 
altura e balcão frontal, construídas em 
compensado 10mm, pintado com tinta 
PVA na cor preta, contendo 01 pia para 
higienização com suas respectivas insta-
lações de água e esgoto. 

UNID. 21   

7 
Cobertura Geotunel 

18m X 40m 

Em estrutura espacial de alumínio, no for-
mato geodésico, pé direito de 9,00m, 
montado sobre piso em compensado 
ante derrapante estruturado com perfil 
metálico, pintado com tinta PVA na cor 
preta, fechamentos em lona vinílica sobre 
tenda em estrutura tubular metálica gal-
vanizada, devendo a lona ter gramatura 
mínima de 550g/m² e filtro solar, de modo 
a proporcionar maior conforto térmico no 
ambiente.  

UNID. 1   

8 
Conjunto de Mesas e 

Cadeiras  

Composto de 01 (uma) mesa plástica 
quadrada com 04 (quatro) cadeiras plásti-
cas em polipropileno, que suportem até 
120 kg, na cor branca, conforme norma 
da ABNT. 

UNID 30   

9 
Iluminação e Energiza-
ção 

As luminárias e Refletores com instalação 
aparente, sustentação mecânica feita por 
tirantes apropriados, fixados na estrutura 
metálica da tenda do evento. Deverão ser 
utilizados luminárias, tipo prismática de 
acrílico. Cabeamento para abastecer de 
energia as luminárias sob as coberturas, 
assim como as tomadas nas barracas. 
Será composto por circuitos de energia 
normal e estabilizada, formando circuitos 
de força e iluminação e circuito de emer-
gência.  

UNID. 5   

11 
Piso Elevado com 

20mm de altura 

Piso elevado com estrutura em compen-
sado com espessura e resistência que su-
portem as cargas e fluxos de pessoas; re-
vestido com carpete na cor grafite.  

M² 2.100   
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14 
Estande Básico -  2 x 

2m 

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especifica-
ções do tipo de material, modulação e 
posicionamento. Deverão ser seguidas ri-
gorosamente as normas da ABNT e dos 
fabricantes, sendo que os painéis de TS 
deverão ser encaixados em montantes 
de perfis de alumínio. A altura da placa 
será de 2,20 m, com as devidas estrutu-
ras de travamento no encontro das divi-
sórias em 90º, bem como a iluminação 
na parte interna dos estandes, serão fixa-
das diretamente na estrutura metálica, 
tipo arandelas metálica, sendo 01 (uma) 
unidade para cada 03 metros quadrados 
e 02 pontos de tomadas individual em 
cada estande. Toda suspensão deverá 
apresentar boa aparência e rigidez mecâ-
nica. Prateleira com estrutura em alumí-
nio, cor natural, reclinável em dois níveis, 
sendo 01 (uma) unidade para cada 3m² 
de estande. Tampos de MDF branco, 12 
mm.  

UNID. 42   

15 
Estande Básico -  3 x 

3m 

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especifica-
ções do tipo de material, modulação e 
posicionamento. Deverão ser seguidas ri-
gorosamente as normas da ABNT e dos 
fabricantes, sendo que os painéis de TS 
deverão ser encaixados em montantes 
de perfis de alumínio. A altura da placa 
será de 2,20 m, com as devidas estrutu-
ras de travamento no encontro das divi-
sórias em 90º, bem como a iluminação 
na parte interna dos estandes, serão fixa-
das diretamente na estrutura metálica, 
tipo arandelas metálica, sendo 01 (uma) 
unidade para cada 03 metros quadrados 
e 02 pontos de tomadas individual em 
cada estande. Toda suspensão deverá 
apresentar boa aparência e rigidez mecâ-
nica. Prateleira com estrutura em alumí-
nio, cor natural, reclinável em dois níveis, 
sendo 01 (uma) unidade para cada 3m² 
de estande. Tampos de MDF branco, 12 
mm.  

UNID. 40   
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16 
Estande Básico -  4 x 

4m  

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especifica-
ções do tipo de material, modulação e 
posicionamento. Deverão ser seguidas ri-
gorosamente as normas da ABNT e dos 
fabricantes, sendo que os painéis de TS 
deverão ser encaixados em montantes 
de perfis de alumínio. A altura da placa 
será de 2,20 m, com as devidas estrutu-
ras de travamento no encontro das divi-
sórias em 90º, bem como a iluminação 
na parte interna dos estandes, serão fixa-
das diretamente na estrutura metálica, 
tipo arandelas metálica, sendo 01 (uma) 
unidade para cada 03 metros quadrados 
e 02 pontos de tomadas individual em 
cada estande. Toda suspensão deverá 
apresentar boa aparência e rigidez mecâ-
nica. Prateleira com estrutura em alumí-
nio, cor natural, reclinável em dois níveis, 
sendo 01 (uma) unidade para cada 3m² 
de estande. Tampos de MDF branco, 12 
mm.  

UNID. 22   

17 
Estande Básico -  8 x 

8m  

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especifica-
ções do tipo de material, modulação e 
posicionamento. Deverão ser seguidas ri-
gorosamente as normas da ABNT e dos 
fabricantes, sendo que os painéis de TS 
deverão ser encaixados em montantes 
de perfis de alumínio. A altura da placa 
será de 2,20 m, com as devidas estrutu-
ras de travamento no encontro das divi-
sórias em 90º, bem como a iluminação 
na parte interna dos estandes, serão fixa-
das diretamente na estrutura metálica, 
tipo arandelas metálica, sendo 01 (uma) 
unidade para cada 03 metros quadrados 
e 02 pontos de tomadas individual em 
cada estande. Toda suspensão deverá 
apresentar boa aparência e rigidez mecâ-
nica. Prateleira com estrutura em alumí-
nio, cor natural, reclinável em dois níveis, 
sendo 01 (uma) unidade para cada 3m² 
de estande. Tampos de MDF branco, 12 
mm.  

