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 EDITAL PREGÃO ELETRONICO  Nº 005/2019- PE-SRP-SEMADS-PMM. 

  

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo: expediente, periférico de 

informática, eletrônico e sócio educativo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social e programas e projetos Socioassistenciais.  

  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 28022019- 01-SEMADS-PMM.  

PREGÃO PRESENCIAL N.º: 005/2019-PE-SEMADS-PMM.  

 

 DO EDITAL 

 

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

Marituba-Pará, CEP 67.200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVI-

MENTO SOCIAL-SEMADS, CNPJ 08.532.310/0001-69, sediada na Rua Antônio Bezerra Falcão, nº 518, Centro, 

Marituba-Pará, CEP 67.200-000, representada por sua Secretária, Sr.ª EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO, 

RG 3498984-PC/PA e CPF 730.906.112-87, domiciliada e residente à Rua décima nona (LT. Parque das Palmei-

ras,10 QD 20), conjunto Parque das Palmeiras, CEP 67.200-000, Marituba/PA e por intermédio do Pregoeiro 

DAVID DE OLIVEIRA CORDEIRO, designado através da Portaria nº 047/2019-SEMADS-PMM, de 12 de abril de 

2019, torna público, para conhecimento dos interessados, que no local, dia e horário abaixo indicados, fará reali-

zar licitação na modalidade PREGÃO Nº 005/2019-PP-SEMADS-PMM, na forma ELETRONICA, do tipo ME-

NOR PREÇO POR ITEM, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de 

consumo: expediente, periférico de informática, eletrônico e sócio educativo, para atender as demandas da Se-

cretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, observados os termos e condições estabelecidos 

neste Edital e seus Anexos. O procedimento licitatório obedecerá aos seguintes diplomas legais: 

  

1. DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 

1.1. A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a) com a utilização de 

sua chave de acesso e senha, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados: 

Endereço 

Eletrônico  

www.comprasgovernamentais.gov.br 

DIA 16 de julho de 2019 

HORÁRIO às 9h  

 

1.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e endereço eletrônico, salvo comunicação do Pregoeiro em sentido contrário. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. A presente licitação tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de 

consumo: expediente, periférico de informática, eletrônico e sócio educativo, para atender as demandas da 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, nos termos e condições constantes no presente 

Edital e seus anexos; 

2.2. Optou-se pelo uso do Sistema de Registro de Preços, fundamentado no inciso II, do art. 3º, do Decreto 

7.892/2013, uma vez que convém a SEMADS a entrega parcelada dos bens, de acordo com a efetivação das 

necessidades previstas e a disponibilidade orçamentária. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletrônico provido pela Secretaria de 

Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI), por meio do 

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br.  

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor 

de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI, onde também deverão informar-se a 

respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta 

utilização; 

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

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

ou a SEMADS responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que 

por terceiros; 

3.2. Demais exigências deste Edital e seus anexos; 

3.3. Não poderão participar desta licitação: 

3.3.1. Consórcio de empresas, qualquer que seja a sua forma de constituição; 

3.3.2. Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

3.3.3. Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública impedido, 

suspenso, ou que tenham sido declaradas inidôneas; 

3.3.4. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

3.3.5. 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; 

3.3.6. Empresas estrangeiras que não funcionem no País; 

3.3.7. Empresas alcançadas por quaisquer das hipóteses elencadas no § 4º, do art. 3º, da Lei Complementar nº 

123/2006; 

 

4. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME, EPP e MEI- APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, 

regulamentada pelo Dec. nº 8.538, de 06/10/2015. 

4.1. Fica assegurado tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, nos termos do art. 1º, da Lei Complementar 123/2006, regulamentada pelo Decreto 8538/2015, quanto ao seguinte:  

4.1.1. Para os quantitativos de cada item cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), se restringe a participação 

exclusiva à microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do inciso I, do art. 48, da LC 123/2006;  

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


                                

 

 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Coordenadoria de Licitações e Contratos – CLC 

 

 

 

 

Endereço: Rua Antônio Bezerra Falcão, n.º 518 - Centro – Marituba/PA – CEP: 67.200-000 

Fone: (91) - 3256-1748 

P
ág

in
a3

 

4.1.2. Para os quantitativos de cada item cujo valor ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cota reservada de 25%  

(vinte e cinco por cento) para  a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, na forma do inciso III, do art. 

48, da LC 123/2006; 

4.1.3. 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; 

4.1.4. 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 documenta-

ção, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa; 

4.1.5. O prazo para regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação, deste pre-

gão; 

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

mediante apresentação de justificativa; 

4.1.7. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal; 

4.1.8. A não regularização da documentação no prazo previsto nos itens 4.1.4 e 4.1.5 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 pú-

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

4.2. Nas licitações, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte; 

4.3. Entende-se haver empate quando as ofertas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço. 

4.4.  O disposto no subitem anterior somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte; 

4.5. Ocorrendo o empate a que se refere o subitem anterior, será procedido de acordo com o art. 5º do Decreto 8.538/15, 

conforme a seguir: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço in-

ferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto em seu favor; 

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a”, serão 

convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação de empate, na ordem classificató-

ria, para o exercício do mesmo direito; e 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta;  

4.6. Após o encerramento dos lances, a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada 

para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de empate, sob pena de preclusão; 

Parágrafo único: Não se aplica o disposto no item 4.1.1 quando não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competiti-

vos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de cum-



                                

 

 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Coordenadoria de Licitações e Contratos – CLC 

 

 

 

 

Endereço: Rua Antônio Bezerra Falcão, n.º 518 - Centro – Marituba/PA – CEP: 67.200-000 

Fone: (91) - 3256-1748 

P
ág

in
a4

 

prir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, em conformidade com o art. 49 da Lei Complementar 

123/2006.  

 

5.  DO CREDENCIAMENTO 

5.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, 

para acesso ao sistema eletrônico, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br; 

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante ou de seu 

representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao 

Pregão Eletrônico; 

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

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a SEMADS qualquer 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros, devendo a 

licitante comunicar formalmente ao provedor do sistema qualquer irregularidade quanto ao uso da senha.  

 

6. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha privativa da licitante e 

subsequente encaminhamento da proposta de preços, a partir da divulgação do Edital até a data e hora (horário 

de Brasília) da abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico: 

     6.1.1. Somente será admitida proposta para o quantitativo total estimado por item; 

  6.1.2. Poderão ser ofertadas propostas para um, alguns ou todos os itens descritos no Termo de 

Referência deste Edital; 

6.2. As propostas deverão definir inequivocamente o objeto ofertado, informando a marca e o modelo, quando 

for o caso, encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo no valor ofertado estar 

inclusos todos os impostos, taxas, fretes, embalagens, seguro e demais encargos: 

6.2.1. Serão desclassificadas as propostas que contenham cotações de marcas opcionais, indefinidas 

ou alternativas. A licitante somente poderá cotar produtos de uma única marca e modelo; 

6.2.2. No campo reservado para especificações complementares, a(s) licitante(s) deverá(ão) somente 

complementar informações adicionais que se façam necessárias, esclarecendo que aquelas 

informações que conflitarem com o Edital, ensejarão a desclassificação da empresa no item. Não 

havendo informação adicional, em atendimento à exigência do sistema, basta que a empresa declare 

no citado campo: “Conforme Edital”; 

6.3. Para fins do disposto no subitem 10.1.5 deste Edital, a empresa licitante deverá informar o CNPJ do 

estabelecimento (matriz e/ou filial) que emitirá a Nota Fiscal; 

6.4. A licitante responsabilizar-se-á por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a 

sessão pública; 

6.5. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão 

Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 

mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão; 

6.6. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não 

solicitados, considerando-se que, pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á ao fornecimento dos materiais 

descritos neste Edital; 

6.7. A apresentação da proposta implica na aceitação de todas as condições deste Edital;  
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6.8. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias; 

6.9. A simples participação neste certame implica:  

   6.9.1. Concordância com todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos; 

 6.9.2. A ciência de que, no preço final proposto, estão incluídos todos os tributos e demais encargos; 

6.9.3. A ciência de que, em caso de divergências entre os valores apresentados nas propostas 

escritas, será adotado o critério de preferência descrito a seguir, em ordem decrescente de prioridade: 

6.9.3.1. Os valores expressos em algarismos (absolutos) sobre os índices percentuais; 

6.9.3.2. O valor unitário sobre o valor total;   

6.9.3.3. O valor escrito por extenso sobre o expresso em algarismo; 

6.10. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a 

descrita neste edital; 

6.11. Somente serão aceitos valores cotados em moeda nacional, ou seja, em Real (R$).  

 

7. DA RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. A partir das 09h (nove horas) do dia 08/07/2019, data e horário previstos no subitem 1.1 deste Edital, 

terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 005/2019-PE-SRP-SEMADS-PMM, com a divulgação das 

Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances; 

7.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada: 

 7.2.1. Não será admitida a desistência da proposta/lance, após o INÍCIO ou o ENCERRAMENTO da 

fase de lances;  

 7.2.2. EXCEPCIONALMENTE, após o ENCERRAMENTO da fase de lances, poderá ser acatado o 

pedido de desistência da proposta, em razão de motivo justo devidamente comprovado pela LICITANTE, 

decorrente de fato superveniente, e aceito pelo Pregoeiro;  

 7.2.3. Não restando comprovado o atendimento aos requisitos fixados no subitem 7.2.2 acima, a 

LICITANTE DESISTENTE ficará sujeita a aplicação das sanções previstas; 

 7.2.4. O não encaminhamento da documentação afeta a proposta, após a convocação pelo 

Pregoeiro, conforme prazo estipulado no subitem 9.1 deste edital, caracteriza desistência para fins de 

aplicação das penalidade cabíveis; 

7.2.5. Com base na orientação emitida pela SLTI/MPOG, em face do teor do Acórdão TCU nº 

754/2015 – Plenário, na hipótese de ocorrência de desistência injustificada de proposta/lance, o Pregoeiro 

a autuará processo administrativo para apenação da(s) licitante(s) convocada(s), já que tal prática se 

consubstancia em ato ilegal, previsto no rol do art. 7º, da Lei 10.520/2002. 

 

8.  DA FORMULAÇÃO DOS LANCES  

8.1. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, em regra, aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital; 

 8.1.1. Considerando que, para fins do Sistema Eletrônico, as propostas registradas tornar-se-ão os 

primeiros lances das licitantes, caso seja identificada alguma desconformidade com o instrumento 

convocatório, o Pregoeiro analisará, caso a caso, a fim de verificar a ocorrência de erros e, caso existam, se 

são de natureza sanável; 

 8.1.2. Na hipótese do erro ser sanável durante a fase de lances, o Pregoeiro cientificará, via chat, 

todas as licitantes logadas, sobre o problema detectado, fazendo referência ao valor registrado, já que o 

Sistema Eletrônico não possibilita a identificação da licitante, de forma que todas as participantes não se deixem 
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influenciar pelo erro e possam registrar seus lances levando em conta, unicamente, sua condição 

comercial; 

 8.1.3. Caso o erro identificado corresponda à inserção de proposta original, para qualquer dos 

itens, com 03 (três) ou 04 (quatro) casas decimais, o Pregoeiro registrará, via chat, o item e o valor da 

citada proposta, com a finalidade de viabilizar que a respectiva licitante readeque seu valor às regras do 

Edital, ou seja, insira novo lance que contemple apenas 02 (duas) casas após a vírgula, sob pena de sofrer 

as sanções previstas no subitens 8.3.1 e 8.3.2, bem como aquelas listadas no item 26 deste Edital; 

8.2. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do recebimento dos mesmos e de seus respectivos 

valores e horários de registro; 

 8.2.1. Os itens que compõem o objeto estão divididos em  Grupos/itens; 

  8.2.1.1. Para fins de apresentação das propostas e/ou dos lances durante a sessão pública da 

licitação, cabe às licitantes, obrigatoriamente, cotar todos os itens do Grupo/item, como condição de 

participação; 

8.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as regras de aceitação dos 

mesmos, contendo cada lance no máximo 02 (duas) casas decimais, relativas à parte dos centavos, sob pena 

de exclusão do lance; 

 8.3.1. Se a fase de lances for finalizada, e antes do encerramento aleatório pelo Sistema 

Eletrônico o Pregoeiro não tiver tempo hábil para excluir um lance de determinado item que resulte em um 

Grupo/item com mais de 02 (duas) casas decimais, e este for decisivo para fins da classificação final, a 

proposta dele decorrente será desclassificada, por se consubstanciar em vantagem auferida pela inobservância 

de regra do Edital;     

 8.3.2. Considerar-se-á decisivo para fins de classificação o uso da terceira ou quarta casa 

decimal em qualquer dos itens, que resulte em valor de Grupo/item com diferença inferior a R$ 0,01 (um 

centavo) em relação ao próximo colocado; 

 8.3.3. Na hipótese acima, se o erro da licitante não influenciar na classificação final do certame, e 

a empresa vier a ser convocada para a apresentação da proposta, a(s) casa(s) decimal(is) excedente(s) 

deverá(ão) ser excluída(s) do valor do(s) respectivo(s) item(ns) quando do envio da documentação, sendo 

que o Pregoeiro efetivará o ajuste no Sistema como procedimento de negociação do preço; 

8.4. Durante a fase de lances, não serão aceitos contatos telefônicos, ou via e-mail, com o Pregoeiro e 

com a equipe de apoio, inclusive para pedidos de exclusão de lances dados equivocadamente, sob pena 

de aplicação das penalidades cabíveis, já que tal ato configura a identificação da licitante durante a 

sessão pública, o que é proibido pelas normas; 

8.5. Cada licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema: 

 8.5.1. Em observância às disposições insertas na IN SLTI/MP nº 03, de 16/12/2011, o intervalo 

entre os lances enviados pela mesma licitante não poderá ser inferior a 20 segundos; 

 8.5.2. Os lances enviados em desacordo com o subitem 8.5.1 acima, serão excluídos 

automaticamente pelo sistema eletrônico; 

8.6. O sistema permitirá a formulação de dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo para fins de 

classificação aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;  

8.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação da licitante detentora do lance. 

8.8. No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances: 
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 8.8.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos 

atos realizados; 

 8.8.2. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro às participantes; 

8.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro, ficando a cargo do sistema 

eletrônico encaminhar aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de 

até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances; 

8.10. Após o término da etapa de lances, o Pregoeiro, depois de verificada a conformidade entre a 

proposta de menor preço e o valor estimado para o objeto, poderá encaminhar, pelo Sistema Eletrônico, 

contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida 

melhor oferta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 

previstas neste Edital; 

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

o valor estimado para o objeto; 

8.12. O Pregoeiro conduzirá a negociação por meio do Sistema Eletrônico, podendo ser acompanhado pelas 

demais licitantes, sendo tal procedimento dirigido, em especial, mas não exclusivamente, às situações nas 

quais os valores dos lances dos itens se situem acima dos valores estimados: 

 8.12.1. Caso o lance vencedor para o Grupo/item esteja acima do valor estimado, a licitante será 

convocada, pelo “chat” do sistema, para negociar o valor do lance, e, em caso de não atendimento à 

convocação dentro do prazo estipulado pelo Pregoeiro, de no mínimo 15 (quinze) minutos, a proposta 

poderá ser rejeitada pela área técnica, sendo convocada a próxima colocada para a negociação. 

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

9.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 

compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto deste Edital, obtido por meio de pesquisa de 

mercado; 

9.2. Confirmada a aceitabilidade da proposta, após análise pela área técnica, o Pregoeiro divulgará o resultado 

do julgamento do preço, procedendo à verificação da habilitação da licitante, conforme as disposições deste 

Edital e seus anexos; 

9.3. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR PREÇO 

POR ITEM, observados os PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA, obtidos por meio de pesquisa de 

mercado; 

 9.3.1. Os PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA, discriminados no Anexo II deste Edital, serão 

utilizados na análise dos valores ofertados pela licitante, para fins de aceitação ou não da proposta comercial; 

9.4. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as 

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

proposta ou lance que satisfaça às condições e exigências constantes no Edital e seus anexos; 

 9.4.1. Ocorrendo a situação referida neste subitem, o Pregoeiro poderá negociar com a licitante para 

que seja obtida melhor proposta; 

 9.4.2. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 
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10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública e a negociação, a licitante detentora da melhor proposta 

ou lance encaminhará à SEMADS a documentação assinada e digitalizada referente à habilitação, no prazo 

máximo de 03 (três) horas, por convocação do Pregoeiro pelo Sistema Eletrônico (“Convocação de 

anexo”); 

10.1.1. A documentação assinada e digitalizada referente à habilitação também poderá ser 

remetida por meio de mensagem para o e-mail clc.semads@gmail.com, nos casos de solicitação do 

Pregoeiro, para fins de agilizar o envio da documentação à área técnica da SEMADS, sem prejuízo da 

disponibilização pelo Sistema Eletrônico, ou de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou 

recebimento pelo Sistema Eletrônico, sendo que, nesta última hipótese, será providenciado, em momento 

posterior, o uso da funcionalidade “Convocar anexo”, de forma que a documentação seja inserida no Sistema 

Eletrônico e, assim, fique à disposição das demais licitantes; 

 10.1.1.1. Caso se entenda necessário, os originais deverão ser apresentados, no prazo máximo de 

05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação do Pregoeiro, à SEMADS, Rua Antônio Bezerra Falcão, nº 

518, centro, Marituba/PA, CEP 67.200-000, em envelope fechado e rubricado no fecho, com os seguintes 

dizeres em sua parte externa e frontal: 

 

ENVELOPE - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

MUNICIPIO DE MARITUBA                      

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEMADS 

PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2019-PP-SEMADS-PMM.  

