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INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO  

  
  
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA, CNPJ nº 01.611.666/0001-49, sediada à 
Rodovia BR-316, s/nº, KM 13, Bairro: Centro, no Município de Marituba – Pará, CEP: 67.200-
000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CNPJ nº 
27.329.624/0001-03, sediada na Rua Fernando Guilhon, nº 5330, Bairro: Centro, no Município 
de Marituba – Pará, CEP: 67.200-000, representada por sua Secretária Municipal, Sra. KATIA 
CRISTINA DE SOUZA SANTOS, portadora da Carteira de Identidade nº 2214742 – SSP/PA e 
CPF/MF nº 444.334.842-53, residente e domiciliada na Passagem Mucajá, nº 213, Bairro: 
Sacramenta, na Cidade de Belém – Pará, CEP: 66.120-080, e por intermédio da Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Educação constituída através da 
Portaria nº 189/2018 - GAB-SEMED, de 06 de novembro de 2018, tendo como Presidente a Sra. 
Rísia Mara Almeida de Oliveira, informa a todos os interessados, que dará início às 09h00min 
do dia 08 de março de 2019, na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, situada na 
Rua Fernando Guilhon, nº 5330, Bairro Centro, no Município de Marituba, Estado do Pará, ao 
procedimento licitatório na modalidade CARTA CONVITE Nº 001/2019 – PMM-SEMED, tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
e pelas demais condições fixadas neste instrumento convocatório, às quais os interessados 
devem submeter-se sem quaisquer restrições. 
  
LOCAL: Rua Fernando Guilhon, nº 5330, Bairro Centro, no Município de Marituba – Pará.  
DATA E HORÁRIO: 08 de Março de 2019, às 09h00min.  

E-MAIL ELETRÔNICO: licitasemedmarituba@gmail.com 
  
1 - DO OBJETO  
 
1.1 - O objeto do presente Instrumento Convocatório versa sobre a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PERTINENTE PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
PEDAGÓGICOS E RECREATIVOS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS 
CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE MARITUBA – PA, conforme especificações constantes no ANEXO I – 
Termo de Referência.  
  
2 - DA HABILITAÇÃO: ENVELOPE 1  
  
2.1 - Documentação Jurídica:  
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentação de eleição de seus administradores; ou  
 
b) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício; ou 
  
c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedades estrangeiras no País, e 
ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir;  
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d) Identidade e CPF dos sócios e / ou proprietários;  
e) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854, de 1999), Anexo III este 
Edital.  
  
2.2 - Documentação Fiscal: 

  
 a) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da 
Fazenda;  

 
b) Ficha de Inscrição Cadastral (FIC), da Secretaria de Estado da Fazenda; 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal na forma da Lei, dentro do 
prazo de validade, compreendendo os seguintes documentos:  
 
c.1) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida 
pela Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 
 
c.2) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida 
pela Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte; 
 
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, regularidade à Seguridade Social ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 
expedida pela Receita Federal do Brasil (RFBB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), da sede da licitante.   
 
e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), dentro do 
prazo de validade.  
  

2.3 - Qualificação Relativa à Regularidade Trabalhista:  
 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do Título VII-A, da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943 (Lei nº. 
12.440, de 07 de junho de 2011).  

 2.4 - Relativos à Qualificação Econômico-Financeira:  
 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.   

b) Na habilitação em licitações para serviços e o fornecimento de materiais, não será exigida da 
MEI, ME, MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício social. Por tanto deverá presentar a declaração anual do SIMEI 
do último exercício social.  
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c) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da 
empresa, até no máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente licitação; 

d) Alvará de Funcionamento.  