UNID. 1   
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18 SALA VIP 10X 6M 

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especifica-
ções do tipo de material, modulação e 
posicionamento. Deverão ser seguidas ri-
gorosamente as normas da ABNT e dos 
fabricantes, sendo que os painéis de TS 
deverão ser encaixados em montantes 
de perfis de alumínio. A altura da placa 
será de 2,80 m, com as devidas estrutu-
ras de travamento no encontro das divi-
sórias em 90º, bem como a iluminação 
tipo plafon, sendo 01 (uma) unidade para 
cada 06 metros quadrados e 03 pontos 
de tomadas. -01 mesa com 04 cadeiras, 
01 Sofá para dois lugares, 01 Mesa de 
centro, 01 televisão de 42", Sistema de 
refrigeração compatível com o volume. 

UNID 1   

19 
Sala Fechada     10 x 

6m 

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especificações 
do tipo de material, modulação e posicio-
namento. Teto com forração em painéis 
de 1 x 1m de eucaplac branco. Deverão 
ser seguidas rigorosamente as normas da 
ABNT e dos fabricantes, sendo que os pai-
néis de TS deverão ser encaixados em 
montantes de perfis de alumínio. A altura 
da placa será de 2,80 m, com as devidas 
estruturas de travamento no encontro das 
divisórias em 90º, bem como a iluminação 
tipo refletores necessários para área de 
60m² e 02 pontos de tomadas. - 01 mesa 
para  palestrantes, 50 cadeiras e 01 qua-
dro magnético. Piso em compensado la-
minado revestido em carpete na cor gra-
fite. 

UNID. 1   
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20 
Estrutura para Galpão 

15 x 30m 

Cobertura em estrutura metálica, inte-
grada com fechamento externo em lona 
laminada de PVC calandrado com reforço 
de fibra de tecido de poliéster impermeá-
vel e com blackout solar, tratamento anti-
chama e de alta resistência ao calor, sem 
costuras mecânicas e com emendas vul-
canizadas a quente. Deve-se atentar para 
o fato de que esta cobertura terá duas 
águas, sem pilares interiores e sem liga-
ções. Deve-se atentar para o fato de que 
esta cobertura terá duas águas, sem pila-
res interiores e sem ligações conjugadas. 
A tenda terá modulação de 5m, altura la-
teral (pé-direito) de 5m e altura central (cu-
meeira) de 10m, ângulo de teto de 18°. 

M² 450   

21 
Piso Elevado com 

20mm de altura 

Piso elevado com estrutura em compen-
sado com espessura e resistência que su-
portem as cargas e fluxos de pessoas; re-
vestido com carpete na cor grafite.  

M² 450   

22 Palco 12 x 6m 

Piso elevado com estrutura em compen-
sado com espessura e resistência que su-
portem as cargas e fluxos de pessoas; re-
vestido com carpete na cor preta. Inclu-
sive cortina para abertura do espetáculo. 

UNID. 1   

23 Camarim Climatizado 

Piso revestido em carpete de 3mm de es-
pessura, montada no sistema octanorm 
ou similar, com paredes de vedação em 
placas de fórmica dupla face e forros pelo 
mesmo sistema. Deverão ser previstos 
pontos de iluminação, e de energia elé-
trica.  

M² 25   

24 
Cadeira Plástica sem 

Braço 

 - Em polipropileno, sem braço, que su-
porte até 120 kg, na cor branca, con-
forme norma da ABNT. 

UNID. 1600   

26 
Estrutura para Galpão 

15 x 30m 

Cobertura em estrutura metálica, inte-
grada com fechamento externo em lona 
laminada de PVC calandrado com reforço 
de fibra de tecido de poliéster impermeá-
vel e com blackout solar, tratamento anti-
chama e de alta resistência ao calor, sem 
costuras mecânicas e com emendas vul-
canizadas a quente. Deve-se atentar para 
o fato de que esta cobertura terá duas 
águas, sem pilares interiores e sem liga-
ções. Deve-se atentar para o fato de que 
esta cobertura terá duas águas, sem pila-
res interiores e sem ligações conjugadas. 

M² 450   
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A tenda terá modulação de 5m, altura la-
teral (pé-direito) de 5m e altura central (cu-
meeira) de 10m, ângulo de teto de 18°. 

27 
Piso Elevado com 

20mm de altura 

Piso elevado com estrutura em compen-
sado com espessura e resistência que su-
portem as cargas e fluxos de pessoas; re-
vestido com carpete na cor grafite.  

M² 450   

29 
Estrutura para Galpão 

15 x 45m 

Cobertura em estrutura metálica, inte-
grada com fechamento externo em lona 
laminada de PVC calandrado com reforço 
de fibra de tecido de poliéster impermeá-
vel e com blackout solar, tratamento anti-
chama e de alta resistência ao calor, sem 
costuras mecânicas e com emendas vul-
canizadas a quente. Deve-se atentar para 
o fato de que esta cobertura terá duas 
águas, sem pilares interiores e sem liga-
ções. Deve-se atentar para o fato de que 
esta cobertura terá duas águas, sem pila-
res interiores e sem ligações conjugadas. 
A tenda terá modulação de 5m, altura la-
teral (pé-direito) de 5m e altura central (cu-
meeira) de 10m, ângulo de teto de 18°. 