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: XXXXX 

CNPJ: 

DATA: ____/___/201X.   

 

10.1.2. Dentro do prazo de 03 (três) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos 

quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua habilitação. Na hipótese da 

documentação já ter sido incluída no Sistema Eletrônico, faz-se necessário que a licitante formalize ao 

Pregoeiro, via mensagem (e-mail), o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, o Pregoeiro fará 

novo uso da funcionalidade “Convocar anexo”; 

10.1.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 

03 (três) horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da 

documentação de habilitação ou de qualquer outro documento complementar ou retificador (salvo 

aqueles que vierem a ser requeridos por diligência) ou que deveria/poderia ter sido remetido 

juntamente com a mesma, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da inabilitação, e a convocação da 

próxima licitante; 

10.1.4. Na hipótese prevista no subitem 10.1.1, a documentação remetida via mensagem (e-mail) 

deverá corresponder exatamente àquela inserida no Sistema Eletrônico. O envio de documento não 

inserto no Sistema Eletrônico resultará na desconsideração do mesmo, para fins de análise por parte 

da área técnica, salvo na hipótese de pedido expresso da licitante (via email-clc.semads@gmail.com ), 

formalizado dentro do prazo de 03 (três) horas, para a inclusão de tal documentação, situação na qual 

será aplicado o mesmo procedimento previsto no subitem 10.1.2, qual seja, o novo uso, pelo Pregoeiro, da 

funcionalidade “Convocar anexo”: 

mailto:clc.semads@gmail.com
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10.1.5. No encaminhamento da documentação a licitante ainda deverá observar o seguinte:  

a)  se a licitante for a matriz, todos os documentos devem estar em nome da matriz; 

b) se a licitante for filial, todos os documentos devem estar em nome da filial, exceto aqueles 

para os quais a legislação permita ou exija a emissão apenas em nome da Matriz; 

c) em se tratando de matriz ou filial, na hipótese em que a empresa que efetivamente vai 

executar o objeto não for a mesma que participou da sessão pública, os documentos de 

habilitação da empresa que constará na Nota de Empenho emitida pela SEMADS também 

deverão ser apresentados, ressalvadas as hipóteses de exceção citadas na letra “b” acima; 

 10.1.6. As licitantes deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

10.2. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada por uma das seguintes formas: 

a) em original; 

b) por qualquer processo de cópia, autenticada por servidor da Administração, devidamente 

qualificado, ou por Cartório competente; 

c) publicação em órgão da Imprensa Oficial; 

10.3. A comprovação das habilitações previstas nos subitens 10.5.1, 10.5.2 e 10.5.3 deste Edital, bem como 

a verificação das demais certidões/informações, poderá ser realizada por meio de consulta on line ao 

Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF e aos sítios respectivos na Internet; 

10.4. Deverá ser encaminhada/anexada sem prejuízo da possibilidade de serem obtidos por meio de 

consulta on line, a seguinte documentação complementar ao SICAF: 

a) declaração da LICITANTE de que o objeto ofertado atende integralmente a todos os requisitos 

especificados neste Edital e seus anexos; 

b) documento extraído da Base de Dados do Sistema CNPJ da Receita Federal do Brasil 

discriminando o(s) Código(s) CNAE ou cópia autenticada do Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato 

Social, para fins de verificação da pertinência da(s) atividade(s) da LICITANTE com o objeto deste 

Edital; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, ou Positiva com efeito de Negativa, em 

cumprimento ao disposto na Lei nº 12.440, de 07/07/2011. Para fins de habilitação, será considerada 

a CNDT mais atualizada, conforme entendimento do Tribunal Superior do Trabalho – TST, 

ratificada pela orientação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 

 10.4.1. A Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, a Declaração de Elaboração Independente 

de Proposta e a Declaração de que não possui em seu Quadro de Pessoal empregados menores de idade, 

serão disponibilizadas mediante preenchimento de campo específico do sistema eletrônico; 

 10.4.2.Também serão realizadas consultas: a) ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 

Suspensas - (Ceis) do Portal da Transparência; b) ao Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 

Ato de Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; e c) à composição societária das 

empresas no sistema SICAF, a fim de se certificar se entre os sócios há servidores do próprio órgão 

contratante; 

10.5. As licitantes que não se encontrem com o cadastramento atualizado no SICAF deverão 

encaminhar, além da documentação prevista no subitem 10.4 acima, o seguinte: 

 10.5.1. Relativamente à HABILITAÇÃO JURÍDICA da licitante: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor da licitante, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 
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b) Inscrição do ato constitutivo em Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 

 10.5.2. Relativamente à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA da licitante: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Dívida com a União e Receita Federal), 

Estadual e Municipal, de acordo com o disposto no inciso III, do art. 29, da Lei nº 8.666/93, 

dentro do prazo de validade; 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei (inc. IV, do art. 29, da Lei 8666/93);  

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n
o
 5.452, de 1

o
 de 

maio de 1943 (inc. V, do art. 29, da Lei 8666/93); 

 10.5.2.1. A prova de regularidade da licitante considerada isenta dos tributos estaduais ou 

municipais, para fins de habilitação na presente licitação, será comprovada mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei.    

 10.5.3. Relativamente à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA da licitante: 

a) Certidão negativa de falência, concordata ou execução patrimonial, expedida pelo 

distribuidor da sede da licitante; 

10.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será registrada a aceitação 

da proposta da licitante, no Sistema Eletrônico, nos termos do §1º, do art. 43, da lei Complementar 

nº 123/2006;  

 10.6.1. Nessa hipótese, o Pregoeiro dará ciência às demais licitantes dessa decisão e intimará a 

licitante detentora da proposta aceita para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá 

ao momento da declaração citada neste subitem, prorrogável por igual período, a critério da Administração 

Pública, promover a devida regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 

de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 

  10.6.2. A não regularização da documentação, no prazo e condições disciplinadas neste subitem, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 

8.666/93, e no art. 28, do Decreto nº 5.450/2005, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação; 

10.7. As licitantes que, embora cadastradas no SICAF, estejam com situação irregular neste Sistema, 

poderão apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, relativamente aos dados 

vencidos ou não atualizados; 

10.8. Caso a licitante não esteja regular no SICAF e comprovar, exclusivamente, mediante 

apresentação do formulário de Recibo de Solicitação de Serviço - RSS, a entrega da 

documentação à sua Unidade Cadastradora, no prazo regulamentar, qual seja, até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para abertura da sessão pública, o Pregoeiro procederá à diligência, na 

forma estabelecida no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

11.1. Até 05/07/2019, 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#tituloviia
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 11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas; 

 11.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame; 

11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 

03/07/2019, 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, preferencialmente 

por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: clc.semads@gmail.com; 

11.3. As impugnações deverão ser manifestadas por escrito, dirigidas ao Pregoeiro, protocolizando o original 

no protocolo geral da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba/Pará, no 

horário de 08:00h às 14:00h, de segunda-feira a sexta-feira, ou em dias de efetivo expediente no órgão;    

 11.3.1. As impugnações, além de manifestadas por escrito, também deverão ser disponibilizadas em 

meio magnético (CD/DVD) ou através do endereço eletrônico clc.semads@gmail.com, em face da 

obrigatoriedade da publicação, no COMPRASNET, do pedido de impugnação juntamente com a decisão emitida 

pelo Pregoeiro e/ou pelos setores responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos.   

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 

motivada, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer|; 

12.2. À licitante que manifestar motivadamente a intenção de interpor recurso será concedido o prazo de 3 

(três) dias úteis para apresentação das respectivas razões, ficando as demais licitantes, desde logo, 

intimadas a apresentar contrarrazões no mesmo prazo, a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos; 

 12.2.1. As razões de recurso, além de manifestadas por escrito no sistema eletrônico, também 

deverão ser disponibilizadas em meio magnético (CD/DVD) ou através do endereço eletrônico 

clc.semads@gmail.com,  em face da obrigatoriedade da publicação, no COMPRASNET, do recurso 

juntamente com a decisão emitida pelo Pregoeiro e/ou pelos setores responsáveis e/ou pela autoridade superior; 

  12.2.2. Tendo sido aceita a proposta de uma licitante que tenha apresentado restrições na 

comprovação da regularidade fiscal, o prazo previsto neste subitem será contado após decorrido o prazo de 5 

(cinco) dias úteis (prorrogável por igual período), concedido para a regularização da documentação, conforme 

prescrito no §1º, do art. 43, da lei Complementar nº 123/2006 e alterações; 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes quanto à intenção de recorrer importará 

decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada 

vencedora; 

12.4. O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo, no tocante ao item ao qual o recurso se 

referir, inclusive quanto ao prazo de validade da proposta, o qual somente recomeçará a contar quando 

da decisão final da autoridade competente; 

12.5. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

12.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório. 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1. A despesa com a aquisição dos itens de que trata o objeto, mediante a emissão de nota de empenho, 

correrá a conta do elemento orçamentário a ser indicado no momento da contratação; 

mailto:clc.semads@gmail.com
mailto:clc.semads@gmail.com
mailto:clc.semads@gmail.com
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13.2. Por se tratar de uma licitação para Registro de Preços só há necessidade de indicação da dotação 

orçamentária quando da contratação. 

14. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

14.1. Homologada a licitação, será formalizada Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, 

com o fornecedor primeiro classificado para o item, se for o caso, com os demais classificados que aceitarem 

executar os serviços pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação e os quantitativos propostos: 

14.2. A Coordenação de Licitações e Contratos convocará formalmente a empresa vencedora do 

certame para a celebração da Ata de Registro de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 

informando o local, data e hora; 

14.3. O prazo previsto no item 14.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante 

o seu transcurso, for solicitado pela licitante convocada, desde que ocorra motivo justificado e aceito 

pela Administração;  

14.4. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido 

no item 14.2 e 14.3, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas;  

14.5. Se a (s) licitante (s) vencedora (s) recusar (em)-se a assinar a Ata de Registro de Preços, a 

administração ou órgão gerenciador convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. Caso esta 

recursar-se, caberá as sanções administrativas previstas neste Edital e no art. 81, da Lei nº 8.666/93;  

14.6. Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar o 

objeto desta licitação com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação do 

certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos 

requisitos previstos no art. 3º, da Lei nº 8.666/93, conforme o art. 11, caput do Decreto nº 7.892/2013; 

14.7. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem:  

I - Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e  

II - Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceitado cotar o objeto desta licitação em 

valor igual ao do licitante mais bem classificado;  

14.8. Se houver mais de um licitante que aceite cotar o objeto desta licitação por preço igual ao do 

licitante mais bem colocado, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada 

durante a fase competitiva;  

14.9. A Ata de Registro de Preços será válida pelo prazo de doze (12) meses, a partir da data de sua assinatura, 

incluídas as eventuais prorrogações. (art. 12, do Decreto n° 7.892/2013); 

14.10. A existência de preços registrados não obriga a instituição a firmar contratações nas quantidades 

estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para contratação do item, sendo assegurada, ao beneficiário 
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do registro, a preferência do objeto de contratação em igualdade de condições. (art. 16, do Decreto n° 

7.892/2013); 

14.11.  A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na alínea “d” 

do art. 65, II da Lei n.º 8.666/93 e no art. 17 do Decreto n° 7.892/2013. 

15. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Caberá à Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba/PA, órgão gerenciador, a 

consolidação de dados para a realização do procedimento licitatório e a prática de todos os atos de controle e 

administração do Sistema de Registro de Preços, respeitando, ainda, as condições estabelecidas na Ata de 

Registro de Preços, anexo deste Edital.  

16. DO PREÇO 

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e 

devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993 ou 

de redução dos preços praticados no mercado. 

17. DOS QUANTITATIVOS E LIMITES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

Os quantitativos referentes às adesões constantes na ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem e estão 

estabelecidos na respectiva Ata, presente no ANEXO VI, deste Edital. 

18. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ORGÃO NÃO PARTICIPANTES 

18.1. A Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento licitatório poderá ser utilizada por qualquer 

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, desde 

que devidamente justificada a vantagem, e mediante anuência do órgão gerenciador;   

18.2. O Órgão Não Participante, a que se refere o Decreto nº 7.892/2013 (art. 2º, V), somente poderá fazer uso 

da Ata de Registro de Preços, após anuência do Órgão Gerenciador da Ata. Os órgãos e entidades que não 

participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão 

manifestar seu interesse junto a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, por ofício, para 

que indiquem os possíveis fornecedores  e respectivos  preços  registrados; 

18.3. Caberá ao (s) licitante (s) vencedor do certame,  beneficiário da ata de registro de preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do objeto decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão Gerenciador e 

Órgão(s) participante(s). (§ 2º do art. 22, do Decreto nº 7.892/2013);  
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18.4. As contratações por cada Órgão Não Participante não poderão exceder a 50% (cinquenta por cento) dos 

quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de preços para o Órgão 

Gerenciador e Órgão(s) Participante(s). (§ 3º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013); 

 18.5. O quantitativo decorrente de todas as adesões a esta Ata de Registro de Preços não excederá, na 

totalidade, ao quíntuplo do quantitativo total, para o item registrado, independente do número de Órgãos Não 

Participantes que aderirem. (§ 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013);  

18.6. Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação 

solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da Ata. (§ 6º do art. 22 do Decreto nº 

7.892/2013); 

18.7. Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 

obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais 

penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. (§ 7º do art. 22, do Decreto nº 7.892/2013). 

19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DO FORNECEDOR 

19.1. O Órgão Gerenciador promoverá o cancelamento do registro do licitante vencedor quando couber o 

disposto no art. 20, do Decreto nº 7.892/2013, tendo a seguinte regra:  

I - Descumprir as condições da ata de registro de preços, assegurado o contraditório e a ampla defesa;  

 II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável, assegurado o contraditório e a ampla defesa;  

III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; ou  

IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 

7º da Lei nº 10.520, de 2002, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

19.2. O Órgão Gerenciador poderá cancelar o registro do preço por fato superveniente ou por motivo de força 

maior, que comprovada e justificadamente prejudique o cumprimento da ata, por razão de interesse público ou a 

pedido do licitante; 

19.3. O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão 

formalizados por despacho da autoridade competente da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social de Marituba/PA. 

19.4. O cancelamento será a pedido, quando a empresa vencedora do certame comprovar: 

a) A impossibilidade de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, por ocorrência de casos 

fortuitos ou de força maior; 
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b) Que o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos 

preços de mercado e/ou dos insumos que compõem o custo do produto; 

c) A ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV, XV e XVI, da Lei Federal 

8.666/93.  

19.5. Por iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, quando: 

a) O (s) fornecedor (es) do certame perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica 

exigida no processo licitatório; 

b) O (s) fornecedor (es) do certame não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os 

pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

c) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no Ata 

de Registro de Preço ou nos pedidos dela decorrentes; 

d) Não for assinada, pela empresa destinatária, a Autorização para execução dos serviços no prazo 

estabelecido; 

e) O (s) fornecedor (es) incorrer (em) nas condutas que ensejem rescisão administrativa, conforme 

previsão dos incisos de I a XII e XVII do art. 78, da Lei n° 8.666/93. 

f) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e o fornecedor se 

recusar a reduzi-lo; 

19.6. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos Proponentes 

a nova ordem de registro, caso não opte pelo cancelamento total da Ata quando frustradas as negociações com 

os licitantes registrados remanescentes. 

20. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS poderá ser cancelada pela Administração nas hipóteses estabelecidas na 
Ata de Registro de Preços - ANEXO VI, parte integrante deste Edital. 

21. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 

21.1. Homologada a licitação, serão formalizados quantos contratos forem necessários dentro do quantitativo 

registrado na ata, de acordo com a necessidade desta Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social com o licitante primeiro classificado para o item. 

21.2. A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social convocará formalmente o (s) fornecedor 

(es), no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, para assinatura do Contrato, informando o local, data e hora. 