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  
CARTA CONVITE Nº 001/2019 
ABERTURA EM ___/___/_____ ÁS 00:00 HS. 
EMPRESA:  
CNPJ:  

  
3 - DA PROPOSTA: ENVELOPE 2  
  
3.1 - A Proposta de Preços deverá ser datilografada ou impressa eletronicamente em papel, 
preferencialmente, com identificação do licitante, em 01 (uma) via, redigida em linguagem clara, 
sem emendas, rasuras ou entrelinhas, identificada e assinada na última página e rubricada nas 
demais pelo licitante, a ser entregue em envelope devidamente fechado e rubricado no lacre, 
contendo, na parte externa e frontal, as indicações:   

  

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED  
CARTA CONVITE Nº 001/2019 
ABERTURA EM ___/___/_____ ÁS 00:00 HS. 
EMPRESA:  
CNPJ:  

  
3.2 - Na Proposta de Preços deverá constar:  
 
3.2.1 Declaração expressa de prazo de validade, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de sua apresentação;  
 
3.2.2 Preço unitário e global, de acordo com os preços praticados no mercado, conforme 
estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, sendo os valores relativos ao valor global da 
proposta em algarismo e por extenso, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando 
as condições deste Instrumento Convocatório e seus anexos;  

 
3.3 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender, no todo ou em parte, 
quaisquer das disposições deste Instrumento Convocatório, sejam omissas ou apresentem 
irregularidades insanáveis, bem como aquelas manifestamente inexequíveis, presumindo-se 
como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou aquelas que ofertarem 
alternativas.  
 
3.4 - A apresentação da (s) proposta (s) implicará na plena aceitação, por parte do proponente, 
das condições estabelecidas neste Instrumento Convocatório e seus anexos.  
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3.5 - Não serão aceitas propostas com ofertas não previstas neste Instrumento Convocatório, 
nem preços ou vantagens baseados nas ofertas das demais proponentes.  

  
4 - DO PROCEDIMENTO  

4.1 - No dia e hora marcados para entrega dos invólucros “1” e “2”, a Comissão Permanente de 
Licitação procederá à abertura do envelope que contiver os documentos de habilitação 
(Envelope “1”).  

4.2 - Aberto o Envelope “1”, os documentos serão rubricados pela Comissão e a seguir, pelos 
representantes de todos os proponentes credenciados e presentes ao ato. 

4.3 - Em nenhuma hipótese poderá ser concedido prazo adicional para apresentação de 
qualquer documento exigido neste Instrumento Convocatório e eventualmente não inserido nos 
invólucros “1” e “2”, exceto quando ocorrer a hipótese do § 3º do art. 48 da Lei Federal nº 
8.666/93.  

4.4 - A Comissão examinará os documentos e considerará habilitados os proponentes que 
satisfizerem às exigências constantes deste Instrumento Convocatório, inabilitando-os 
sumariamente em caso contrário.  

4.5 - A Comissão divulgará a relação dos proponentes habilitados, devolvendo aos inabilitados, o 
Envelope “2” sem abri-lo, caso não haja interesse em interposição de recurso relativo a esta 
fase.  

4.6 - A Comissão procederá, então, à abertura do Envelope “2” dos proponentes habilitados.  

4.7 - Abertos os envelopes que as contiverem, as propostas serão analisadas por todos os 
representantes dos proponentes credenciados presentes ao ato e pela Comissão. 
  

 4.8 - Dentro do prazo a ela concedido, a Comissão:  
 
4.8.1. Desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do 
Instrumento Convocatório e da legislação pertinente ao objeto, bem como as que ofertarem 
preços excessivos ou manifestadamente inexequíveis comparados aos praticados no mercado.  
 
4.8.2. Havendo dúvidas sobre a adequação da proposta ou do orçamento estimado, caberá à 
Comissão encaminhar o processo ao setor requisitante para que o mesmo verifique a 
conformidade da proposta com os preços correntes do mercado, os quais deverão ser 
registrados na ata de julgamento.  
 
4.8.3. Classificará as propostas, em ordem numérica crescente, a partir do MENOR PREÇO 
POR ITEM.  

4.8.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas o desempate far-se-á, 
obrigatoriamente, por sorteio.  

4.8.5. Lavrará relatório dos trabalhos, apontando os fundamentos das desclassificações e da 
seleção efetuada, concluindo pela classificação ordinal dos proponentes.  

4.9 - Na análise das propostas não serão consideradas ofertas e outras informações não 
solicitadas neste instrumento ou em diligências.  
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4.10 - No local, data e hora designados, a Comissão divulgará a ordem de classificação.  