M² 675   

30 
Piso Elevado com 

20mm de altura 

Piso elevado com estrutura em compen-
sado com espessura e resistência que su-
portem as cargas e fluxos de pessoas; re-
vestido com carpete na cor grafite.  

M² 675   

31 
Climatizadores Evapo-

rativos 

Climatizador Evaporativo capazes de pro-
duzir climatização em grandes ambientes 
sem a presença de névoa ou gotículas; 
Área de abrangência de 200m2 à 250m2 
aproximadamente, Tensão: 220V; Auto-
nomia do reservatório a plena carga: 01 
hora; Reservatório de água com capaci-
dade adequada à autonomia; modo de re-
posição de água no reservatório: manual-
mente; direcionamento do fluxo: vertical e 
horizontal das aletas; Plug de conexão 
elétrica do equipamento no novo padrão 
brasileiro.  

UNID. 18   
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32 
SALA DE MINI CURSO 

7 x 6m 

Executados com divisórias em TS obede-
cendo ao projeto conforme especificações 
do tipo de material, modulação e posicio-
namento. Teto com forração em painéis 
de 1 x 1m de eucaplac branco. Deverão 
ser seguidas rigorosamente as normas da 
ABNT e dos fabricantes, sendo que os pai-
néis de TS deverão ser encaixados em 
montantes de perfis de alumínio. A altura 
da placa será de 2,20 m, com as devidas 
estruturas de travamento no encontro das 
divisórias em 90º, bem como a iluminação 
tipo calhas ou similar, 02 pontos de toma-
das e climatização. - 01 mesa para pales-
trantes, 50 cadeiras e 01 quadro magné-
tico. Piso em compensado laminado re-
vestido em carpete na cor grafite. 

UNID. 2   

33 Piso 25 X 40m 

Piso elevado com estrutura em compen-
sado laminado com espessura e resistên-
cia que suportem as cargas e fluxos de 
pessoas; revestido com carpete na cor 
grafite.  

M² 1.000   

35 Palco 10 x 4m 

Piso elevado com estrutura em compen-
sado com espessura e resistência que su-
portem as cargas e fluxos de pessoas; re-
vestido com carpete na cor azul. 

UNID. 1   

36 
Cobertura em Tenda 

com Lona Vinílica 

Cobertura em lona vinílica sobre tenda 
em estrutura tubular metálica galvani-
zada, devendo a lona ter gramatura mí-
nima de 700g/m² e filtro solar. Deverá ser 
montada sobre pilares com tubos galvani-
zados de diâmetro mínimo de 1 ½ pole-
gadas (48,30 mm), contraventados em 
tubos metálicos, devidamente estaiados 
no solo ou em outra estrutura de apoio 
através de cabos de aço. Incluindo ilumi-
nação. 

M² 600   

37 Palco 25 x 40m 

Piso elevado de 80cm do solo, com estru-
tura em compensado com espessura e re-
sistência que suportem as cargas e fluxos 
de pessoas; revestido com carpete na cor 
preta. Estrutura treliçada em volta para fi-
xaçao de elementos de decoração. 

UNID. 1   

38 Pórtico em Box truss 
Em estrutura treliçada de alumínio na liga 
6061-T6, no sistema Box Q30 ou Q50 
(função do vão). 

M 300   
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39 Banheiro Químico 

Em polietileno expandido, tipo stander, 
com tratamento de resíduos através de 
produtos químicos, com manutenção, lim-
peza e higienização através de sistema a 
vácuo. 03 dias de evento. 

UNID. 100   

40 
Cerca Modulada Metá-

lica 

Em estrutura tubular metálica modulada 
nas dimensões de 1,00m, 2,00m, ou 
3,00m de comprimento por 1,10 metro de 
altura, executadas com tubos galvaniza-
dos de diâmetro mínimo de 1 ¼ polegadas 
com espessura mínima de 2,65 mm de pa-
rede de modo a proporcionar um peso pró-
prio compatível com as necessidades de 
isolamento para público.• As divisões in-
ternas de fechamento das cercas poderão 
ser em tubos ou barras metálicas, não po-
dendo proporcionar espaçamento maior 
que 10 centímetros entre elas de modo a 
não causar acidentes com crianças.• As li-
gações entre cercas deverão ser um sis-
tema de encaixe que garanta a continuidade 
e estabilidade da linha, permitindo a transfe-

rência e distribuição de cargas entre elas. 

M 600   

41 
Grupo Gerador com 

Capacidade de 180 kva  

Grupo gerador silenciado com capaci-
dade de 180Kva, modelo Skid ou similar, 
regime de funcionamento prime, tensão 
(CA) trifásico, tensão (CC) 12Vcc, fre-
quência 60Hz, regulador de velocidade 
eletrônico, radiador. Gerador Crama-
coG2R250MB ou similar, mancal único, 
bazeta religável. Quadro de comando 
manual, singelo, analógico, proteção com 
disjuntor e fusíveis. Bateria de 150(AM). 
Tanque de combustível com capacidade 
para 200l. O combustível é responsabili-
dade do fornecedor. 

DIÀRIA 12   

42 
Grupo Gerador com 

Capacidade de 150 kva  

Grupo gerador silenciado com capaci-
dade de 125Kva, modelo Skid ou similar, 
regime de funcionamento prime, tensão 
(CA) trifásico, tensão (CC) 12Vcc, fre-
quência 60Hz, regulador de velocidade 
eletrônico, radiador. Gerador Crama-
coG2R250MB ou similar, mancal único, 
bazeta religável. Quadro de comando 
manual, singelo, analógico, proteção com 
disjuntor e fusíveis. Bateria de 150(AM). 
Tanque de combustível com capacidade 
para 200l. O combustível é responsabili-
dade do fornecedor. 