21.3. O prazo previsto no item 21.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante o seu 

transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo ordenador de 

despesas.  
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21.4. O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital – Anexo VII terá a vigência conforme 

determinado em cada solicitação emitida pela secretaria requerente. 

21.5. 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.  

21.6. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor (ME Ou EPP) deverá apresentar a 

comprovação de regularização referente documentação de regularidade fiscal e trabalhista, na forma do art. 4º, 

do Decreto federal nº 8.538/2015. 

21.7. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a assinar o Contrato e não 

apresentar justificativa a Administração implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas 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. 

21.8. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do 

Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição. 

22. DA FISCAIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

A fiscalização e acompanhamento da execução do contrato serão exercidos pela Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social, através de servidor previamente designado, cujas atribuições estão 

estabelecidas na Minuta de Contrato – ANEXO VII, parte integrante deste Edital. 

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Sem prejuízo do respeito aos dispositivos legais que fundamentam os certames licitatórios, as obrigações 

inerentes à Contratada encontram-se previstas na Minuta de Contrato – Anexo VII, parte integrante deste Edital. 

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 Além das normas presente no diploma legal referente à matéria de licitações e contratos, as demais obrigações 

da contratante encontram-se previstas na Minuta de Contrato – Anexo VII, parte integrante deste Edital. 

25. DO PAGAMENTO 

25.1.O pagamento será efetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da data de entrega dos itens, mediante a 

apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente; 

25.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de 

inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas 

fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 

25.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco 

indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta 

corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 
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25.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a resolução da causa 

ensejadora do impedimento; 

25.5. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas 

regularidades fiscal e trabalhista.     

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

26.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração poderá, 

desde que garantida a defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 

I - advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta do CONTRATADO sobre o descumprimento do 

contrato 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 itens 

solicitados e não entregues; 

 b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais 

obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 

 c) 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 art. 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 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o CONTRATADO ressarcir a 

Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, nos termos do art. 38, IV, 

do Decreto nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.                                                            

27. DAS PENALIDADES 

Os licitantes, participantes deste certame, quando convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 

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

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distritos Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e no contrato e das demais cominações legais. 
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28. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 

28.1. A autoridade competente para homologar este certame poderá revogar a licitação em face de razões de 

Interesse Público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado;  

28.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato;  

28.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do fornecedor de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do Contrato e das condições deste Edital;  

28.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

29.1. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo; 

29.1.1. A inobservância do prazo fixado pelo Pregoeiro para a entrega das respostas e/ou 

informações solicitadas em eventual diligência ou ainda o envio de informações ou documentos 

considerados insuficientes ou incompletos ocasionará a desclassificação da proposta; 

29.2. Fica assegurado a SEMADS o direito de, no seu interesse, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo 

ou em parte, a presente licitação, dando ciência às participantes, na forma da legislação vigente; 

29.3. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e a 

SEMADS não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 

resultado do processo licitatório; 

29.4. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação; 

29.5. Após o início ou encerramento da fase de lances, não caberá desistência por parte das licitantes, 

salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, conforme disposto no item 5 

deste edital; 

29.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na SEMADS;  

29.7. Em caso de divergência entre as especificações do objeto insertas no Sistema SIASG e as deste 

Edital, prevalecerão as constantes neste último; 
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29.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde 

que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua Proposta, durante a 

realização da sessão pública desta licitação; 

29.9. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, na Sede da SEMADS, ou ainda nos sítios 

www.comprasgovernamentais.gov.br, www.tcm.pa.gov.br ou www.marituba.pa.gov.br;  

29.10.  As licitantes, após a publicação oficial deste Edital, ficarão responsáveis pelo acompanhamento, 

mediante o acesso aos sítios mencionados no subitem 28.9, das eventuais republicações e/ou retificações de 

edital, respostas a questionamentos e impugnações ou quaisquer outras ocorrências que porventura possam ou 

não implicar em mudanças nos prazos de apresentação da proposta e da abertura da sessão pública; 

29.11. O registro do preço em Ata não obrigará a Administração a firmar a contratação que dele poderá advir, 

facultando-se a realização de licitação específica para o presente objeto, assegurada ao beneficiário do registro 

a preferência na execução do objeto em igualdade de condições; 

29.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005 e, subsidiariamente, na 

Lei nº 8.666/1993; 

29.13. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Marituba-PA, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja; 

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

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 

ANEXO II -  MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO III-  DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENDE PROPOSTA;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DANDO CIÊNCIA DE QUE CUMPREM OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;  

ANEXO V -  DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME, EPP e MEI;  

ANEXO VI – MODELO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;  

        ANEXO VII –  MINUTA DO CONTRATO. 

 

Marituba/PA, 17 de  junho de 2019.  

EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO  

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  

Decreto nº 002/2017. 

 

 

DAVID DE OLIVEIRA CORDEIRO 

Pregoeiro 

 

 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/
http://www.marituba.pa.gov.br/
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Registro de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo: expediente, perifé-

rico de informática, eletrônico e sócio educativo, para atender as demandas da Secretaria Muni-

cipal de Assistência e Desenvolvimento Social. 

2. JUSTIFICATIVA  

O material requisitado é destinado a atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistên-

cia e Desenvolvimento Social de Marituba/PA e dar suporte a todas as unidades socioassisten-

ciais desta secretaria, que são: 

Sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SEMADS 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Dom Vicente Zico 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Emmanuel Rocha 

Centro de Referência de Assistência Social – CRAS GedovarNazzari 

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Déa Rebello 

Unidade de Acolhimento Infantil –UNAI 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS 

Conselho Tutelar I 

Conselho Tutelar II 

Conselho do Idoso 

Conselho de Assistência Social 

Conselho da Criança e do Adolescente 

 

Nessas unidades socioassistenciais são executados Serviços e Programas previstos na Resolução 

nº 109 de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 

segundo o CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS, e da Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, e ainda, aprova a Tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais, or-

ganizados por níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de 

Média e Alta Complexidade, de acordo com a disposição abaixo: 

 I - Serviços de Proteção Social Básica: 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF; 
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b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

          c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. 

II - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: 

a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI; 

b) Serviço Especializado em Abordagem Social; 

          c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducati-

va de Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC; 

         d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas 

Famílias; 

e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

III - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 

a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: 

- abrigo institucional; 

b) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 

 Assim, a falta desse material compromete a eficácia das ações governamentais atinentes à as-

sistência social, devido o mesmo ser suma importância para dar suporte a execução dos serviços des-

critos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, além dos objetivos e condições de pres-

tação, acessibilidade ao público-alvo etc., destaca-se a existência de uma parametrização essencial 

do trabalho social a ser empreendido, seja para prevenir situações de vulnerabilidade e risco social 

(Proteção Social Básica), seja para enfrentar situações de ameaça e/ou efetiva violação de direitos so-

ciais (Proteção Social Especial). Ressalta-se, que em todo o território nacional vislumbra-se o padrão 

de funcionamento, indicadores de resultados de rede de serviços, estratégias e medidas de pre-

venção, contra os riscos e vulnerabilidades sociais e de eficiência no combate à pobreza e à exclu-

são social, por meio da padronização de ações. 

 Por conseguinte, fixamos o quantitativo de material para cada programa e unidade socioassis-

tencial, considerando estimativa criada pelas demandas dos equipamentos públicos, construindo plani-

lha anexo. 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO  

 O objeto a ser contratado enquadra-se na classificação de bem comum, ou seja, cujos padrões de 

desempenho e qualidade são objetivamente definidos, nos termos do parágrafo único, do artigo 1º, da Lei 

10.520/02.  

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES  

 As propostas de preços deverão atender às especificações e quantidades contidas no Anexo I deste 

Termo de Referência.  
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5. DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO: 

5.1. O fornecimento do objeto, pela contratada, ocorrerá de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal 

de Assistência e Desenvolvimento Social, através da ordem de fornecimento emitida pela Diretoria Adminis-

trativa e Financeira-DAF;  

5.2. Após a Ordem de Fornecimento ter sido recebida pela Contratada, a entrega deverá ser feita em até 24h, 

no local mencionado no item 5.3, no período compreendido entre as 08h as 12h, em dias de efetivo expedien-

te no órgão; 

5.3. Os produtos deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social, com endereço na Rua Antônio Bezerra Falcão, nº 518- Bairro Centro - CEP: 67.200-000, Maritu-

ba/PA, Fone: (91) 3256-1748; 

5.4. Todos os ônus com despesas relacionadas a frete, carga e descarga são inteiramente de responsabilidade 

do fornecedor; 

5.5. Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com exigido nas normas legais pertinente à maté-

ria, bem como, às condições aqui pactuadas, ficando a cargo do fiscal do contrato o controle de qualida-

de do objeto fornecido; 

5.6. Qualquer eventualidade que prejudique o fornecimento, consoante às regras estabelecidas neste item, 

deverá ser devidamente justificada em documento oficial, enviado com antecedência mínima de 48h, e 

aceito pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; 

5.7. Na entrega dos materiais, todos deverão ter suas especificações iguais às contratadas, incluindo fabri-

cante e marca dos produtos; 

5.8. Em caso de algum produto ter sua fabricação extinta, deverá ser comunicado por escrito e com antece-

dência, dentro do prazo de entrega, solicitando sua substituição por outro produto com as mesmas espe-

cificações ou superior; 

5.9. O item que apresentar problemas quanto à validade, especificação e ou condições exigidas no 

procedimento licitatório, deverá ser substituído em até 24h após a notificação, dentro do prazo de 

validade, sem implicar custos adicionais aos preços contratados; 

5.10. Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente e na embalagem original, 

estar em perfeitas condições de limpeza (interna e externa), de forma a permitir completa seguran-

ça durante o transporte e armazenamento, assim como prontos para serem utilizados; 
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5.11. As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previ-

denciários e demais despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada. O recebi-

mento do produto deverá ser efetuado pelo servidor(a) responsável pela aceitação do objeto con-

tratado; 

5.12. Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido 

neste Termo de Referência; 

5.13. Por ocasião da entrega, deverá ser colhida a data, hora, nome, cargo e assinatura do(a) servi-

dor(a) da Contratante responsável pelo recebimento; 

5.14. Entregue o objeto licitado, esta Secretaria deverá recebê-lo: 

I) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto, por servidor(a) responsável, desde 

que: 

b) A especificação e quantidade estejam em conformidade com a solicitação efetuada; 

c) O prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o proposto;  

d) A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento; 

II) DEFINITIVAMENTE, no prazo de até 05 (cinco) dias após o recebimento provisório, 

por servidor(a) responsável, desde que: 

a) A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora; 

b)  O objeto esteja adequado para utilização. 

5.15. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento 

definitivo; 

5.16. Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Secretaria poderá: 

a) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou rescindir a contratação, sem prejuízos das penalidades cabíveis; 

b) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

5.17. Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o prazo máximo de 10 (dez)dias cor-

ridos, contados a partir da data da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Adminis-

tração; 
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5.18. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem 

servirá de base para justificar qualquer atraso, não acarretando ônus para a contratante; 

5.19. A Contratada obriga-se a substituir, no prazo de 24h, contado do recebimento de notificação 

efetuada pela CONTRATANTE, o objeto entregue e aceito comprovada a existência de incorre-

ções e defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de sua utilização. Findo este prazo 

serão aplicadas as penalidades cabíveis; 

5.20. Os produtos que por sua natureza tenham em seu registro prazo de validade ou recomendações 

para uso em tempo preestabelecido, deverão obrigatoriamente possuir um prazo descrito no referi-

do produto, para o seu uso a contar da data da entrega. 

6. DA VALIDADE E GARANTIA 

6.1. Todos os itens a serem adquiridos deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código 

de Defesa do Consumidor e demais normas legais vigentes em relação à matéria; 

6.2. O prazo de validade e/ou garantia dos materiais não poderá ser inferior a 1 ano, contado a partir da 

emissão do termo de recebimento definitivo, no que couber; 

6.3. Os materiais deverão estar em plena validade/garantia, observando-se ainda, além do prazo dis-

posto neste termo, os prazos indicados pelos fabricantes; 

6.4. Os materiais deverão ser certificados pelo INMETRO e estar, comprovadamente, dentro das espe-

cificações das normas técnicas da ABNT pertinentes a cada item; 

6.5. Não serão aceitos materiais com prazo de validade/garantia vencido ou com data de fabricação 

defasada; 

6.6. A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será (ão) responsável (is) pela substituição, troca ou 

reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis 

com as especificações do edital; 

6.7. Durante o prazo de garantia dos materiais o fornecedor fica obrigado a substituir o material defei-

tuoso no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 

7. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

7.1. O pagamento será efetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da data de entrega do objeto, medi-

ante a apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente; 

7.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se ad-

mitindo notas fiscais/faturas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 
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7.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer 

banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o núme-

ro da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

7.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ain-

da, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a resolução 

da causa ensejadora do impedimento; 

7.5.  Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dia com su-

as regularidades fiscal e trabalhista. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (sem prejuízos das constantes no Edital e anexos). 

8.1. Efetuar o fornecimento do objeto em perfeitas condições de uso, em estrita observância às especi-

ficações deste Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

8.2. Executar diretamente o fornecimento, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação; 

8.3. Cumprir o prazo de entrega e responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de 

acordo com os artigos 12, 13, 17 e 27 o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.4. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da 

prefeitura, bem como para atendimento durante a garantia/validade; 

8.5. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a 

taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas; 

8.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do 

contrato; 

8.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessá-

rios, até 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na forma do art. 65, 

parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

8.8. Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão con-

tratante, no tocante ao preço ofertado e as marcas descritas na proposta; 

8.9. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, os materiais em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua aplicação nos equipamentos que os utiliza 

rem; 

8.10. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorrentes de danos, seja por 

culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, igualmente, por quaisquer responsabi-

lidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas 

ao cumprimento do presente Contrato; 
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8.11. A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obriga-

ções assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.12. A contratada deverá comunicar a contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na 

execução do contrato. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (sem prejuízos das constantes no Edital e ane-

xos). 

9.1. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas; 

9.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

9.3. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos produtos fornecidos, para substi-

tuição; 

9.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fis-

cal/fatura efetiva entrega do objeto contratado e o seu aceite; 

9.5. Rejeitar, no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo com as especificações contidas neste 

Termo de Referência e que não satisfaçam aos padrões exigidos nas especificações e recomendações da con-

tratante; 

9.6. Fornecer todos os elementos básicos e comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocor-

ridas, consideradas de natureza grave, relacionadas à execução do contrato; 

9.7. A CONTRATANTE poderá exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da 

CONTRATADA que causar embaraços à fiscalização, que se conduza de modo inconveniente ou incompatí-

vel com o exercício das funções que lhe forem conferidas; 

9.8. Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato. 

 

10.  DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo 

Servidor XXXXXX, matrícula XXXXX, pertencente ao quadro funcional desta Secretaria e devidamente 

designado para tal fim; 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, in-

clusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 

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

seus agentes e propostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93;  

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventual-

mente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observa-

dos e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;  
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9.4. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada. 

  

11.  DA CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO  

11.1. A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir o contrato, no todo ou em parte, assim como 

suas obrigações, direitos e garantias dele decorrentes, sem o expresso e prévio consentimento da 

CONTRATANTE, por escrito; 

11.2. Em caso de subcontratação aceita pela CONTRATANTE, o contratado permanecerá o único e 

exclusivo responsável pelos atos ou omissões de seu subfornecedor, que venham a prejudicar o perfei-

to e completo cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato. A CONTRATANTE não res-

ponderá por compromissos que o Contratado venha a assumir com subfornecedores ou terceiros.  

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração 

poderá, desde que garantida a defesa prévia, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções, sem pre-

juízos das demais previstas em lei e no edital: 

I - Advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta da CONTRATADA sobre o 

descumprimento do contrato 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 itens solicitados e não entregues; 

b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento 

das demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 

c) 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 Admi-

nistração Pública Municipal por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do for-
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necedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação ou 

omissão. 

13. DOS CASOS DE RESCISÃO 

De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 

I - Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII 

do artigo 78 da citada Lei; 

II - Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja 

conveniência para a Administração; 

III - Judicial, nos termos da legislação; 

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso da rescisão unilateral, a CONTRATANTE não indenizará a CONTRA-

TADA, salvo pelos itens fornecidos e aceitos pela CONTRATANTE. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1.  A Administração poderá revogar a licitação ou rescindir o contrato, por motivo de interesse público e 

deverá realizar a anulação da licitação quando houver ilegalidade, sendo de ofício ou mediante provocação 

de terceiro; 

14.2. A contratada responderá de maneira absoluta e inescusável pelo fornecimento do objeto, assumindo 

inteira, total e exclusiva responsabilidade pelos produtos contratados; 

14.3. Os casos omissos no Termo de Referência, deverão ser supridos pela Lei nº 8.666/1993 e suas altera-

ções, bem como as dúvidas suscitadas deverão ser esclarecidas pela Diretoria Administrativa e Financeira da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba/PA, no endereço constante neste 

Termo de Referência; 

14.4. Fica estabelecido o Foro da Comarca de Marituba, Estado do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas ori-

undas das avenças. 