4.11 - Divulgada a ordem de classificação, a Comissão dará vista das propostas, aos 
representantes dos proponentes.  

4.12 - Em qualquer fase da licitação, poderá a Comissão promover diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, inclusive quanto à justificativa escrita da 
composição dos preços constantes da proposta formulada, desde que tais providências não 
importem em apresentação de novos documentos, que deveriam estar inseridos nos invólucros 
“1” ou “2”.  

4.13 - Dos atos praticados pela Comissão de Licitação, caberá recurso, na forma prevista na Lei 
nº 8.666/93.  

4.14 - Os recursos e impugnações ao Instrumento Convocatório deverão ser entregues na 
Comissão Permanente de Licitação, em duas vias, sendo dado recibo em uma delas.  

4.14.1. Não serão aceitos recursos e impugnações ao Instrumento Convocatório enviados por 
quaisquer tipo via postal, fax ou e-mail.  

4.15 - Decorrido o prazo de recurso, sem que nenhum tenha sido interposto, ou decididos os 
porventura interpostos, a Comissão de Permanente de Licitação remeterá o processo ao 
dirigente da unidade requisitante, para homologação e adjudicação do objeto. 
  
4.16 - Os envelopes de habilitação ou proposta dos proponentes que forem inabilitados ou 
desclassificados e que não forem retirados pelos mesmos, permanecerão em poder da 
Comissão pelo prazo de 30 (trinta) dias, sendo após esse prazo expurgados.  

  
5 - DAS DOTAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTÁRIAS  
As despesas decorrentes do presente certame licitatório correrão a conta da seguinte Dotação 
Orçamentária:   

Exercício: 2019 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Fonte do Recurso: 0.1.19 – Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn). 

Classificação 
Institucional: 

02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

Funcional Programática: 
12.122.0005.2287.0000 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria Municipal de Educação. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

 

Fonte do Recurso: 0.1.19 – Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn). 

Classificação 
Institucional: 

02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

Funcional Programática: 
12.122.0005.2287.0000 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria Municipal de Educação. 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 

 

Fonte do Recurso: 0.1.31 – Transferência de Recursos do FNDE. 

Classificação 
Institucional: 

02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 
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Funcional Programática: 
12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário 
Educação. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

 

Fonte do Recurso: 0.1.31 – Transferência de Recursos do FNDE. 

Classificação 
Institucional: 

02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

Funcional Programática: 
12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário 
Educação. 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 

 

Fonte do Recurso: 0.1.38 – Transferência de Recursos do FUNDEB. 

Classificação 
Institucional: 

02.04.04 – Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica – 
FUNDEB. 

Funcional Programática: 12.365.0048.2285.0000 – Manutenção do Ensino Infantil – 40%. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

 

Fonte do Recurso: 0.1.38 – Transferência de Recursos do FUNDEB. 

Classificação 
Institucional: 

02.04.04 – Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica – 
FUNDEB. 

Funcional Programática: 12.365.0048.2285.0000 – Manutenção do Ensino Infantil – 40%. 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 

   
6 - DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR O CONTRATO  

6.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

6.2 - Após a homologação referida no item anterior, o licitante classificado será convocado para 
assinar o Contrato de Fornecimento no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.  

a) Para fins de formalização do Contrato em questão, deverá ser respeitada e especificada a 
ordem de classificação do certame.  

6.3 - Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o referido 
contrato ou recusar-se a receber a Ordem de Fornecimento emitida pelo órgão requisitante, 
deixar de entregar a documentação exigida no Instrumento Convocatório, apresentar 
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, será descredenciado, pelo prazo de até cinco anos, 
sem prejuízo das multas fixadas neste Instrumento Convocatório e das demais cominações 
legais, incluindo a sanção penal prevista no artigo 93 da Lei Federal nº. 8.666/93.  

  
7 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS  
  
7.1 - A execução dos fornecimentos será feita de acordo com a solicitação emitida pelo Setor 
Responsável, durante a vigência do Contrato.  
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8 - DO PAGAMENTO  
 
8.1 - Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias contados da data da liberação da 
Nota Fiscal pelo setor competente.  
 