DIÀRIA 9   
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43 
ILUMINAÇÃO -Pequeno 

Porte 

24 Canhões de 1000 watts com lâmpada 
PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas colo-
ridas conforme o espetáculo (se necessá-
rio o mesmo montado em varas de 4 ou 6 
refletores); 01 rack de luz com 24 kw no 
mínimo (preferência digital com sinal 
dmx); 01 mesa de luz com multicabo para 
ligar a mesma no rack (preferência mesa 
digital com sinal dmx); 01 ac do rack com 
50 mts no mínimo; Máquina de fumaça; 
Extensões, cabos e conectores para liga-
ção do mesmo. 

DIARIA 9   

44 
ILUMINAÇÃO -Médio 

Porte 

48 Canhões de 1000 watts com lâmpada 
PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas colo-
ridas conforme o espetáculo (se necessá-
rio o mesmo montado em varas de 4 ou 6 
refletores); 01 minibrute de 6 lâmpadas; 
01 rack de luz com 48 kw no mínimo digi-
taldmx (ou 2 de 24kw); 01 mesa de luz di-
gital  dmx 512 canais no mínimo; 01 ac do 
rack com 50 mts no mínimo;  04 movin-
ghead 575 spot;  01 máquina de fumaça; 
Extensões, cabos e conectores para liga-
ção do mesmo. 

DIARIA 9   

45 
ILUMINAÇÃO -Grande 

Porte 

72 Canhões de 1000 watts com lâmpada 
PAR 64 (foco 1 e foco 5) e gelatinas colo-
ridas conforme o espetáculo  (se necessá-
rio o mesmo montado em varas de 4 ou 6 
refletores ); 02 minibrute de 6 lâmpadas; 
02 rack de luz com 48 kw no mínimo  digi-
taldmx (ou 3 de 24kw); 01 modulo de dis-
juntores padrão rack com 12 canais; 01 
mesa de luz digital  dmxavolitepearl ou si-
milar; 01 spliterdmx de 04canais no mí-
nimo; 01 ac do rack com 50 mts no mí-
nimo; 08 movinghead 575 spot;  01 strobo 
de 3000 w; 12 refletores acl ou loco light; 
01 canhão seguidor hmi 1200w; 01 má-
quina de fumaça dmx com ventilador; Ex-
tensões, cabos e conectores para ligação 
do mesmo. 

DIARIA 6   

46 Efeitos Especiais 
06 SKY Paper –Máquina de Papel –CH; 
04 Lançador de Serpentina; 12 Gerb para 
cascata in Door. 

DIARIA 9   
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47 Som Pequeno Porte 

Sistema completo, incluindo transporte, 
montagem e operação por profissional 
qualificado e identificado, contendo: 01 
mesa analógica ou digital com no mínimo 
8 canais; 02 caixas full range em tripés 
amplificadas com mínimo de 600w RMS 
cada; 04 microfones com fio (padrão sm 
58); 01 microfone uhf sem fio, com bateria, 
Pedestais e cabeamento para o sistema;  
01 notebook ou CD player para execução 
de programa musical ambiente. 

DIARIA 9   

48 Som Médio Porte 

Sistema completo, incluindo transporte, 
montagem e operação por profissional 
qualificado e identificado, contendo:  01 
mesa analógica ou digital com no mínimo 
16 canais; 04 caixas full range em tripés 
amplificadas com mínimo de 600w RMS; 
04 microfones com fio (padrão sm 58);  04 
microfones com fio (padrão sm 57);02 mi-
crofone uhf sem fio, com bateria 02 retor-
nos; Pedestais e cabeamento para o sis-
tema;  01 notebook ou CD player para 
execução de programa musical ambiente. 

DIARIA 9   

49 Som Grande Porte 

Sistema completo, incluindo transporte, 
montagem e operação por profissionais 
qualificados e identificados, contendo: 01 
mesa digital com no mínimo 24 canais; 
Sistema de caixas fly ou line arrays com 
seus respectivos graves, com 02 unidades 
de caixas altas e 02 unidades de caixas 
graves por lado do palco ou boca de cena; 
08 microfones com fio (padrão sm 58); 08 
microfones com fio (padrão sm 57); 06 mi-
crofones para captação e altas frequên-
cias (condensadores) –para aplicação em 
cordas, metais ou coros vocais;  02 micro-
fone uhf sem fio, com bateria, 06 retornos 
SM 400 –com mínimo 600 Watts;  01 am-
plificador de guitarra de alto padrão, com 
mínimo de 120W (referência Fender Twin-
reverb); 01amplificador de contra-baixo 
completo (cabeçote, caixa de altas e caixa 
de graves), Pedestais e cabeamento con-
forme para o sistema;  01 notebook ou CD 
player para execução de programa musi-
cal ambiente. 

DIARIA 6   
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Nº 

 

DESCRIÇÃO UNID. QTD. 

COTA RESERVADA  COTA AMPLA CONCORRÊNCIA  

 ITEM 
Percentual 

até 25%   
QTD 

$ 
UNIT   

$ 
TO-
TAL  

Percentual 
mínimo  75 % 

Quantidade 
Ampla Con-

corrência 

Valor 
Unit. 
R$    

Valor 
Total. 