Marituba/PA, 11 de março de 2019. 

 

Walter Willians da Silva Pereira  

 Diretoria Administrativa e Financeira - SEMADS 

Portaria nº 022/2019-SEMADS/PMM  

 

Kátia Cristina de Souza Santos  

Diretora Técnica Interina – SEMADS 

Portaria Nº 004/2018-PMM/SEMADS. 
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ANEXO I 

PLANILHA DESCRITIVA 

EXPEDIENTE  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR RE-

FERENCIA  

1 
Agenda permanente, espiral, tamanho 134 x 

194mm, capa dura, na cor preta. 
Unid 144 R$ 26,87 

2 
Alfinete para mural nº13 cores diversas 

Cx/50und. 
Cx 84 R$ 7,60 

3 

Almofada para carimbo, caixa plástica com 

esponja absorvente entintada N.3, medindo 

aproximadamente 6,7 x 11,0cm na cor preta, 

de boa qualidade, prazo de validade igual ou 

superior a 02 (dois) anos  

Unid 72 R$ 4,38 

4 
Apagador para quadro branco, corpo em plás-

tico, com compartimento para 2 marcadores. 
Unid 26 R$ 7,13 

5 

Apontador para lápis sem depósito, material 

plástico, tipo escolar, com um furo, lâmina em 

aço inoxidável. Acondicionado em caixa com 

12 unidades 

Cx 65 R$ 3,63 

6 
Apontador para lápis com depósito, tipo esco-

lar, com dois furos, lâmina em aço inoxidável. 
Und 274 R$ 6,76 

7 

Apontador de mesa para lápis, em plástico, 

sistema com manivela manual, depósito remo-

vível, lâmina em aço inoxidável, medindo 

aproximadamente 6,0cm de comprimento e 

5,3cm de largura. 

Und 52 R$ 37,46 

8 

Bandeja tripla para armazenamento de papéis, 

material acrílico, cor fumê ou transparente, 

fixa, com inclinação entre as bandejas, tama-

Und 118 R$ 45,65 

http://www.kalunga.com.br/prod/almofada-carimbo-n3-azul-6-7x11-0cm-pilot/010089?menuID=51&WT.svl=1
http://www.kalunga.com.br/prod/almofada-carimbo-n3-azul-6-7x11-0cm-pilot/010089?menuID=51&WT.svl=1
http://www.kalunga.com.br/prod/almofada-carimbo-n3-azul-6-7x11-0cm-pilot/010089?menuID=51&WT.svl=1
http://www.kalunga.com.br/prod/almofada-carimbo-n3-azul-6-7x11-0cm-pilot/010089?menuID=51&WT.svl=1
http://www.kalunga.com.br/prod/almofada-carimbo-n3-azul-6-7x11-0cm-pilot/010089?menuID=51&WT.svl=1


                                

 

 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Coordenadoria de Licitações e Contratos – CLC 

 

 

 

 

Endereço: Rua Antônio Bezerra Falcão, n.º 518 - Centro – Marituba/PA – CEP: 67.200-000 

Fone: (91) - 3256-1748 

P
ág

in
a3

0
 

nho das bandejas ofício, medindo aproxima-

damente 355 x 253 x 120 mm.  

9 
Barbante de algodão, branco 4/8, rolo com 

200g 
Rl 52 R$ 5,02 

10 
Barbante de algodão, branco 4/4, rolo com 

200g 
Rl 52 R$ 7,17 

11 Barbante de sisal, rolo com 200g Rl 52 R$ 28,18 

12 
Bloco com 20 folhas de papel A3, dimen-

sões 297mm x 420mm, gramatura 180g/m. 
Bl 66 R$ 22,26 

13 
Bloco para recado, autoadesivos, med. 

34,9mm x 47,6mm, com total de 200 folhas. 
Bl 130 R$ 8,37 

14 
Bloco para recados, autoadesivos, med. 76mm 

x 76mm, com total de 100 folhas. 
Bl 144 R$ 9,72 

15 
Bloco para recados, autoadesivos, med. 76mm 

x 102mm, com total de 100 folhas. 
Bl 118 R$ 11,67 

16 

Borracha bicolor, azul e vermelho, composta 

de borracha natural, dimensões: 4,71 x 1,8 x 

0,7 cm. Acondicionada em caixa com 40 uni-

dades. 

Cx 78 R$ 24,25 

17 

Borracha branca de apagar nº 40, composição 

borracha natural, tipo macia. Caixa com 40 

unidades. 

Cx 78 R$ 31,50 

18 
Caderno brochura, capa dura, com pauta, 96 

folhas, tamanho 140mm x 202mm. 
Und 910 R$ 8,67 

19 
Caderno brochurão, capa dura, com pauta, 96 

folhas, tamanho 200mm x 275mm.  
Und 976 R$ 16,26 

20 
Caderno de desenho, capa dura, tamanho 

275mm x 200mm, tipo espiral com 96 folhas. 
Und 1040 R$ 6,02 
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21 
Caderno universitário, com 12 matérias, capa 

dura, com mínimo de 240 folhas. 
Und 1340 R$ 16,34 

22 

Calculadora de mesa, 12 dígitos, na cor Preta, 

visor cristal líquido, 4 operações básicas, por-

centagem, duplo zero correção dígito a dígito. 

Medindo aproximadamente 14cmx18cm. 

Und 120 R$ 17,22 

23 

Caneta esferográfica cristal na cor azul, ponta 

fina de 0,8mm, corpo hexagonal transparente, 

saída do tubo de carga pela extremidade infe-

rior da caneta, resina termoplástica, tinta à 

base de corantes orgânicos e solventes, ponta 

de latão, esfera de tungstênio e componentes 

metálicos, garantia de troca em casos de defei-

tos de fábrica, acondicionadas em caixa con-

tendo 50 unidades. 

Cx 234 R$ 25,36 

24 

Caneta esferográfica cristal na cor preta, ponta 

fina de 0,8mm, corpo hexagonal transparente, 

saída do tubo de carga pela extremidade infe-

rior da caneta, resina termoplástica, tinta à 

base de corantes orgânicos e solventes, ponta 

de latão, esfera de tungstênio e componentes 

metálicos, garantia de troca em casos de defei-

tos de fábrica, acondicionadas em embalagens 

contendo 50 unidades. 

Cx 200 R$ 25,46 

25 

Caneta esferográfica cristal na cor verme-

lha, ponta fina de 0,8mm, corpo hexagonal 

transparente, saída do tubo de carga pela ex-

tremidade inferior da caneta, resina termoplás-

tica, tinta à base de corantes orgânicos e sol-

ventes, ponta de latão, esfera de tungstênio e 

componentes metálicos, garantia de troca em 

casos de defeitos de fábrica, acondicionadas 

Cx 144 R$ 25,46 
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em embalagens contendo 50 unidades. 

26 

Caneta corretiva, material plástico, ponta tipo 

metal, carga 8ml, aplicação escrita. Garantia 

de troca em casos de defeitos de fábrica.  

Acondicionada em embalagem contendo 12 

unidades. 

Cx 130 R$ 105,46 

27 

Caneta Marca texto na cor amarela, material 

plástico, Acondicionado em caixa com 12 uni-

dades. 

Cx 110 R$ 13,47 

28 

Caneta para CD, com tinta permanente, á base 

de alcool e resistente á água, ponta poliacetal 

1.0mm com protetor de metal.  

Und 214 R$ 3,76 

29 

Caixa arquivo morto polionda, apresentando 

especificações nas laterais para arquivo, di-

mensões aproximadas do produto: 35 x 13 x 

24,5 cm. Composição: Polipropileno. 

Und 2600 R$ 6,17 

30 

Caixa Box organizadora, polionda, com tampa 

móvel e alças nas laterais. Dimensões de 26 x 

34 x 45,5 cm. 

Und 1300 R$ 30,33 

31 

Caixa arquivo para pasta suspensa, material 

plástico resistente, medindo aproximadamente 

C x L x A: 27,4 x 43,0 x 27,1. 

Und 260 R$ 34,33 

32 

Cinta elástica para processo, cor preta, medi-

das: 4cm de largura x 50cm de diâmetro. Pa-

cote com 100 unidades. 

Pct 30 R$ 109,67 

33 

Clips especial 2/0 em arame de aço com aca-

bamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, 

caixa com 100und. 

Cx 260 R$ 2,26 

34 
Clips especial 4/0 em arame de aço com aca-

bamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, 
Cx 260 R$ 2,98 



                                

 

 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Coordenadoria de Licitações e Contratos – CLC 

 

 

 

 

Endereço: Rua Antônio Bezerra Falcão, n.º 518 - Centro – Marituba/PA – CEP: 67.200-000 

Fone: (91) - 3256-1748 

P
ág

in
a3

3
 

caixa com 50und. 

35 

Clips especial 6/0 em arame de aço com aca-

bamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, 

caixa com 50und. 

Cx 260 R$ 4,07 

36 

Clips especial 8/0 em arame de aço com aca-

bamento niquelado, tratamento anti-ferrugem, 

caixa com 50und. 

Cx 260 R$ 4,55 

37 

Cola branca liquida lavável, secagem rápida, 

não tóxica, em frasco de 90g, embalagem con-

tendo dados de identificação do produto, data 

de fabricação e prazo de validade mínimo de 

01 ano. 

Frc 690 R$ 1,40 

38 

Cola branca liquida lavável, secagem rápida, 

não tóxica, em frasco de 1 kg, embalagem 

contendo dados de identificação do produto, 

data de fabricação e prazo de validade mínimo 

de 01 ano. 

Frc 120 R$ 19,21 

39 

Cola para isopor, liquida secagem rápida, não 

tóxica, em frasco de 90g, embalagem conten-

do dados de identificação do produto, data de 

fabricação e prazo de validade mínimo de 01 

ano. 

Frc 564 R$ 4,27 

40 

Corretivo liquido para erros mecanográficos e 

manuais, a base d’água, secagem rápida, ató-

xico, inodoro, não inflamável, com CRQ do 

químico responsável, em frasco com 18 ml, 

com validade mínima de 02 anos. 

Frc 260 R$ 1,78 

41 

Liga elástica de borracha (látex) nº 18, para 

uso geral, cor amarela, pacote com 1kg, emba-

lagem contendo nome do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade mínima de 11 

Pct 40 R$ 36,57 
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meses. 

42 
Envelope A4. Dimensões: 210 x 297 mm, 

120g, branco. 
Und 2600 R$ 0,36 

43 
Envelope A4. Dimensões: 210 x 297 mm, 

120g, amarelo. 
Und 2600 R$ 0,59 

44 
Envelope A3. Dimensões 370x470mm, 120g, 

branco. 
Und 1000 R$ 0,92 

45 
Envelope A3. Dimensões 370x470mm, 120g, 

amarelo. 
Und 1000 R$ 0,92 

46 
Envelope Ofício. Dimensões 114x229mm, 

80g, branco. 
Und 800 R$ 0,25 

47 

Estilete de plástico resina termoplástica lâmina 

de aço inox de 9 mm com trava de segurança 

graduável. 

Und 230 R$ 1,27 

48 

Extrator de grampo niquelado tipo espátula, 

em aço inoxidável ou metal cromado, medindo 

aproximadamente 14 x 2 x 1,5 cm. Acondicio-

nado em caixa com 12 unidades. 

Cx 60 R$ 22,68 

49 

Fita adesiva de crepe medindo 19mmx50m, 

com cola aquosa, atóxica, com validade míni-

ma de 01 ano.  

Und 360 R$ 2,37 

50 

Fita adesiva papel Karft liso e com adesivo à 

base de resina e borracha – 48mm x 50m, com 

validade mínima de 01 ano. 

Und 250 R$ 18,16 

51 

Fita dupla face papel branco liso. Adesivo de 

borracha natural e liner de papel siliconado 

medindo 16 mm x 30m, com validade mínima 

de 01 ano. 

Und 280 R$ 5,22 

52 Fita gomada adesiva marrom em polipropile- Und 440 R$ 11,49 
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no, medindo de 50 mm x 50m, com validade 

mínima de 01 ano. 

53 

Fita gomada adesiva transparente em polipro-

pileno com largura de 19 mm e comprimento 

de 50m, com diâmetro do furo de 75 mm, com 

validade mínima de 01 ano 

Und 400 

R$ 1,73 

54 

Fita gomada adesiva transparente em polipro-

pileno com largura de 48 mm e comprimento 

de 50m, com validade mínima de 01 ano. 

Und 460 

R$ 3,10 

55 

Flip Chart em madeira para fixação de folhas 

90x60 cm ou superfície branca para escrita 

com marcador para quadro branco, fechamen-

to tipo escada, cavalete altura 1,80m. 

Und 68 R$ 128,42 

56 

Grampeador para trabalhos manuais de tape-

ceiro. Grampos De 4 A 8 Mm. Dimensões 

aproximadamente: 19 X 3 X 17cm  

Und 48 R$ 34,44 

57 

Grampeador tamanho grande para grampo 

26/6, com corpo fabricado em aço, cor preta. 

Depósito de grampos dotado de sistema de 

mola de aço em espiral com ação por com-

pressão. Possibilidade de fixar o grampo aber-

to ou fechado. Base dotada de peça antiderra-

pante em plástico ou borracha. Capacidade de 

grampear até 20 folhas de papel 75g/m². 

Und 200 R$ 18,99 

58 

Grampeador de mesa para 100 Folhas. Estru-

tura metálica - Com base Plástica - Base de 

fechamento dos grampos em chapa de aço - 

Mola resistente com retração automática - Uti-

liza grampos 23/6, 23/8, 23/10, e 23/13 - Ca-

pacidade para grampear até 100 folhas de pa-

pel 75g/m². 

Und 80 R$ 96,05 
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59 
Grampo encadernador para pasta, tipo trilho, 

caixa com 50 unidades. 
Cx 80 R$ 10,50 

60 
Grampo para grampeador manual de tapeceiro 

106/8mm. Caixa com 5.000 grampos. 
Cx 32 R$ 22,49 

61 

Grampo para grampeador, modelo 26/6, largu-

ra externa 12,9mm, altura externa 6 mm, em 

metal niquelado prateado, com proteção anti-

ferrugem caixa com 5000 unidades com 210 

grampos por dente. 

Cx 180 R$ 5,40 

62 Imã em tira, largura 10mm e espessura 2mm. Metro 90 R$ 23,30 

63 
Lápis preto de grafite nº 2, em madeira corpo, 

em caixa com 144 unidades 
Cx 100 R$ 28,18 

64 
Livro Ata com 100 folhas, capa dura, preta 

tamanho ofício. 
Und 280 R$ 12,14 

65 

Livro Protocolo de Correspondência, formato 

153 mm X 216 mm, material papel off set 56 

g/m2, quantidade folhas 104fl, numeradas se-

quencialmente, capa dura, cor azul. 

Und 180 R$ 7,57 

66 

Molha-dedo, com glicerina, ligeiramente per-

fumado, para manuseio de papéis e papel mo-

eda, embalagem com 12g, com dados de iden-

tificação do produto, marca do fabricante e 

prazo de validade mínimo de 01 ano. 

Und 240 R$ 3,08 

67 

Papel A4. Gramatura: 75 g/m². Papel Produzi-

do com 100% de fibras de eucalipto. Dimen-

sões: 210mm x 297mm. Acondicionado em 

caixa, com 10 pacotes de 500 folhas. 

Cx 250 R$ 192,82 

68 

Papel Auto Adesivo Transparente, medin-

do45cmX25m, laminado de PVC protegido, 

no verso, por papel siliconado. 

Rolo 40 R$ 52,25 
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69 
Porta lápis, clips e lembrete, injetado em poli-

estireno, na cor cristal. 
U 95 R$ 12,12 

70 

Pasta AZ Oficio, Lombo Largo, feito em papel 

cartão de 2mm com forro em papel monolúci-

do 75g plastificado. Mecanismo todo niquela-

do com olhal, compressor em plástico e ala-

vanca. Altura: 34,5cm Lombo: 80mm 

Und 960 R$ 11,00 

71 
Pasta catálogo tamanho A4 plástica com 10 

divisórias.  
Und 100 R$ 8,13 

72 

Pasta Elástico Ofício. Cor: cristal, tamanho: 

Ofício (260 x 370 mm), lombo: 4 cm, materi-

al: laminada em polipropileno line com E.V.A. 

Und 520 R$ 3,42 

73 
Pasta ofício com ferragem plástica, tamanho 

A4. 
Und 40 R$ 2,71 

74 

Pasta sanfonada A4, material leve, atóxico, 

resistente e 100% reciclável, com 12 divisórias 

e 12 etiquetas de papel para títulos, fechamen-

to em elástico, 100% plástica (PP), espessura 

0,50mm, cor: transparente, dimensões 330 

largura x 240 altura mm. 