R$ 

10 
Estrutura para 
Galpão 30 x 

70m 

Cobertura em estrutura 
metálica, integrada com 
fechamento externo em 
lona laminada de PVC 
calandrado com reforço 
de fibra de tecido de po-
liéster impermeável e 
com blackout solar, trata-
mento anti-chama e de 
alta resistência ao calor, 
sem costuras mecânicas 
e com emendas vulcani-
zadas a quente. Deve-se 
atentar para o fato de 
que esta cobertura terá 
duas águas, sem pilares 
interiores e sem liga-
ções. Deve-se atentar 
para o fato de que esta 
cobertura terá duas 
águas, sem pilares interi-
ores e sem ligações con-
jugadas. A tenda terá 
modulação de 5m, altura 
lateral (pé-direito) de 5m 
e altura central (cume-
eira) de 10m, ângulo de 
teto de 18°. 

M² 2100 20,00% 420 

    

80,00% 1680 

    

12 
Iluminação e 
Energização 

As luminárias e Refleto-
res com instalação apa-
rente,  sustentação me-
cânica feita por tirantes 
apropriados , fixados na 
estrutura metálica da 
tenda do evento. Deve-
rão ser utilizados luminá-
rias, tipo prismática de 
acrílico. Cabeamento 
para abastecer de ener-
gia as luminárias sob as 
coberturas e nos estan-
des, assim como, as to-
madas nos estandes. 
Será composto por cir-
cuitos de energia normal 
e estabilizada, formando 
circuitos de força e ilumi-
nação e circuito de emer-
gência. 

M² 2100 20,00% 420 

    

80,00% 1680 
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13 
Climatização 

com ar condici-
onado em Split 

Sistema de refrigeração 
com Split’s de 60.000 
BTU (05tr’s) no chamado 
sistema de piso / parede. 

UNID. 78 0,00%   

    

100,00% 78 

    

25 
Forração  in-

terna de teto e 
paredes 

Executados com placas 
de MDF obedecendo ao 
projeto conforme especi-
ficações do tipo de ma-
terial, modulação e posi-
cionamento. Deverão 
ser seguidas rigorosa-
mente as normas da 
ABNT e dos fabricantes, 
sendo que os painéis de 
MDF receberão plota-
gens de imagens.  

M² 960 20,00%   

    

80,00%   

    

28 
Forração  in-

terna de teto e 
paredes 

Executados com placas 
de MDF obedecendo ao 
projeto conforme especi-
ficações do tipo de ma-
terial, modulação e posi-
cionamento. Deverão 
ser seguidas rigorosa-
mente as normas da 
ABNT e dos fabricantes, 
sendo que os painéis de 
MDF receberão plota-
gens de imagens.  

M² 960 20,00% 192 

    

80,00% 768 

    

34 
Estande Fe-

chado 25 x 40m   

Executados com divisó-
rias em TS obedecendo 
ao projeto conforme es-
pecificações do tipo de 
material, modulação e 
posicionamento. Teto 
com forração em lycra 
na cor branca. Deverão 
ser seguidas rigorosa-
mente as normas da 
ABNT e dos fabricantes, 
sendo que os painéis de 
TS deverão ser encaixa-
dos em montantes de 
perfis de alumínio. A al-
tura da placa será de 
2,80 m, com as devidas 
estruturas de trava-
mento no encontro das 
divisórias em 90º, bem 
como a iluminação tipo 
refletores necessários 
para área de 1.000m² e 
03 pontos de tomadas. - 
01 mesa para palestran-
tes, 50 cadeiras e 01 
quadro magnético. Piso 

M² 1.000 25,00% 250 

    

75,00% 750 
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em compensado lami-
nado revestido em car-
pete na cor grafite. 

 

Da validade da Proposta: XXXXXXXXXXXXXX 
Da Execução: XXXXXXXXXXXXXXX 
No valor da proposta estão inclusos todos os impostos, taxas, transportes, seguro, carga e descarga, bem como, 
quaisquer outras despesas diretamente relacionadas com a execução do objeto licitado. 
 
Local e data. 
 
Declaramos que conhecemos e aceitamos, integralmente e sem qualquer restrição, as regras e condições 
estabelecidas no presente edital e seus Anexos. 
_________________________________  

Nome do dirigente da empresa 

RG nº CPF nº 

*A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado  
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ANEXO VIII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(papel timbrado da licitante) 

 

A(O) 

MUNICIPIO DE MARITUBA – PMM/PA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

PREGÃO PRESENCIAL N° XXXXXXXXX  

OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (identificação 

completa da licitante) doravante denominado (Licitante), para fins do disposto Edital do PREGÃO PRESENCIAL 

N° XXXXXXXX, 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° XXXXXXXX, foi elaborada de maneira 

independente (pelo licitante), 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° XXXXXXXX, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N° XXXXXXXX, 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO PRESEN-

CIAL N° XXXXXXXX, 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° XXXXXXXX, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N° XXXXXXXXX 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato do PREGÃO PRESENCIAL N° XXXXXX , antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO PRESENCIAL N° XXXXXXXX não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da PREFEI-

TURA MUNICIPAL DE MARITUBA 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. 
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Local e data. 

 

_________________________________  

Nome do dirigente da empresa 

RG nº CPF nº 

 

OBS1: Esta declaração deverá ser confeccionada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu representante 

legal ou mandatário. 

OBS2: Esta declaração deverá ser apresentada no envelope de proposta de preços. 
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ANEXO IX 

  

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(papel timbrado da licitante) 

 

A(O) 

MUNICIPIO DE MARITUBA – PMM/PA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

PREGÃO PRESENCIAL N° XXXXXXXXX  

 

  

Para fins de participar no PREGÃO PRESENCIAL N° XXXXXXXX, a ______________________________, CNPJ 

n º ________________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo 

à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder 

Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar 

ocorrência de fatos supervenientes.  

  

Local e Data. 

  

 

 

_________________________________  

Nome do dirigente da empresa 

RG nº CPF nº 
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ANEXO X 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NOS QUADROS DA 

EMPRESA 

 

(papel timbrado da licitante) 

 

A(O) 

MUNICIPIO DE MARITUBA – PMM/PA. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

PREGÃO PRESENCIAL N° XXXXXXXXX  

 

 

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu representante legal o(a) 

Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir 

número), DECLARA, que, não possui em seu quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade 

contratante ou responsável pela licitação. 

 

local e data 

 

_________________________________  

Nome do dirigente da empresa 

RG nº CPF nº 

 

 

 Observação: Esta Declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e assinada pelo seu repre-

sentante legal ou mandatário 
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ANEXO XI 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº. XXXXXXXXXXXXXX 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, O MU-

NICÍPIO DE MARITUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI-

PAL DE EDUCAÇÃO – SEMED E DE OUTRO LADO, A EM-

PRESA XXXXX, COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARA. 

 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, Pessoa Jurídica de direito público interno, de-

vidamente inscrita no CNPJ Nº 27.329.624/0001-03, sediada na Rua Fernando Guilhon n°5330 – Centro – Marituba 

– Pará, CEP 67.200-000, representada por sua Secretária, Sr.ª KÁTIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS, RG nº 

2214742 SSP/PA e CPF nº 444.334.842-53, residente e domiciliada na Passagem Mucajá nº213, Bairro: Sacra-

menta, CEP 66120-080, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado à empresa XXXXXXXXXXXXXX, 

pessoa jurídica de direito XXXXXXX, CNPJ Nº XXXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXXXXXXX, represen-

tada pelo (a) Sr(a). XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, Portador(a) da Carteira de 

Identidade nº XXXXXXXXXXXXXX e CPF nº XXXXXXXXXXXXXXXXX, residente e domiciliado(a) à 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Processo Li-

citatório nº XXXXXXXXXXXX, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº XXXXXXXXXXXXXXX, em observância 

às disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e dos princípios da teoria geral dos contratos e das 

disposições de direito privado, celebram o presente CONTRATO, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto do presente Contrato CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 

ESTRUTURAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AO 

EVENTO “IV FEIRA COM LIVRO E II LITERÁRIA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL” NO MUNICÍPIO DE MARI-

TUBA/PA. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
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Os recursos para atender as despesas constantes do presente Pregão Presencial serão provenientes da seguinte 

dotação:  

Exercício 2018 

Fonte de Recursos: 01.19 – Part. Rec. Da União (FPM, ITR, ICMS desn) 

Classificação Institucional: 02.02.10 – Sec. Municipal de Educação – SEMED 

Funcional Programática: 12.122.0005.2287.0000 – Manuetnçãi das Atividades da Secret Mun de Educação 

Natureza da Despesa: 33.90.39.00 -  Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

O valor Global do presente contrato, fixo e irreajustável, nos termos da legislação vigente, é de R$ XXXXXX 

(XXXXXXXXX), conforme planilha abaixo: 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superior a 30 (trinta) dias, após o atesto 

da NF. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela Secretaria Municipal de Educação 

de Marituba/PA; 

4.2. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer situação aqui especificada, sem 

que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;  

4.3. O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, pe-

rante a Administração, ficando ciente a contratada, de que deverá apresentar à Contratante, as devidas certidões 

de regularidade:  

 

 a) Certidão de regularidade para com a fazenda Federal/União (Certidão Conjunta);  

b) Certidão de regularidade para com a fazenda Estadual;  

 c) Certidão de regularidade para com a fazenda Municipal;  

 d) Certidão de regularidade para com o FGTS;  

 e) Certidão negativa de débito trabalhista (CNDT);  

 

4.4. Na Nota Fiscal deverão constar a descrição do objeto ora prestado, informações sobre o número do contrato 

e/ou nota de empenho, bem como acompanhada das referidas certidões.  

4.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto, inclusive nos casos de omissão de informações 

ou outras circunstâncias correlatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a 
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CONTRATADA providencie as medidas, saneando-as.  

4.6. A contagem do prazo para pagamento será reiniciada e contada da reapresentação e protocolização junto a 

contratante com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a CONTRA-

TANTE, nem deverá haver prejuízo à execução dos serviços pela CONTRATADA. 

4.7. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, indicada na 

proposta, tendo assim como: agência nº___, Conta Corrente nº ___, Banco:____, em que deverá ser efetuado o 

crédito. Não se permitirá, portanto, outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir 

as normativas do Decreto da Presidência da República 6.170 de 25 de julho de 2007;  

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

5.1. A Contratada deverá executar o objeto de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Educação de 

Marituba/PA, com a antecedência de no mínimo de 72 horas, necessária à montagem de toda a estrutura para o 

evento, a contar da emissão da ordem de serviço. 

5.2. A data e local de realização do evento está previamente designado, nos dias 07, 08 e 09 de dezembro de 2018, 

no Ginásio Poliesportivo de Marituba, localizado à Rodovia BR 316. KM 12, s/n, Bairro Centro. 

5.3. O prazo de execução será estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, mediante ob-

servância da data de realização do evento, disponibilizada à CONTRATADA com a antecedência necessária de 

forma a permitir a montagem da estrutura, após assinatura do Instrumento de Contrato. 

5.4.O cumprimento do objeto de forma definitiva não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resul-

tantes da incorreta execução do contrato. 

5.5. A Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, designará um servidor para desempenhar a função de 

Gestor do Contrato para Acompanhar a execução e o cumprimentos, funcionalidade, total e parcial entre outros do 

objeto CONTRATADA. 