Und 172 R$ 17,23 

75 
Pasta suspensa kraft 170g com haste de plásti-

co. Dimensões 36 x 24cm. 
Und 4500 

R$ 2,97 

 

76 
Perfurador de papel, capacidade para 10 folhas 

com 2 furos simultâneos. 
Und 84 R$ 15,07 

77 
Perfurador de papel, capacidade para 40 fo-

lhas, com 2 furos simultâneos. 
Und 28 R$ 38,63 

78 
Percevejo, material metal, superfícies galvani-

zada, tamanho 6mm, caixa c/100. 
Und 60 R$ 3,24 

79 Pistola manual para aplicação de cola quente, Und 140 R$ 12,33 
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espessura bastão7,0mm. 

80 
Pistola manual para aplicação de cola quente, 

espessura bastão11,0mm. 
Und 140 R$ 29,09 

81 
Plástico para pastas catálogo pacote c/50 fo-

lhas 
Und 100 R$ 13,02 

82 

Prancheta para anotações, tamanho ofício com 

pegador de papéis, em poliestireno, pegador 

em metal. Dimensões aproximadas 3 x 240 x 

340. 

Und 160 R$ 15,40 

83 

Régua comum com 30 cm em acrílico cristal 

tamanho 30cm de comprimento com 3,5 cm 

de largura x 0,30cm de espessura com gradua-

ção precisa pacote com 25 unid. 

Pct 20 R$ 28,50 

84 

Refil para uso em pistola de cola quente, ta-

manho: 11mm x 30cm, adesivo termoplástico, 

sem solventes, não Tóxico, não corrosivo, co-

lagem de alta resistência. 

Kg 100 R$ 27,71 

85 

Refil para uso em pistola de cola quente, ta-

manho: 7mm x 30cm, adesivo termoplástico, 

sem solventes, não Tóxico, não corrosivo, co-

lagem de alta resistência. 

Kg 100 R$ 44,34 

86 

Tesoura de aproximadamente 15 cm de com-

primento para uso geral, com cabo de polipro-

pileno, com lâmina em aço inoxidável. 

Und 400 R$ 8,13 

87 

Tesoura escolar aproximadamente 12 cm de 

comprimento para uso escolar, com cabo de 

plástico e lâmina de aço inoxidável, pontas 

arredondadas. 

Und 800 R$ 3,11 

88 
Tinta para almofada de carimbo de borracha 

na cor preta em embalagem de aproximada-
Und 50 R$ 2,30 
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mente 42 ml 

89 
Papel almaço, com pauta com margem forma-

to 200x280 pacote com 400 folhas. 
Pct 50 R$ 49,82 

90 
Papel almaço quadriculado com margem for-

mato 200x280mm pacote com 400 folhas. 
Pct 20 R$ 55,00 

91 

Pincel atômico plástico na cor preta com ponta 

facetada em caixa com 12 unidades, nas cores 

azul, vermelho e preto. Com validade mínima 

de 01 ano. 

Cx 90 R$ 23,00 

92 

Pincel para quadro branco em material plásti-

co, nas cores azul, vermelho e preto, com vali-

dade mínima de 01 ano. 

Und 220 R$ 4,38 

93 Quadro branco medindo 1,00x0,70cm. Und 46 R$ 118,63 

94 Quadro branco medindo 1,20x2,0m. Und 44 R$ 326,95 

95 

Tesoura de aproximadamente 20 cm de com-

primento para picotar com cabo de polipropi-

leno, lâmina em aço inoxidável. 

Und 130 R$ 17,63 

96 

Tinta para pincel para quadro branco, em fras-

co de aproximadamente 40 ml, nas cores azul, 

vermelho e preto 

Und 96 R$ 4,40 

Periférico de Informática 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR REFE-

RENCIA 

97 Dvd-r 4.7gb /120min 16x Mídia Virgem. Und 200 R$ 3,34 

98 Cd-r 80min/700mb 52x Mídia Virgem Und 200 R$ 3,30 

99 Pendrive 32gb. Und 110 R$ 51,30 

Eletrônico 

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi4m7zS6I_SAhVBBZEKHTW7DMkYABAG&sig=AOD64_3wXw0UDT5VRUWWXWCABoDo2Sfkow&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjBl7nS6I_SAhUFipAKHacID_YQwzwIBA&adurl=


                                

 

 

MUNICIPIO DE MARITUBA-PA  

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Coordenadoria de Licitações e Contratos – CLC 

 

 

 

 

Endereço: Rua Antônio Bezerra Falcão, n.º 518 - Centro – Marituba/PA – CEP: 67.200-000 

Fone: (91) - 3256-1748 

P
ág

in
a4

0
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR REFE-

RENCIA  

100 

Pilha, composição química: alcalina, tama-

nho: AA, tensão: 1,5 V. Selo INMETRO. Vali-

dade mínima de 03 anos. 

Par 200 R$ 4,23 

101 

Pilha, composição química: alcalina, tama-

nho: AAA, tensão: 1,5 V. Selo INMETRO. Va-

lidade mínima de 03 anos. 

Par 200 R$ 4,25 

Sócioeducativo 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
VALOR REFE-

RENCIA  

102 

Balão em latex, liso, dimensões 20cm de diâmetro 

(Inflado), tamanho: n° 7" nas cores: Amarelo, Ver-

de bandeira, Verde musgo, Azul marinho, Azul cla-

ro, Branco, Vermelho, Rosa pink, Rosa claro, Lilás, 

Roxo, Alaranjado. Pacote com 50 unidades.  

Pct 650 R$ 9,23 

103 

Cola colorida, com bico aplicador, material não 

tóxico, caixa com 6 cores de 23g cada. Contendo 

dados de identificação do produto, data de fabri-

cação, prazo de validade mínimo de 01 ano e selo 

do INMETRO 

Cx 240 R$ 5,73 

104 

Cola colorida com Gliter, com bico aplicador, mate-

rial não tóxico, caixa com 6 cores de 23g ca-

da.Contendo dados de identificação do produto, 

data de fabricação, prazo de validade mínimo de 

01 ano e selo do INMETRO 

Cx 240 R$ 9,51 

105 
Estojo escolar, em tecido, medindo aproximada-

mente 6,5 x 20 x 7 cm, cores sortidas. 
Und 600 R$ 12,28 
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106 

Estojo de caneta hidrográfica, ponta grossa com 

espessura de traço aprox. 3.0 mm, estáveis e resis-

tentes à pressão, com 12cores, corpo em polipropi-

leno, com selo do INMETRO. 

Und 130 R$ 13,98 

107 

Estojo de caneta hidrográfica, ponta fina com es-

pessura de traço aprox. 1.0 mm, estáveis e resis-

tentes à pressão, com 12cores, corpo em polipropi-

leno, com selo do INMETRO. 

Und 130 R$ 3,14 

108 

Fita de Cetim, 100% Poliester nº02, medindo 

10mm x 10mts. Nas cores: Amarelo, verde, azul, 

rosa e vermelho. 

Und 130 R$ 6,15 

109 

Fitilho Plástico Liso, medindo: 5mm x 50 metros. 

Nas cores: Amarelo, azul, vermelho, rosa pink, ver-

de 

Und 130 R$  6,21 

110 Giz colorido cx c/50 unidades para quadro negro Cx 40 R$ 12,26 

111 

Giz de cera, formatos redondo, estojo com 

12cores. Dimensões aproximadas da embalagem: 

12,5x15,2x1,7cm (AxLxP) validade mínima de 01 

anos a contar da data de entrega, com selo de se-

gurança INMETRO. 

Und 400 R$ 3,80 

112 

Jogo de dominó, com 28 peças plásticas, embala-

gem em caixa plástica, 

medidas aproximadamente (AxLxC): 2,5x16x5,5 

cm, com selo de segurança do INMETRO.  

Und 35 R$ 7,57 

113 

Jogo de Baralho, 100% Plasticos, embalagem plás-

tica contendo 2 maços de baralhos de 54 cartas 

cada, com fundo azul e vermelho.  

Und 35 R$ 14,10 

114 
Jogo pega - varetas, contendo 21 varetas coloridas 

de plástico. Embalagem: Tubo papelão, medidas 
Und 60 R$ 8,63 
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(AxD): 18 x 4,3 cm (tubo). 

115 

Jogo da memória confeccionado em M.D.F. 20 pa-

res (40 peças de 5 x 5 cm). Embalagem: Caixa de 

madeira medindo aproximadamente 12,5 x 12,5 x 

5 cm. 

Und 70 R$ 17,03 

116 

Lápis de cor, caixa com 12 cores vibrantes, anatô-

mico, formato hexagonal, tamanho grande, com 

lápis inteiros, ponta resistente atóxico, lavável, que 

não manche, para desenhar e pintar sobre papel e 

similares. 

Cx 520 R$ 9,23 

117 

Linha para pesca cristal. Medindo 0,20mm de es-

pessura 100m de comprimento, fabricada em 

nylon. 

Rolo 18 R$ 8,19 

118 

Linha para pesca cristal. Medindo 0,30mm de es-

pessura 100m de comprimento, fabricada em 

nylon. 

Rolo 18 R$ 8,47 

119 

Linha para pesca cristal. Medindo 0,50mm de es-

pessura 100m de comprimento, fabricada em 

nylon. 

Rolo 18 R$ 8,67 

120 

Massa pra modelar. Atóxica, 180g. Dimensões 

aproximadas da embalagem:13,2 x 2 x 16 cm. 

Composição: água, carboidrato de cerais, cloreto 

de sódio, propilparabeno, aroma, aditivos e pig-

mentos. Cores diversas. Acondicionado em caixa 

com 12 unidades. 

Cx 370 R$ 4,95 

121 
Palito de madeira para churrasco, pacote com 100 

unidades. 
Pct 40 R$ 15,65 

122 Palito de madeira para picolé, pacote com 100 uni- Pct 40 R$ 3,65 
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dades 

123 

Papel de Seda, medindo 70cm x 50cm, em embala-

gem com 100 unidades. Nas cores: Rosa pink, rosa 

claro, verde, azul marinho, azul claro, amarelo, 

vermelho, alaranjado. 

Pct  100 R$ 22,76 

124 

Papel micro ondulado, medindo 50cm x80 cm, em 

embalagem com 10 folhas. Nas cores: Amarelo, 

alaranjado, rosa, vermelho, verde, azul e lilás. 

Pct 200 R$ 2,13 

125 Papel Kraft, medindo 66 x 96cm, gramatura: 80gr. Und 300 R$ 0,79 

126 

Pincel cabo longo, cor amarelo, composição: cerda, 

cor branca, formato chato, virola de alumínio, Nº 

02. 

Und 140 R$ 4,20 

127 

Pincel cabo longo, cor amarelo, composição: cerda, 

cor branca, formato chato, virola de alumínio, Nº 

06. 

Und 140 R$ 4,25 

128 

Pincel cabo longo, cor amarelo, composição: cerda, 

cor branca, formato chato, virola de alumínio, Nº 

08. 

Und 150 R$ 4,25 

129 

Pincel cabo longo, cor amarelo, composição: cerda, 

cor branca, formato chato, virola de alumínio, Nº 

010. 

Und 150 R$ 4,85 

130 Placa de isopor40 mm, dimensões 1m x 50cm. Und 200 R$ 30,13 

131 Placa de isopor30 mm, dimensões 1m x 50cm. Und 240 R$ 18,75 

132 Papel 40kg Branco, 120g dimensões  66x96cm Und 1000 R$ 0,73 

133 

Papel camurça cores variadas (bran-

co/amarelo/verde/azul/vermelho/preto/lilás/rosa)

. 

Und 620 R$ 0,71 
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134 

Papel carmim cores variadas     (bran-

co/amarelo/verde/azul/vermelho/laranja/marrom)

. 

Und 640 R$ 0,81 

135 
Papel cartão cores variadas (azul, amarelo, verde, 

branco, vermelho, azul celeste). 
Und 1000 R$ 0,96 

136 
Papel Cartolina 150g medindo 50x66cm, (azul, 

amarelo, verde, branco, vermelho, azul celeste). 
Und 800 R$ 2,13 

137 
Papel celofane nas cores (azul, amarelo, transpa-

rente, verde, vermelho, rosa, lilás). 
Und 940 R$ 1,00 

138 
Papel crepom cores variadas (verde, amarelo, azul, 

vermelho, branco, preto laranja, lilás). 
Und 860 R$ 1,17 

139 EVA simples s/brilho folha 40x48cm. Und 1700 R$ 5,29 

140 
Papel laminado cores variadas.(verde, azul, prata, 

dourado, rosa). 
Und 560 R$ 0,90 

141 
Papel vergê 180g, cor branco, pacote com 50 fo-

lhas. 
Pct 160 R$ 11,49 

142 

Purpurina em pó metálica extra fina,  peso 5g, co-

res variadas (dourado, prata, furta-cor, vermelho, 

azul e rosa).  

Und 300 R$ 3,73 

143 Saco presente transparente liso celofane 30x40.  Und 3000 R$ 14,18 

144 Saco presente transparente liso celofane 10x15. Und 3000 R$ 0,62 

145 

Tesoura de Picotar, medindo aproximadamente 

16cm, material: lâmina inoxidável, pontas arre-

dondadas, corta papéis de até 90g/m². 

Und 100 R$ 14,38 

146 

Tinta cremosa facial – Contém 10 cores que são: 

vermelho, amarelo, azul, branco, preto, verde, 

marrom, roxo, pink, laranja. Embalagem com 10 

Pct 80 R$ 18,77 

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiknPO77bfSAhVWBZEKHXZEDLYYABAzGgJjZQ&sig=AOD64_2vabbIY17tNPIBaUU1zQ0fLbJHAA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjSsfG77bfSAhXDipAKHabnDGIQ2CkIhAUwGQ&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiknPO77bfSAhVWBZEKHXZEDLYYABAzGgJjZQ&sig=AOD64_2vabbIY17tNPIBaUU1zQ0fLbJHAA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjSsfG77bfSAhXDipAKHabnDGIQ2CkIhAUwGQ&adurl=
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potes de 4g cada que se encaixam uns aos outros. 

Produto à base de vaselina. 

147 

Tinta cremosa facial com gliter – Contém 10 cores 

que são: vermelho, amarelo, azul, branco, preto, 

verde, marrom, roxo, pink, laranja. Embalagem 

com 10 potes de 4g cada que se encaixam uns aos 

outros. Produto à base de vaselina. 

Pct 80 R$ 22,81 

148 

TNT (tecido não tecido) rolo com 50 m, cores di-

versas (branco, preto, azul claro, azul marinho, ro-

sa claro, rosa escuro, lilás, roxo, laranja, amarelo, 

verde, vermelho) 

Rl 300 R$ 53,47 

 

Marituba/PA, 11 de março  de 2019. 

 

Walter Willians da Silva Pereira  

 Diretoria Administrativa e Financeira - SEMADS 

Portaria nº 022/2019-SEMADS/PMM  

 

Kátia Cristina de Souza Santos  

Diretora Técnica Interina – SEMADS 

Portaria Nº 004/2018-PMM/SEMADS. 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS  
(papel timbrado da empresa) 

 

Solicitante  Secretaria Municipal de Assistência  e Desenvolvimento Social de Marituba/PA.  

Modalidade Pregão Eletronico  Nº ________/ 2019-PE-SEMADS-PMM.  

Tipo de Licitação Menor Preço  Critério de Julgamento:  Por item  

Objeto Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento parcelado de material de consumo: Expedien-

te, periférico de informática, eletrônico e socioeducativo, destinado à manutenção dos serviços, 

programas e projetos Socioassistenciais da SEMADS. 

Licitante    

CNPJ  Insc. Estadual nº  

Endereço   

Cep.   Telefone (xx)- ___________ 

Celular (xx) _____________ E-mail  

Conta Corrente  Agência:  Banco:  

PROPOSTA DE PREÇOS  

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNT. 

R$  

V. TOTAL 

R$  

MARCA  

1 
Agenda permanente, espiral, tamanho 134 

x 194mm, capa dura, na cor preta. 
Unid 144 

   

2 
Alfinete para mural nº13 cores diversas 

Cx/50und. 
Cx 84 

   

3 

Almofada para carimbo, caixa plástica com 

esponja absorvente entintada N.3, medin-

do aproximadamente 6,7 x 11,0cm na cor 

preta, de boa qualidade, prazo de validade 

igual ou superior a 02 (dois) anos  

Unid 72 

   

4 

Apagador para quadro branco, corpo em 

plástico, com compartimento para 2 mar-

cadores. 