5.6. Equipamentos Ferramentas e Materiais 

5.6.1. A contratada deverá dispor de todos os equipamentos, ferramentas e materiais necessários, adequados e em 

quantidade suficiente para a perfeita execução dos serviços, objeto deste instrumento, observando as disposições 

constantes no Termo de Referência. 

5.6.2. As ferramentas, equipamentos e materiais empregados na execução dos serviços, deverão ser de proprie-

dade da contratada e ficarão sob a sua responsabilidade. 

5.6.3. As ferramentas, equipamentos e materiais que se danificarem pelo uso ou extraviarem deverão ter sua repo-

sição imediata pela contratada e o extravio não poderá ser usado como subterfúgio para o descumprimento de 

qualquer exigência contratual ou inobservância das disposições constantes deste instrumento. 
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5.7. Equipamentos de Proteção Individual – EPI 

5.7.1.A contratada deverá dispor aos seus prepostos utilizados na execução dos serviços todo o equipamento de 

proteção individual necessário à execução dos serviços contratados, de acordo com o previsto na legislação do 

Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança. 

5.7.2. A contratante não poderá ser responsabilizada por qualquer sinistro ou acidente de trabalho que envolva 

prepostos da contratada, que deverá prover seu pessoal de todo o equipamento e assistência necessária à execução 

dos serviços contratados. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

6.1. Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas 

as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Termo de Referência e 

Proposta de Preços da empresa considerada contratada. 

6.2. O Contrato terá vigência até 31 de dezembro de 2018, a contar da data de sua assinatura; em relação à sua 

prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o procedimento devidamente motivado acerca da impe-

riosidade do atendimento à necessidade publica de a despesa ser gerada de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93, 

com validade e eficácia após a publicação de seu extrato.  

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

7.1. Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o presente instru-

mento, dar-se-á o recebimento provisório pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante re-

cibo, para efeito de posterior verificação da conformidade dos serviços com as especificações solicitadas. 

7.2.O recebimento definitivo dos serviços dar-se-á por servidor devidamente designado pela autoridade competente, 

após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a perfeita condição técnica do objeto contratado. 

7.3. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada quanto à qualidade, correção 

e segurança do objeto contratado. 

7.4. Correrá por conta da contratada toda e qualquer despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas exigidas 

por normas técnicas oficiais, para a perfeita execução do objeto deste instrumento, caso se faça necessário. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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8.1. Os materiais e equipamentos empregados na execução dos serviços serão de primeira qualidade, bem como 

será empregada a mais apurada técnica na execução dos serviços, comprovada eficiência para o fim a que se 

destina. 

8.2. Não será admitida, nos serviços, aplicação de materiais e equipamentos em desconformidade com o Termo de 

Referência, sem autorização prévia, por escrito, da fiscalização. 

8.3. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou 

omissão de seus empregados, funcionários, preposto ou representante ao Município de Marituba ou a terceiros 

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato; 

8.4. Para a execução de quaisquer serviços deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção 

Coletiva e Individual que se fizerem necessários, de acordo com o previsto na legislação pertinente do Ministério do 

Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança. 

8.5. Manter durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da 

contratação; 

8.6. Quando da execução dos serviços, manter os locais de trabalho desobstruídos e bem sinalizados, quando for 

o caso, de maneira a não comprometer a segurança daqueles que ali trafegam, inclusive no passeio do logradouro 

e via pública. 

8.7. Responsabilizar-se pelo fornecimento dos equipamentos necessários à execução dos serviços ora contratados, 

que serão, no mínimo, os constantes de sua proposta, para o cumprimento dos prazos contratuais, dentro do projeto 

e das especificações técnicas. 

8.8. Assumir e promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, 

taxas e quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente 

instrumento, sobre a realização dos serviços, ora contratados ou gerados por fatos ligados à execução do contrato, 

como também manter-se inteiramente em dia com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação 

de ausência de débitos para com os órgãos públicos. 

8.9. Corrigir, às suas expensas, os serviços porventura executados com vícios ou defeitos em virtude de ação, 

omissão, negligência, imprudência, imperícia, emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, serão sob 

exclusiva e integral responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Contratante, e sem importar em alteração do 

prazo contratual. 

8.10. Iniciar os serviços sob demanda da Secretaria Municipal de Educação, após emissão da ordem de serviço. 

8.11. A contratada deverá manter infraestrutura e unidades de forças de trabalho suficientes, visando atender com 

celeridade às solicitações referentes às obrigações constantes do Instrumento Contratual. 
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8.12. A contratada deverá indicar formalmente um Gerente de Contrato (Preposto), que será o responsável pela 

relação entre a Contratante e a Contratada, conforme instrumento contratual. Devendo informar nome, número de 

telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da Secretaria Municipal de Educação; 

8.13. Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de aciden-

tes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisi-

ção de bens e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência 

da sua condição de empregadora. 

8.14. A contratada deverá uniformizar e identificar os prepostos utilizados na execução dos serviços objeto deste 

Instrumento. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

9.1. A revisão, quando for o caso, do cronograma para a execução do Contrato, em razão de alterações, modifica-

ções ou acréscimos necessários, ficará inteiramente sob responsabilidade da CONTRATANTE. 

9.2. À Secretaria de Municipal de Educação de Marituba/PA, fica reservado o direito de paralisar ou suspender a 

qualquer momento a execução do contrato, caso haja qualquer infringência das normas legais ou procedimentos 

aplicados. 

9.3. Fica a Contratante isenta de quaisquer reclamações ou ações que possam advir, de infração decorrente da 

execução do Contrato. 

9.4. Fica a CONTRATANTE obrigada a efetuar o pagamento à CONTRATADA após a execução dos serviços, objeto 

deste instrumento, após atesto de recebimento definitivo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração poderá, desde 

que garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I - Advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta da CONTRATADA sobre o descumprimento do con-

trato e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;  

II – Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços  solicitados e não 

executados; 

b) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado, por cada dia 

subsequente ao trigésimo.  
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c) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações contra-

tuais ou norma da legislação pertinente; 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das especificações contratadas;  

 

III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública 

Estadual por prazo não superior a 02 (dois anos) nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/93.  

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autori-

dade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração Pública 

Estadual pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, nos termos do artigo 38, IV, do Decreto nº. 45.902, 

de 27 de janeiro de 2012. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 

11.1. Para a aplicação das penalidades previstas serão levadas em conta a natureza e a gravidade da falta, os 

prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato conforme discriminado a 

seguir: 

11.1.1. ADVERTÊNCIA ESCRITA, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante e/ou CON-

TRATADA, sendo cabível apenas em falhas leves que não acarretem prejuízos graves ao Município;  

11.1.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas nas Leis Federais números 8.666/93 e 10.520/02, 

assim como em Decreto Regulamentador do Pregão, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a 

prévia e ampla defesa em processo administrativo;  

11.1.3. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a contratada à 

multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecido o seguinte limite máximo: 

I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação, inclusive na recusa 

do adjudicatário em firmar o contrato, dentro do prazo estabelecido, contados da data de sua convocação;  

11.1.3.1. As multas previstas, não impedem que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as 

demais sanções previstas na lei;  

11.1.3.2. As multas, aplicadas após regular processo administrativo, será descontada da garantia do CONTRATADA 

faltoso;  
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11.1.3.3. Se o valor das multas exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada responderá pela 

sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o 

caso, cobrada judicialmente; 

11.1.3.4. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do paga-

mento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta;  

11.1.3.5. As multas previstas, não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a contratada da res-

ponsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;  

11.1.4. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de con-

tratar com a Administração os que incorrerem nos ilícitos previstos nas disposições legais citada;  

11.1.5. Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja  promovida a reabilitação perante a 

autoridade competente para aplicar a punição, os que incorram em outros ilícitos previstos em lei. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO: 

12.1. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela Administração da 

CONTRATANTE, para representá-la sempre que for necessário.  

12.2. A fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços, objeto do contrato serão exercidos pela Secre-

taria Municipal de Educação de Marituba/PA, através de Servidor, devidamente designado, JAMES ROBSON DOS 

SANTOS OLIVEIRA, Assessor Especial II, Coordenador de Apoio Operacional, que se responsabilizará entre outras 

atribuições:  

 

a) Pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como também, acompanhará a execução dos serviços, para verificar 

se o mesmo encontra-se em conformidade com o objeto contratual;  

b) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato.  

c) Observar todos os aspectos estipulados, inclusive quanto à prazo, local da execução do objeto do contrato. 

12.3. O Fiscal do Contrato, realizará visitas de rotinas no local do evento, para o acompanhamento e verificação se 

os serviços estão sendo executados em perfeitas condições caso não esteja, estipular prazos para as devidas cor-

reções.  

12.4. A aceitação estará condicionada ao devido acompanhamento dos técnicos da SEMED. Não serão aceitos 

serviços que não sejam satisfatórios e/ou estejam em desacordo com o objeto CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS 
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13.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 

devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 

8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado.  

13.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93, 

a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o Contrato e iniciar outro processo licitatório;  

13.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no âmbito da 

Secretaria Municipal de Educação, será apurado em processo apartado, devendo ser observado o que determina 

a alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL  

O contrato poderá ser rescindido na forma do art. 79, da Lei 8666/93: 

a) Unilateralmente; 

b) Amigavelmente; 

c) Judicialmente.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO REGISTRO E PUBLICAÇÃO 

15.1. Este CONTRATO será publicado no mural da Prefeitura, no Diário Oficial e no Portal dos Jurisdicionados do 

Tribunal de Contas do Município. 

15.2. Estando às partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o presente Contrato 

em três vias de igual teor na presença de duas testemunhas, para que produza os necessários efeitos jurídicos 

legais, para publicação no prazo legal como condição de eficácia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

16.1. A CONTRATADA se obriga ao cumprimento integral do objeto deste contrato, pelo preço e nas condições 

oferecidas, não lhe cabendo o direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos não previstos 

em sua proposta, quer seja por erro ou omissão.  

16.2. A CONTRATADA deverá adotar todas as medidas, precauções e cuidados necessários, de modo a evitar 

eventuais danos causados diretamente a CONTRATANTE ou a terceiros, seja por ato ou omissão de seus empre-

gados, prepostos ou assemelhados, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.  

16.3. Sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE, sob pena de o contrato ser considerado rescindido 

unilateralmente, é defeso à CONTRATADA: 

16.3.1.  A execução do serviço por meio de associação ou de subcontratação;  

16.3.2. Transferir, no todo ou em parte, o contrato ou obrigações dele originárias.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO  
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17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Marituba, com renúncia de qualquer outro mais privilegiado para qualquer 

questão emergente do presente contrato. 

17.2. E, por assim estarem as partes justas e contratadas assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza os necessários efeitos jurídicos legais. 

 

Marituba-Pa., XX de XXXXXXXXXXXXX de 2018. 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

KÁTIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS  

Secretária Municipal de Educação 

CONTRATANTE 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 CNPJ sob o N° XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante legal  

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS:                                                                                    

1ª ___________________________  CPF/MF:_______________________ 

2ª ___________________________  CPF/MF: _______________________ 
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