Unid 26 

   

5 

Apontador para lápis sem depósito, mate-

rial plástico, tipo escolar, com um furo, 

lâmina em aço inoxidável. Acondicionado 

em caixa com 12 unidades 

Cx 65 

   

6 Apontador para lápis com depósito, tipo Und 274    

http://www.kalunga.com.br/prod/almofada-carimbo-n3-azul-6-7x11-0cm-pilot/010089?menuID=51&WT.svl=1
http://www.kalunga.com.br/prod/almofada-carimbo-n3-azul-6-7x11-0cm-pilot/010089?menuID=51&WT.svl=1
http://www.kalunga.com.br/prod/almofada-carimbo-n3-azul-6-7x11-0cm-pilot/010089?menuID=51&WT.svl=1
http://www.kalunga.com.br/prod/almofada-carimbo-n3-azul-6-7x11-0cm-pilot/010089?menuID=51&WT.svl=1
http://www.kalunga.com.br/prod/almofada-carimbo-n3-azul-6-7x11-0cm-pilot/010089?menuID=51&WT.svl=1
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escolar, com dois furos, lâmina em aço 

inoxidável. 

7 

Apontador de mesa para lápis, em plásti-

co, sistema com manivela manual, depósi-

to removível, lâmina em aço inoxidável, 

medindo aproximadamente 6,0cm de 

comprimento e 5,3cm de largura. 

Und 52 

   

8 

Bandeja tripla para armazenamento de 

papéis, material acrílico, cor fumê ou 

transparente, fixa, com inclinação entre as 

bandejas, tamanho das bandejas ofício, 

medindo aproximadamente 355 x 253 x 

120 mm.  

Und 118 

   

9 
Barbante de algodão, branco 4/8, rolo com 

200g 
Rl 52 

   

10 
Barbante de algodão, branco 4/4, rolo com 

200g 
Rl 52 

   

11 Barbante de sisal, rolo com 200g Rl 52    

12 

Bloco com 20 folhas de papel A3, dimen-

sões 297mm x 

420mm, gramatura 180g/m. 

Bl 66 

   

13 

Bloco para recado, autoadesivos, med. 

34,9mm x 47,6mm, com total de 200 fo-

lhas. 

Bl 130 

   

14 
Bloco para recados, autoadesivos, med. 

76mm x 76mm, com total de 100 folhas. 
Bl 144 

   

15 
Bloco para recados, autoadesivos, med. 

76mm x 102mm, com total de 100 folhas. 
Bl 118 

   

16 

Borracha bicolor, azul e vermelho, com-

posta de borracha natural, dimensões: 

4,71 x 1,8 x 0,7 cm. Acondicionada em 

caixa com 40 unidades. 

Cx 78 
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17 

Borracha branca de apagar nº 40, compo-

sição borracha natural, tipo macia. Caixa 

com 40 unidades. 

Cx 78 

   

18 
Caderno brochura, capa dura, com pauta, 

96 folhas, tamanho 140mm x 202mm. 
Und 910 

   

19 
Caderno brochurão, capa dura, com pau-

ta, 96 folhas, tamanho 200mm x 275mm.  
Und 976 

   

20 

Caderno de desenho, capa dura, tamanho 

275mm x 200mm, tipo espiral com 96 

folhas. 

Und 1040 

   

21 
Caderno universitário, com 12 matérias, 

capa dura, com mínimo de 240 folhas. 
Und 1340 

   

22 

Calculadora de mesa, 12 dígitos, na cor 

Preta, visor cristal líquido, 4 operações 

básicas, porcentagem, duplo zero corre-

ção dígito a dígito. Medindo aproximada-

mente 14cmx18cm. 

Und 120 

   

23 

Caneta esferográfica cristal na cor 

azul, ponta fina de 0,8mm, corpo hexago-

nal transparente, saída do tubo de carga 

pela extremidade inferior da caneta, resina 

termoplástica, tinta à base de corantes 

orgânicos e solventes, ponta de latão, 

esfera de tungstênio e componentes metá-

licos, garantia de troca em casos de defei-

tos de fábrica, acondicionadas em caixa 

contendo 50 unidades. 

Cx 234 

   

24 

Caneta esferográfica cristal na cor pre-

ta, ponta fina de 0,8mm, corpo hexagonal 

transparente, saída do tubo de carga pela 

extremidade inferior da caneta, resina 

termoplástica, tinta à base de corantes 

orgânicos e solventes, ponta de latão, 

esfera de tungstênio e componentes metá-

Cx 200 
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licos, garantia de troca em casos de defei-

tos de fábrica, acondicionadas em emba-

lagens contendo 50 unidades. 

25 

Caneta esferográfica cristal na cor verme-

lha, ponta fina de 0,8mm, corpo hexagonal 

transparente, saída do tubo de carga pela 

extremidade inferior da caneta, resina 

termoplástica, tinta à base de corantes 

orgânicos e solventes, ponta de latão, 

esfera de tungstênio e componentes metá-

licos, garantia de troca em casos de defei-

tos de fábrica, acondicionadas em emba-

lagens contendo 50 unidades. 

Cx 144 

   

26 

Caneta corretiva, material plástico, ponta 

tipo metal, carga 8ml, aplicação escrita. 

Garantia de troca em casos de defeitos de 

fábrica.  Acondicionada em embalagem 

contendo 12 unidades. 

Cx 130 

   

27 

Caneta Marca texto na cor amarela, mate-

rial plástico, Acondicionado em caixa com 

12 unidades. 

Cx 110 

   

28 

Caneta para CD, com tinta permanente, á 

base de alcool e resistente á água, ponta 

poliacetal 1.0mm com protetor de metal.  

Und 214 

   

29 

Caixa arquivo morto polionda, apresen-

tando especificações nas laterais para 

arquivo, dimensões aproximadas do pro-

duto: 35 x 13 x 24,5 cm. Composição: 

Polipropileno. 

Und 2600 

   

30 

Caixa Box organizadora, polionda, com 

tampa móvel e alças nas laterais. Dimen-

sões de 26 x 34 x 45,5 cm. 

Und 1300 

   

31 
Caixa arquivo para pasta suspensa, mate-

rial plástico resistente, medindo aproxima-
Und 260    
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damente C x L x A: 27,4 x 43,0 x 27,1. 

32 

Cinta elástica para processo, cor preta, 

medidas: 4cm de largura x 50cm de diâ-

metro. Pacote com 100 unidades. 

Pct 30 

   

33 

Clips especial 2/0 em arame de aço com 

acabamento niquelado, tratamento anti-

ferrugem, caixa com 100und. 

Cx 260 

   

34 

Clips especial 4/0 em arame de aço com 

acabamento niquelado, tratamento anti-

ferrugem, caixa com 50und. 

Cx 260 

   

35 

Clips especial 6/0 em arame de aço com 

acabamento niquelado, tratamento anti-

ferrugem, caixa com 50und. 

Cx 260 

   

36 

Clips especial 8/0 em arame de aço com 

acabamento niquelado, tratamento anti-

ferrugem, caixa com 50und. 

Cx 260 

   

37 

Cola branca liquida lavável, secagem rápi-

da, não tóxica, em frasco de 90g, embala-

gem contendo dados de identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de 

validade mínimo de 01 ano. 

Frc 690 

   

38 

Cola branca liquida lavável, secagem rápi-

da, não tóxica, em frasco de 1 kg, emba-

lagem contendo dados de identificação do 

produto, data de fabricação e prazo de 

validade mínimo de 01 ano. 

Frc 120 

   

39 

Cola para isopor, liquida secagem rápida, 

não tóxica, em frasco de 90g, embalagem 

contendo dados de identificação do produ-

to, data de fabricação e prazo de validade 

mínimo de 01 ano. 

Frc 564 

   

40 
Corretivo liquido para erros mecanográfi-

cos e manuais, a base d’água, secagem 
Frc 260    
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rápida, atóxico, inodoro, não inflamável, 

com CRQ do químico responsável, em 

frasco com 18 ml, com validade mínima de 

02 anos. 

41 

Liga elástica de borracha (látex) nº 18, 

para uso geral, cor amarela, pacote com 

1kg, embalagem contendo nome do fabri-

cante, data de fabricação e prazo de vali-

dade mínima de 11 meses. 

Pct 40 

   

42 
Envelope A4. Dimensões: 210 x 297 mm, 

120g, branco. 
Und 2600 

   

43 
Envelope A4. Dimensões: 210 x 297 mm, 

120g, amarelo. 
Und 2600 

   

44 
Envelope A3. Dimensões 370x470mm, 

120g, branco. 
Und 1000 

   

45 
Envelope A3. Dimensões 370x470mm, 

120g, amarelo. 
Und 1000 

   

46 
Envelope Ofício. Dimensões 114x229mm, 

80g, branco. 
Und 800 

   

47 

Estilete de plástico resina termoplástica 

lâmina de aço inox de 9 mm com trava de 

segurança graduável. 

Und 230 

   

48 

Extrator de grampo niquelado tipo espátu-

la, em aço inoxidável ou metal cromado, 

medindo aproximadamente 14 x 2 x 1,5 

cm. Acondicionado em caixa com 12 uni-

dades. 

Cx 60 

   

49 

Fita adesiva de crepe medindo 

19mmx50m, com cola aquosa, atóxica, 

com validade mínima de 01 ano.  

Und 360 

   

50 

Fita adesiva papel Karft liso e com adesivo 

à base de resina e borracha – 48mm x 

50m, com validade mínima de 01 ano. 

Und 250 
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51 

Fita dupla face papel branco liso. Adesivo 

de borracha natural e liner de papel silico-

nado medindo 16 mm x 30m, com valida-

de mínima de 01 ano. 

Und 280 

   

52 

Fita gomada adesiva marrom em polipropi-

leno, medindo de 50 mm x 50m, com vali-

dade mínima de 01 ano. 

Und 440 

   

53 

Fita gomada adesiva transparente em 

polipropileno com largura de 19 mm e 

comprimento de 50m, com diâmetro do 

furo de 75 mm, com validade mínima de 

01 ano 

Und 400 

   

54 

Fita gomada adesiva transparente em 

polipropileno com largura de 48 mm e 

comprimento de 50m, com validade míni-

ma de 01 ano. 

Und 460 

   

55 

Flip Chart em madeira para fixação de 

folhas 90x60 cm ou superfície branca para 

escrita com marcador para quadro branco, 

fechamento tipo escada, cavalete altura 

1,80m. 

Und 68 

   

56 

Grampeador para trabalhos manuais de 

tapeceiro. Grampos De 4 A 8 Mm. Dimen-

sões aproximadamente: 19 X 3 X 17cm  

Und 48 

   

57 

Grampeador tamanho grande para gram-

po 26/6, com corpo fabricado em aço, cor 

preta. Depósito de grampos dotado de 

sistema de mola de aço em espiral com 

ação por compressão. Possibilidade de 

fixar o grampo aberto ou fechado. Base 

dotada de peça antiderrapante em plástico 

ou borracha. Capacidade de grampear até 

20 folhas de papel 75g/m². 

Und 200 
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58 

Grampeador de mesa para 100 Folhas. 

Estrutura metálica - Com base Plástica - 

Base de fechamento dos grampos em 

chapa de aço - Mola resistente com retra-

ção automática - Utiliza grampos 23/6, 

23/8, 23/10, e 23/13 - Capacidade para 

grampear até 100 folhas de papel 75g/m². 

Und 80 

   

59 
Grampo encadernador para pasta, tipo 

trilho, caixa com 50 unidades. 
Cx 80 

   

60 

Grampo para grampeador manual de ta-

peceiro 106/8mm. Caixa com 5.000 gram-

pos. 

Cx 32 

   

61 

Grampo para grampeador, modelo 26/6, 

largura externa 12,9mm, altura externa 6 

mm, em metal niquelado prateado, com 

proteção anti-ferrugem caixa com 5000 

unidades com 210 grampos por dente. 

Cx 180 

   

62 
Imã em tira, largura 10mm e espessura 

2mm. 
Metro 90 

   

63 
Lápis preto de grafite nº 2, em madeira 

corpo, em caixa com 144 unidades 
Cx 100 

   

64 
Livro Ata com 100 folhas, capa dura, preta 

tamanho ofício. 
Und 280 

   

65 

Livro Protocolo de Correspondência, for-

mato 153 mm X 216 mm, material papel 

off set 56 g/m2, quantidade folhas 104fl, 

numeradas sequencialmente, capa dura, 

cor azul. 

Und 180 

   

66 

Molha-dedo, com glicerina, ligeiramente 

perfumado, para manuseio de papéis e 

papel moeda, embalagem com 12g, com 

dados de identificação do produto, marca 

do fabricante e prazo de validade mínimo 

Und 240 
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de 01 ano. 

67 

Papel A4. Gramatura: 75 g/m². Papel Pro-

duzido com 100% de fibras de eucalipto. 

Dimensões: 210mm x 297mm. Acondicio-

nado em caixa, com 10 pacotes de 500 

folhas. 

Cx 250 

   

68 

Papel Auto Adesivo Transparente, medin-

do45cmX25m, laminado de PVC protegi-

do, no verso, por papel siliconado. 

Rolo 40 

   

69 
Porta lápis, clips e lembrete, injetado em 

poliestireno, na cor cristal. 
U 95 

   

70 

Pasta AZ Oficio, Lombo Largo, feito em 

papel cartão de 2mm com forro em papel 

monolúcido 75g plastificado. Mecanismo 

todo niquelado com olhal, compressor em 

plástico e alavanca. Altura: 34,5cm Lom-

bo: 80mm 

Und 960 

   

71 
Pasta catálogo tamanho A4 plástica com 

10 divisórias.  
Und 100 

   

72 

Pasta Elástico Ofício. Cor: cristal, tama-

nho: Ofício (260 x 370 mm), lombo: 4 cm, 

material: laminada em polipropileno line 

com E.V.A. 

Und 520 

   

73 
Pasta ofício com ferragem plástica, tama-

nho A4. 
Und 40 

   

74 

Pasta sanfonada A4, material leve, atóxi-

co, resistente e 100% reciclável, com 12 

divisórias e 12 etiquetas de papel para 

títulos, fechamento em elástico, 100% 

plástica (PP), espessura 0,50mm, cor: 

transparente, dimensões 330 largura x 240 

altura mm. 

Und 172 

   

75 Pasta suspensa kraft 170g com haste de Und 4500    
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plástico. Dimensões 36 x 24cm. 

76 
Perfurador de papel, capacidade para 10 

folhas com 2 furos simultâneos. 
Und 84 

   

77 
Perfurador de papel, capacidade para 40 

folhas, com 2 furos simultâneos. 
Und 28 

   

78 
Percevejo, material metal, superfícies 

galvanizada, tamanho 6mm, caixa c/100. 
Und 60 

   

79 
Pistola manual para aplicação de cola 

quente, espessura bastão7,0mm. 
Und 140 

   

80 
Pistola manual para aplicação de cola 

quente, espessura bastão11,0mm. 
Und 140 

   

81 
Plástico para pastas catálogo pacote c/50 

folhas 
Und 100 

   

82 

Prancheta para anotações, tamanho ofício 

com pegador de papéis, em poliestireno, 

pegador em metal. Dimensões aproxima-

das 3 x 240 x 340. 

Und 160 

   

83 

Régua comum com 30 cm em acrílico 

cristal tamanho 30cm de comprimento 

com 3,5 cm de largura x 0,30cm de es-

pessura com graduação precisa pacote 

com 25 unid. 

Pct 20 

   

84 

Refil para uso em pistola de cola quente, 

tamanho: 11mm x 30cm, adesivo termo-

plástico, sem solventes, não Tóxico, não 

corrosivo, colagem de alta resistência. 

Kg 100 

   

85 

Refil para uso em pistola de cola quente, 

tamanho: 7mm x 30cm, adesivo termo-

plástico, sem solventes, não Tóxico, não 

corrosivo, colagem de alta resistência. 

Kg 100 

   

86 
Tesoura de aproximadamente 15 cm de 

comprimento para uso geral, com cabo de 
Und 400    
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polipropileno, com lâmina em aço inoxidá-

vel. 

87 

Tesoura escolar aproximadamente 12 cm 

de comprimento para uso escolar, com 

cabo de plástico e lâmina de aço inoxidá-

vel, pontas arredondadas. 

Und 800 

   

88 

Tinta para almofada de carimbo de borra-

cha na cor preta em embalagem de apro-

ximadamente 42 ml 

Und 50 

   

89 
Papel almaço, com pauta com margem 

formato 200x280 pacote com 400 folhas. 
Pct 50 

   

90 

Papel almaço quadriculado com margem 

formato 200x280mm pacote com 400 fo-

lhas. 

Pct 20 

   

91 

Pincel atômico plástico na cor preta com 

ponta facetada em caixa com 12 unidades, 

nas cores azul, vermelho e preto. Com 

validade mínima de 01 ano. 

Cx 90 

   

92 

Pincel para quadro branco em material 

plástico, nas cores azul, vermelho e preto, 

com validade mínima de 01 ano. 

Und 220 

   

93 Quadro branco medindo 1,00x0,70cm. Und 46    

94 Quadro branco medindo 1,20x2,0m. Und 44    

95 

Tesoura de aproximadamente 20 cm de 

comprimento para picotar com cabo de 

polipropileno, lâmina em aço inoxidável. 

Und 130 

   

96 

Tinta para pincel para quadro branco, em 

frasco de aproximadamente 40 ml, nas 

cores azul, vermelho e preto 

Und 96 

   

Periférico de Informática 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNT. 

R$  

V. TO-

TAL R$  

MARCA  

97 
Dvd-r 4.7gb /120min 16x Mídia 

Virgem. 
Und 200 

   

98 
Cd-r 80min/700mb 52x Mídia 

Virgem 
Und 200 

   

99 Pendrive 32gb. Und 110    

Eletrônico 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNT. 

R$  

V. TO-

TAL R$  

MARCA  

100 

Pilha, composição química: alca-

lina, tamanho: AA, tensão: 1,5 

V. Selo INMETRO. Validade mí-

nima de 03 anos. 

Par 200 

   

101 

Pilha, composição química: alca-

lina, tamanho: AAA, tensão: 1,5 

V. Selo INMETRO. Validade mí-

nima de 03 anos. 

Par 200 

   

Sócioeducativo 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QTD 
V. UNT. 

R$  

V. TOTAL 

R$  

MARCA  

102 

Balão em latex, liso, dimensões 

20cm de diâmetro (Inflado), 

tamanho: n° 7" nas cores: 

Amarelo, Verde bandeira, Ver-

de musgo, Azul marinho, Azul 

claro, Branco, Vermelho, Rosa 

pink, Rosa claro, Lilás, Roxo, 

Alaranjado. Pacote com 50 

Pct 650 

   

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi4m7zS6I_SAhVBBZEKHTW7DMkYABAG&sig=AOD64_3wXw0UDT5VRUWWXWCABoDo2Sfkow&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjBl7nS6I_SAhUFipAKHacID_YQwzwIBA&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwi4m7zS6I_SAhVBBZEKHTW7DMkYABAG&sig=AOD64_3wXw0UDT5VRUWWXWCABoDo2Sfkow&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjBl7nS6I_SAhUFipAKHacID_YQwzwIBA&adurl=
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unidades.  

103 

Cola colorida, com bico aplica-

dor, material não tóxico, caixa 

com 6 cores de 23g cada. Con-

tendo dados de identificação 

do produto, data de fabrica-

ção, prazo de validade mínimo 

de 01 ano e selo do INMETRO 

Cx 240 

   

104 

Cola colorida com Gliter, com 

bico aplicador, material não 

tóxico, caixa com 6 cores de 

23g cada.Contendo dados de 

identificação do produto, data 

de fabricação, prazo de valida-

de mínimo de 01 ano e selo do 

INMETRO 

Cx 240 

   

105 

Estojo escolar, em tecido, me-

dindo aproximadamente 6,5 x 

20 x 7 cm, cores sortidas. 

Und 600 

   

106 

Estojo de caneta hidrográfica, 

ponta grossa com espessura de 

traço aprox. 3.0 mm, estáveis e 

resistentes à pressão, com 

12cores, corpo em polipropile-

no, com selo do INMETRO. 

Und 130 

   

107 

Estojo de caneta hidrográfica, 

ponta fina com espessura de 

traço aprox. 1.0 mm, estáveis e 

resistentes à pressão, com 

12cores, corpo em polipropile-

Und 130 
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no, com selo do INMETRO. 

108 

Fita de Cetim, 100% Poliester 

nº02, medindo 10mm x 10mts. 

Nas cores: Amarelo, verde, 

azul, rosa e vermelho. 

Und 130 

   

109 

Fitilho Plástico Liso, medindo: 

5mm x 50 metros. Nas cores: 

Amarelo, azul, vermelho, rosa 

pink, verde 

Und 130 

   

110 
Giz colorido cx c/50 unidades 

para quadro negro 
Cx 40 

   

111 

Giz de cera, formatos redondo, 

estojo com 12cores. Dimen-

sões aproximadas da embala-

gem: 12,5x15,2x1,7cm (AxLxP) 

validade mínima de 01 anos a 

contar da data de entrega, com 

selo de segurança INMETRO. 

Und 400 

   

112 

Jogo de dominó, com 28 peças 

plásticas, embalagem em caixa 

plástica, 

medidas aproximadamente 

(AxLxC): 2,5x16x5,5 cm, com 

selo de segurança do INME-

TRO.  

Und 35 

   

113 

Jogo de Baralho, 100% Plasti-

cos, embalagem plástica con-

tendo 2 maços de baralhos de 

54 cartas cada, com fundo azul 

Und 35 
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e vermelho.  

114 

Jogo pega - varetas, contendo 

21 varetas coloridas de plásti-

co. Embalagem: Tubo papelão, 

medidas (AxD): 18 x 4,3 cm 

(tubo). 

Und 60 

   

115 

Jogo da memória confecciona-

do em M.D.F. 20 pares (40 pe-

ças de 5 x 5 cm). Embalagem: 

Caixa de madeira medindo 

aproximadamente 12,5 x 12,5 x 

5 cm. 

Und 70 

   

116 

Lápis de cor, caixa com 12 co-

res vibrantes, anatômico, for-

mato hexagonal, tamanho 

grande, com lápis inteiros, 

ponta resistente atóxico, lavá-

vel, que não manche, para de-

senhar e pintar sobre papel e 

similares. 

Cx 520 

   

117 

Linha para pesca cristal. Me-

dindo 0,20mm de espessura 

100m de comprimento, fabri-

cada em nylon. 

Rolo 18 

   

118 

Linha para pesca cristal. Me-

dindo 0,30mm de espessura 

100m de comprimento, fabri-

cada em nylon. 

Rolo 18 

   

119 Linha para pesca cristal. Me- Rolo 18    
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dindo 0,50mm de espessura 

100m de comprimento, fabri-

cada em nylon. 

120 

Massa pra modelar. Atóxica, 

180g. Dimensões aproximadas 

da embalagem:13,2 x 2 x 16 

cm. Composição: água, carboi-

drato de cerais, cloreto de só-

dio, propilparabeno, aroma, 

aditivos e pigmentos. Cores 

diversas. Acondicionado em 

caixa com 12 unidades. 

Cx 370 

   

121 

Palito de madeira para chur-

rasco, pacote com 100 unida-

des. 

Pct 40 

   

122 
Palito de madeira para picolé, 

pacote com 100 unidades 
Pct 40 

   

123 

Papel de Seda, medindo 70cm 

x 50cm, em embalagem com 

100 unidades. Nas cores: Rosa 

pink, rosa claro, verde, azul 

marinho, azul claro, amarelo, 

vermelho, alaranjado. 

Pct  100 

   

124 

Papel micro ondulado, medin-

do 50cm x80 cm, em embala-

gem com 10 folhas. Nas cores: 

Amarelo, alaranjado, rosa, 

vermelho, verde, azul e lilás. 

Pct 200 

   

125 Papel Kraft, medindo 66 x Und 300    
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96cm, gramatura: 80gr. 

126 

Pincel cabo longo, cor amarelo, 

composição: cerda, cor branca, 

formato chato, virola de alu-

mínio, Nº 02. 

Und 140 

   

127 

Pincel cabo longo, cor amarelo, 

composição: cerda, cor branca, 

formato chato, virola de alu-

mínio, Nº 06. 

Und 140 

   

128 

Pincel cabo longo, cor amarelo, 

composição: cerda, cor branca, 

formato chato, virola de alu-

mínio, Nº 08. 

Und 150 

   

129 

Pincel cabo longo, cor amarelo, 

composição: cerda, cor branca, 

formato chato, virola de alu-

mínio, Nº 010. 

Und 150 

   

130 
Placa de isopor40 mm, dimen-

sões 1m x 50cm. 
Und 200 

   

131 
Placa de isopor30 mm, dimen-

sões 1m x 50cm. 
Und 240 

   

132 
Papel 40kg Branco, 120g di-

mensões  66x96cm 
Und 1000 

   

133 

Papel camurça cores variadas 

(bran-

co/amarelo/verde/azul/vermel

ho/preto/lilás/rosa). 

Und 620 

   

134 Papel carmim cores variadas     Und 640    
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(bran-

co/amarelo/verde/azul/vermel

ho/laranja/marrom). 

135 

Papel cartão cores variadas 

(azul, amarelo, verde, branco, 

vermelho, azul celeste). 

Und 1000 

   

136 

Papel Cartolina 150g medindo 

50x66cm, (azul, amarelo, ver-

de, branco, vermelho, azul ce-

leste). 

Und 800 

   

137 

Papel celofane nas cores (azul, 

amarelo, transparente, verde, 

vermelho, rosa, lilás). 

Und 940 

   

138 

Papel crepom cores variadas 

(verde, amarelo, azul, verme-

lho, branco, preto laranja, li-

lás). 

Und 860 

   

139 
EVA simples s/brilho folha 

40x48cm. 
Und 1700 

   

140 

Papel laminado cores varia-

das.(verde, azul, prata, doura-

do, rosa). 

Und 560 

   

141 
Papel vergê 180g, cor branco, 

pacote com 50 folhas. 
Pct 160 

   

142 

Purpurina em pó metálica ex-

tra fina,  peso 5g, cores varia-

das (dourado, prata, furta-cor, 

vermelho, azul e rosa).  

Und 300 
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143 
Saco presente transparente 

liso celofane 30x40.  
Und 3000 

   

144 
Saco presente transparente 

liso celofane 10x15. 
Und 3000 

   

145 

Tesoura de Picotar, medindo 

aproximadamente 16cm, ma-

terial: lâmina inoxidável, pon-

tas arredondadas, corta papéis 

de até 90g/m². 

Und 100 

   

146 

Tinta cremosa facial – Contém 

10 cores que são: vermelho, 

amarelo, azul, branco, preto, 

verde, marrom, roxo, pink, la-

ranja. Embalagem com 10 po-

tes de 4g cada que se encaixam 

uns aos outros. Produto à base 

de vaselina. 

Pct 80 

   

147 

Tinta cremosa facial com gliter 

– Contém 10 cores que são: 

vermelho, amarelo, azul, bran-

co, preto, verde, marrom, roxo, 

pink, laranja. Embalagem com 

10 potes de 4g cada que se 

encaixam uns aos outros. Pro-

duto à base de vaselina. 

Pct 80 

   

148 

TNT (tecido não tecido) rolo 

com 50 m, cores diversas 

(branco, preto, azul claro, azul 

marinho, rosa claro, rosa escu-

ro, lilás, roxo, laranja, amarelo, 

Rl 300 

   

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiknPO77bfSAhVWBZEKHXZEDLYYABAzGgJjZQ&sig=AOD64_2vabbIY17tNPIBaUU1zQ0fLbJHAA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjSsfG77bfSAhXDipAKHabnDGIQ2CkIhAUwGQ&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiknPO77bfSAhVWBZEKHXZEDLYYABAzGgJjZQ&sig=AOD64_2vabbIY17tNPIBaUU1zQ0fLbJHAA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjSsfG77bfSAhXDipAKHabnDGIQ2CkIhAUwGQ&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiknPO77bfSAhVWBZEKHXZEDLYYABAzGgJjZQ&sig=AOD64_2vabbIY17tNPIBaUU1zQ0fLbJHAA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjSsfG77bfSAhXDipAKHabnDGIQ2CkIhAUwGQ&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiknPO77bfSAhVWBZEKHXZEDLYYABAzGgJjZQ&sig=AOD64_2vabbIY17tNPIBaUU1zQ0fLbJHAA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjSsfG77bfSAhXDipAKHabnDGIQ2CkIhAUwGQ&adurl=
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verde, vermelho) 

Valor Global da proposta: R$  ____(XX colocar valor por extenso XX). 

a) Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/2002, 

da Lei nº 8.666/93, e às cláusulas do edital do Pregão Eletronico nº ___/2019-PE-SEMADS-PMM; 

b) Propomos a execução do objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente edital e às suas espec i-

ficações; 

c) O prazo de validade desta proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias;  

d) Todos os componentes de despesa de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados salários, encargos tra-

balhistas, previdenciárias e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou 

das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram–se inclusos nos preços ofertados. 

Local, XX de XXXXXX de 201X. 
 
 

Nome do representante legal: _______________________________________ 

RG e CPF: ________________ 
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ANEXO III– Modelo de Declaração Dando Ciência  de Cumpre os Requisitos de Habilitação 
(papel timbrado da licitante) 

 
 

Declaração de Habilitação 
 

  Em atendimento ao previsto no edital de Pregão Eletronico nº XXX/2019-PE-SEMADS-PMM, DECLARO (A) 

(MOS), que temo (s) conhecimento e cumpro (imos) plenamente os requisitos de habilitação e atendo (emos) a todas as exigên-

cias do Edital, tendo assim condições para participação no presente certame. 

   Conforme dispõem o art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

Observação: Em caso de ME ou EPP e MEI, deve ser citada nesta declaração.  

 

 
 
(Local), XX de XXXXXXX de 2019.  

 
 

___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO IV 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

OU MEI.  
 

Data: 

Edital do Pregão Eletronico  n.º XXX/2019-PE-SEMADS-PMM.  

À _____(Entidade de Licitação)____ 

 

_____________________(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 do Edital do Pregão Presencial nº. ____ PP-

SEMADS-PMM, sob as sanções administrativas e sob as 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 inciso II art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006. 

(....) MEI, art. 18-A, § 1o, Lei Complementar nº 123/2006. 

 

 
 

Local, XX de XXXXXXXXX de 2019. 
 
 

_______________________________ 
(assinatura) 

 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20128-2008?OpenDocument
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ANEXO V  

 (papel timbrado da licitante) 
 

Modelos de Demais Declarações (Empregador Pessoa Jurídica) 
 

À Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  de Marituba/PA.  

 PREGÃO ELETRONICO Nº XXX/2019-PE-SEMADS-PMM, TIPO:  MENOR PREÇO POR ITEM.  

 

(Nome da Empresa) -----------------------------------, CNPJ Nº -----------------------, sediada na Rua --------------------------------------, nº ---------

--, bairro, -----------------------, CEP-------------- Município -------------------------, por seu representante legal abaixo assinado, em cumpri-

mento ao solicitado no Edital do Pregão Eletronico  de nº______, sob as penas da lei: 

                         

1- Declara de que contratada assume inteira responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar a 

PMM, a terceiros, por si, representantes ou sucessores; 

2- Declara de que NÃO possui em seu quadro de pessoal empregado (s) menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8666/1993, com 

redação determinada pela Lei nº 9.854/1999; 

3- Declara de que NÃO possui parentes até o 3º terceiro grau lotado na Prefeitura Municipal de Marituba/PA e de que, em 

seu quadro de pessoal e sócio, não possui servidor público do Poder Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções 

técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93); 

4- Declara Inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 8.666/93. 

 5- Declaração de empregabilidade de pessoas com necessidades especiais: 

a)- (   ) Que possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de necessidades 

especiais, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 

11/06/2008); 

b)- (   ) Que não possui em seu quadro de empregados um percentual mínimo de 5% de pessoas portadoras de necessi-

dades especiais, pois a empresa possui menos de 20 empregados, de acordo com o disposto no art. 28, § 6º, da Constituição do 

Estado do Pará (EC nº 0042/2008, publicada em 11/06/2008); 

 6- Declara de que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Fe-

deral, Estadual, Municipal e do Distrito Federal, tendo assim condições para participação no presente certame. 

Local, ____/____/____ 

Nome e CNPJ da empresa: 
(nome do representante da empresa – RG e CPF) 

 (carimbar)  
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ANEXO VI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2019 
 

Aos XXXXX  dias de XXXXXX do ano de 2019, O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ 01.611.666/0001-

49, sediado à Rodovia BR-316, s/n, km 13, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-000, por intermédio da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEMADS, CNPJ 

08.532.310/0001-69, sediada na Rua Antônio Bezerra Falcão, nº 518, Centro, Marituba-Pará, CEP 67.200-

000, representada por sua Secretária, Sr.ª EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO, RG 3498984-PC/PA e CPF  

730.906.112-87, domiciliada e residente à Rua décima nona (LT. Parque das Palmeiras,10 QD 20), conjunto 

Parque das Palmeiras, CEP 67.200-000, Marituba/PA, considerando o resultado da licitação na modalidade 

de PREGÃO de nº XXXX/2019-PE-SEMADS-PMM, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS, 

Processo Administrativo nº 28022019-01-SEMADS-PMM, resolve registrar os preços da(s) empresa(s) 

indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) 

quantidade(s) cotada(s), atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 

de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 
1- DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento parcelado de 
material de consumo: Expediente, periférico de informática, eletrônico e socioeducativo, destinado à 
manutenção dos serviços, programas e projetos Socioassistenciais da SEMADS, conforme condições e 
especificações contidas no Termo de Referência e em seus Anexos. 
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
2.1 Em decorrência da proposta apresentada e homologada no Pregão Eletrônico - SRP nº XX/2019, ficam 

registrados para contratações futuras os preços unitários e respectivo fornecedor, identificado a seguir:  

Fornecedor     

CNPJ  Insc. Estadual nº  

Endereço   

Cep.   Telefone (xx)- ___________ 

Celular (xx) _____________ E-mail  

Conta Corrente  Agência:  Banco:  

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE  QUANTIDADE 
V. UNT R$ V. TOTAL 

R$ 
MARCA 

XX XXXXXXXXX XX XX XX XX XXX 

 
3. ÓRGÃO PARTICIPANTE 

3.1. A Secretaria Municipal de Assistencia e Desenvolvimento Social -SEMADS  será o órgão gerenciador da 
Ata de Registro de Preços, não existindo participante da Ata de Registro de Preços. 
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3.2 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, não poderá sofrer as adesões de que trata o art. 
22 do Decreto nº 7.892/2013. 

 
4. VALIDADE DA ATA 

A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não po-
dendo ser prorrogada. 
 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO 
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade 

dos preços registrados nesta Ata; 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços prati-

cados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promo-

ver as negociações junto ao(s) fornecedor(es); 

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superve-

niente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado; 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade; 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original; 

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pe-

dido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e 

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação; 

5.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta Ata 

de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 

5.7 O registro do fornecedor será cancelado quando: 

5.7.1. descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Ad-

ministração, sem justificativa aceitável; 

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrati-

vo, alcançando o órgão gerenciador; 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 

por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.9.1. por razão de interesse público; ou 
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5.9.2 a pedido do fornecedor. 
 

6. DAS OBRIGAÇÕES 
Compete ao Órgão Gerenciador: 
6.1. Praticar todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços – SRP; 
6.2. Efetuar o registro do licitante fornecedor e firmar a correspondente Ata de Registro de Preços; 
6.3. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, providenciando a indicação, sempre que solicitado, dos 
fornecedores, para atendimento às necessidades da Administração, obedecendo a ordem de classificação e 
os quantitativos de contratação definidos; 
6.4. Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociações dos preços registrados; 
6.5. Aplicar as sanções, garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes de descumprimento do 
pactuado na Ata de Registro de Preços, ou das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações; 
6.6. Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade dos preços 
registrados; 
6.7. Dar publicidade dos preços registrados, com indicação dos fornecedores; 
6.8. Respeitar a ordem de classificação dos licitantes registrados na Ata, nas contratações dela decorrentes. 

 
7 CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo ao Edital; 
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993; 
7.3. A ata de Formação do Cadastro de Reserva deste pregão, emitida pelo sistema Comprasnet, contendo a 
relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do 
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, § 4º do Decreto nº 7.892, de 
2013. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em ____(___) vias de igual teor, que, 
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 
 

Local e data 
__________________________________ 
Representante legal do órgão gerenciador 
 
_______________________________________________ 
Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s) 
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ANEXO VII 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM DE UM LADO, O MUNICÍPIO 

DE MARITUBA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-

TÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E, DE OUTRO LADO, A EM-

PRESA ___, COMO MELHOR ABAIXO SE DECLARA. 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE MARITUBA, através da SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA E 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL, CNPJ 08.532.310/0001-69, sediada na Rua Bezerra Falcão 518, Bairro 

Centro, Marituba Estado do Pará, CEP 67.200-000, denominado CONTRATANTE, neste ato representada pela Secretária Municipal 

de Assistência e Desenvolvimento Social, Sra. EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO, RG 3498984-PC/PA e CPF 730.906.112-87, 

residente e domiciliada à Rua décima nona (LT. Parque das Palmeiras,10 QD 20), conjunto Parque das Palmeiras, CEP 67.200-

000, e do outro lado, a empresa ___________, CNPJ ___.____.____/____-___, instalada na ________________ denominada 

CONTRATADA, representada pelo (a) Sr. (a), RG ______ e CPF ___.___.___-___, domiciliado  e residente na __________, 

celebram o presente contrato, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº XXXXXXX-0X-SEMADS-PMM, sob a 

forma de execução indireta, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Complementar 123/2006, aplicando-se, 

subsidiariamente, à Lei nº 8.666, de 21/06/1993, com suas alterações, mediante as cláusulas e condições  a seguir estabelecidas e 

ao edital do Pregão Eletronico nº XXX/2019-PE-SEMADS-PMM:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento parcelado de material de 

consumo: Expediente, periférico de informática, eletrônico e socioeducativo, destinado à manutenção dos serviços, programas e 

projetos Socioassistenciais da SEMADS; 

1.2. O objeto contratado encontra-se definidos na tabela abaixo, e nele estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indire-

tos, encargos sociais, seguros, fretes, material, mão-de-obra e quaisquer despesas inerentes, nos seguintes termos: 

ITEM ESPECIFICAÇÕES  UND. QTD. V. UNITARIO VALOR TOTAL MARCA 

1 ... ... ... ... ...  

2 ... ... ... ... ...  

VALOR GLOBAL   

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. Este Contrato encontra-se subordinado à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e, em casos omissos, aos 

preceitos de direito público, teoria geral de contratos e disposições de direito privado; 

2.2. Fazem parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento convocatório que o precedeu, seus ane-

xos, e a proposta da contratada, constantes do processo licitatório, na modalidade Pregão Eletronico nº  XX/201X-PE-SEMADS-

PMM.   
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO: 

3.1. O fornecimento do objeto, pela contratada, ocorrerá de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência 

e Desenvolvimento Social, através da ordem de fornecimento emitida pela Diretoria Administrativa e Financeira-DAF;  

3.2. Após a Ordem de Fornecimento ter sido recebida pela Contratada, a entrega deverá ser feita em até 24h, no local men-

cionado no item 5.3, no período compreendido entre as 08h as 12h, em dias de efetivo expediente no órgão;  

3.3. Os produtos deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, com 

endereço na Rua Antônio Bezerra Falcão, nº 518- Bairro Centro - CEP 67.200-000, Marituba/PA, Fone (91) 3256-1748; 

3.4. Todos os ônus com despesas relacionadas a frete, carga e descarga são inteiramente de responsabilidade do fornece-

dor; 

3.5. Em hipótese alguma serão aceitos itens em desacordo com exigido nas normas legais pertinente à matéria, bem como, 

às condições aqui pactuadas, ficando a cargo do fiscal do contrato o controle de qualidade do objeto fornecido; 

3.6.Qualquer eventualidade que prejudique o fornecimento, consoante às regras estabelecidas neste item, deverá ser dev i-

damente justificada em documento oficial, enviado com antecedência mínima de 48h, e aceito pela Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social; 

3.7. Na entrega dos materiais, todos deverão ter suas especificações iguais às contratadas, incluindo fabricante e marca 

dos produtos; 

3.8. Em caso de algum produto ter sua fabricação extinta, deverá ser comunicado por escrito e com antecedência, dentro do 

prazo de entrega, solicitando sua substituição por outro produto com as mesmas especificações ou superior ; 

3.9. O item que apresentar problemas quanto à validade, especificação e ou condições exigidas no procedimento licitatório, 

deverá ser substituído em até 24h após a notificação, dentro do prazo de validade, sem implicar custos adicionais aos pre-

ços contratados; 

3.10. Os materiais deverão ser entregues acondicionados adequadamente e na embalagem original, estar em perfeitas 

condições de limpeza (interna e externa), de forma a permitir completa segurança durante o transporte e armazenamento, 

assim como prontos para serem utilizados; 

3.11. As despesas com embalagem, seguros, transporte, fretes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários e demais 

despesas envolvidas na entrega correrão por conta da Contratada. O recebimento do produto deverá ser efetuado pelo 

servidor(a) responsável pela aceitação do objeto contratado; 

3.12. Não serão aceitos produtos com prazo de garantia/validade em desacordo com o estabelecido neste Termo de Refe-

rência; 

3.13. Por ocasião da entrega, deverá ser colhida a data, hora, nome, cargo e assinatura do(a) servidor(a) da Contratante 

responsável pelo recebimento; 

3.14. Entregue o objeto licitado, esta Secretaria deverá recebê-lo: 

      I) PROVISORIAMENTE, no ato da entrega do objeto, por servidor(a) responsável, desde que: 

      a) A especificação e quantidade estejam em conformidade com a solicitação   efetuada; 

      b) O prazo de garantia/validade esteja em conformidade com o proposto;  
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      c) A embalagem esteja inviolada e de forma a permitir o adequado acondicionamento. 

      II) DEFINITIVAMENTE, no prazo de até 05(cinco) dias após o recebimento provisório, por servidor(a) responsável, desde 

que: 

     f) A especificação esteja em conformidade com a proposta da licitante vencedora; 

     g)  O objeto esteja adequado para utilização. 

  3.15. O atesto da nota fiscal referente ao objeto fornecido apenas será realizado após o recebimento definitivo; 

  3.16. Constatada irregularidades no objeto contratual, esta Secretaria poderá: 

   a) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, 

sem prejuízos das penalidades cabíveis; 

  b) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contra-

tação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

3.17. Nas hipóteses previstas no item anterior, a Contratada terá o prazo máximo de 10 (dez)dias corridos, contados a partir da data 

da notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração; 

3.18. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem servirá de base para justificar 

qualquer atraso, não acarretando ônus para a contratante; 

3.19. A Contratada obriga-se a substituir, no prazo de 24h, contado do recebimento de notificação efetuada pela CONTRATANTE, o 

objeto entregue e aceito comprovada a existência de incorreções e defeitos, cuja verificação somente venha a se dar quando de 

sua utilização. Findo este prazo serão aplicadas as penalidades cabíveis; 

3.20. Os produtos que por sua natureza tenham em seu registro prazo de validade ou recomendações para uso em tempo preesta-

belecido, deverão obrigatoriamente possuir um prazo descrito no referido produto, para o seu uso a contar da data da entrega. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

4.1. Das obrigações da Contratada: 

4.1.1. Efetuar o fornecimento do objeto em perfeitas condições de uso, em estrita observância às especificações do Ter-

mo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

4.1.2. Executar diretamente o fornecimento, sem transferência de responsabilidade ou subcontratação; 

4.1.3. Cumprir o prazo de entrega e responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de acordo com os ar-

tigos 12, 13, 17 e 27 o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

4.1.4. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da SEMADS, bem 

como para atendimento durante a garantia/validade; 

4.1.5. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente contratação, especialmente os referentes a taxas, seguros, 

encargos sociais e trabalhistas; 

4.1.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do contrato; 

4.1.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fi-zerem necessários, até 25% 

(vinte e cinco por cento) das quantidades atualizadas no contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 

8.666/93 e suas alterações posteriores; 
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4.1.8.  Comprovar a capacidade de exequibilidade da proposta quando assim solicitado pelo órgão contratante, no tocante 

ao preço ofertado e as marcas descritas na proposta. 

4.1.9. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, nos prazos estabelecidos, os materiais em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua apli-cação nos equipamentos que os utilizarem; 

4.1.10. Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandas decorren-tes de danos, seja por culpa sua 

ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigan-do-se, igualmente, por quaisquer responsabilidades decorrentes 

de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força de Lei, ligadas ao cumprimento do presente Con-

trato; 

4.1.11. A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumi-

das, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.1.12. A contratada deverá comunicar a contratante toda e qualquer irregularidade ocorrida ou observada na execução  

do contrato. 

4.2. Das obrigações do contratante. 

4.2.1. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas; 

4.2.2. Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

4.2.3. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos produtos fornecidos, para substituição; 

4.2.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento contratado, bem como atestar na nota fiscal/fatura efetiva entre-

ga do objeto contratado e o seu aceite; 

4.2.5. Rejeitar, no todo ou em parte os produtos entregues em desacordo com as especificações contidas no Termo de 

Referência e que não satisfaçam aos padrões exigidos nas especificações e recomendações da contratante; 

4.2.6. Fornecer todos os elementos básicos e comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas ocorridas, conside-

radas de natureza grave, relacionadas à execução do contrato; 

 4.2.7. A CONTRATANTE poderá exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da CONTRATADA que 

causar embaraços à fiscalização, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício das funções que 

lhe forem conferidas; 

4.2.8.  Cumprir e fazer cumprir o disposto nas cláusulas do contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência do contrato será de XX (XXXX)  meses, com início na data de XX de XXXX de 201X  e encerramento 

em XXX de XXXXX de 202X, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93, com validade e eficácia legal após a publicação do 

seu extrato na imprensa oficial e no portal dos jurisdicionados. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA INEXECUÇÃO E DOS CASOS DE RESCISÃO 

6.1. A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais, inclusive o reconhe-

cimento dos direitos da Administração, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93; 

6.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defe-

sa; 
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6.3. De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser: 

I - por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da citada Lei; 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo, desde que haja conveniência para a 

Administração; 

III - judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso da rescisão unilateral, o CONTRATANTE não indenizará o CONTRATADO, salvo pelos ser-

viços executado e aceitos pela CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

7.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração poderá, desde que ga-

rantida a defesa prévia, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízos das demais previstas em lei e no edi-

tal: 

I - Advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta da CONTRATADA sobre o descumprimento do contrato e ou-

tras 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 itens solicitados e não entregues; 

b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou 

norma da legislação pertinente; 

c) 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 Municipal 

por prazo não superior a 05 (cinco) anos. 

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos de-

terminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes 

de sua ação ou omissão. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES  DE PAGAMENTO 

8.1. O pagamento será efetuado em até a 30 (trinta) dias, contados da data de entrega dos itens, mediante a apresentação 

da nota fiscal devidamente certificada pelo servidor competente; 

8.2. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no 

CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se admitindo notas fiscais/faturas com outros 

CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 

8.3. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, contra qualquer banco indicado na proposta, 

devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédi-

to; 
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8.4. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação ou, ainda, circunstância que 

impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até a resolução da causa ensejadora do impedimento; 

8.5. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas regular idades 

fiscal e trabalhista.    

CLÁUSULA NONA - DO VALOR  

O valor total da presente avença é de R$ XXXXX  (____________), a ser pago de forma proporcional, conforme autoriza-

ções expedidas pela Administração e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos da proposta adjudicada. 

CLÁUSULA DÉCIMA– DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO OBJETO CONTRATADO 

10.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, a execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Servidor 

XXXXXX, matrícula XXXXX, pertencente ao quadro funcional desta Secretaria e devidamente designado para tal fim; 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terce i-

ros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, 

não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e propostos, de conformidade com o art. 70 da 

Lei nº 8.666/93;  

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do 

contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis;  

10.4. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. O acordado será devidamente empenhado conforme § 3º, do Art. 60 c/c do art. 61, da Lei 4.320/64 e pago pela contra-

tante a contratada pela seguinte dotação orçamentária: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

12.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse 

da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas: 

I – Unilateralmente pela CONTRATANTE: 

a) Quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus objetivos; 

b) Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quan-

titativa de seu objeto, nos limites permitidos por lei; 

II- Por acordo das partes: 

a) Quando necessária a modificação da execução dos serviços ou do modo de fornecimento, em face de verifica-

ção técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

b) Quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstância superveniente, man-

tido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem cor-

respondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução dos serviços; 
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c) Nas hipóteses excepcionais da revisão de preços, que serão tratados de acordo com a legislação vigente e exi-

girão detida análise econômica para a avaliação de eventual desequilíbrio econômico–financeiro do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES  

A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites previstos no § 1°, do art. 65, da 

Lei 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do § 2°, II, do mesmo artigo; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -  DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS 

14.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidame n-

te comprovadas, da 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.  

14.2. 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;   

14.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos firmados no âmbito da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Marituba-SEMADS, 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 QUINTA – DO FORO, PUBLICAÇÃO E FORMALIDADES 

15.1. Fica ressaltada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência de normas federais 

e municipais disciplinados a matéria; 

15.2. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser en-

tendida como aceitação, novação, ou precedente; 

15.3. Este CONTRATO será publicado no mural da sede da Prefeitura, na imprensa e no Portal do Jurisdicionados do Tri-

bunal de Contas dos Municípios; 

15.4. Fica eleito o Foro da comarca de Marituba, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, caso 

não sejam dirimidas amigavelmente. 

15.5. Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 03 

(três) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas testemu-

nhas abaixo. 

 (LOCAL), XX de XXXXXX  de XXXX. 

EUZILENE DA SILVA NASCIMENTO  

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

CONTRATANTE 

 

__________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ XXX.XXX/XXXXX 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS:1.___________________________________________________   2.___________________________________________________ 

Nome:                                                                                                                      Nome: 

CPF:                                                                                                                                CPF:                                                                                                                                                                        