8.2 - As Notas Fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.  

 
8.3 - Juntamente com a Nota Fiscal, a Contratada deverá apresentar: 

a) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal/União;  
              b) Certidão Negativa do INSS (CND); 
       c) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;  
         d) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal;  
         e) Certidão de Regularidade para com o FGTS;  

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT).  

 
8.4 - O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório.  
 
8.5 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária.  

  
9 - DAS PENALIDADES  
  
9.1 - O descumprimento das condições prevista no Instrumento Convocatório e seus anexos, 
sujeitarão o infrator às sanções administrativas prevista no art. 87 s seus incisos da Lei nº 
8.666/93.  
  
10 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
10.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ 
ou elaborarem proposta relativa à presente CARTA CONVITE.  
 
10.2 - A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado.  
 
10.3 - O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pela Comissão 
Permanente de Licitação e representantes credenciados dos proponentes.  

 
10.4 - Recomenda-se aos proponentes que estejam no local marcado, com antecedência de 10 
(dez) minutos do horário revisto.  
 
10.5 - Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Instrumento 
Convocatório poderão ser obtidos junto a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, pelo e-
mail: licitasemedmarituba@gmail.com. 
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10.6 - O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
10.7 - No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou 
indenização, poderá a licitação ter:  

a) Adiada sua abertura;  
b) Alterado o Instrumento Convocatório, com fixação de novo prazo para a realização da 
licitação.  
 
10.8 - Os casos omissos relativos à aplicabilidade do presente Instrumento Convocatório serão 
sanados pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, obedecida a legislação vigente.   
 
10.9 - Serão consideradas desclassificadas as propostas que forem incompatíveis com os 
requisitos e condições fixadas neste Instrumento Convocatório.  

 
10.10 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as 
partes o Foro do Município de Marituba, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.  

 
10.11 - É proibido a participação de cooperativas no procedimento licitatório.  

  
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO  
ANEXO III – DECLARAÇÃO   

 
Marituba– PA, 26 de fevereiro de 2019. 

  
 
  
   

  
___________________________________  

 RÍSIA MARA ALMEIDA DE OLIVEIRA  
Comissão Permanente de Licitação – CPL  

Presidente 
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ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1 - O objeto do presente versa sobre a Contratação de Empresa do ramo pertinente para a 
Aquisição de Materiais Pedagógicos e Recreativos, a fim de atender a demanda de alunos das 
creches e educação infantil junto a Secretaria Municipal de Educação do Município de Marituba 
– PA. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

A Educação Infantil é concebida como um conjunto de práticas que buscam articular as 
experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio 
cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento 
integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. As práticas pedagógicas que compõem a proposta 
curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e as 
brincadeiras, garantindo experiências que promovam o relacionamento e a interação das 
crianças. 

O brinquedo e a brincadeira são constitutivos da infância. A brincadeira é para a criança um dos 
principais meios de expressão, o que possibilita a investigação e a aprendizagem sobre as 
pessoas e o mundo. Valorizar o brincar significa oferecer espaços e brinquedos que favoreçam a 
brincadeira como atividade que ocupa o maior espaço de tempo na infância. 

Em assim sendo, com o objetivo de promover oportunidades educacionais focadas no acesso 
aos bens culturais, processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos, tal 
aquisição se pauta na necessidade de assegurar práticas pedagógicas mediadoras de 
aprendizagem em ambientes coletivos, no desenvolvimento psicomotor das crianças e 
disponibilização de materiais que não antecipem conteúdo a serem trabalhados na Rede Básica 
de Educação Municipal e que respeitem as crianças como sujeitos históricos e de direitos, assim 
como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à 
brincadeira, à convivência e a interação com outras crianças. 

Diante da necessidade apontamos ser de interesse público a aquisição dos materiais 
pedagógicos e recreativos para atender a demanda de alunos das creches e educação infantil 
junto a Secretaria de Educação do Município de Marituba, tendo em vista que o principal 
fundamento da educação infantil é o desenvolvimento do lúdico relacionado ao desenvolvimento 
da criança. 

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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3.1 - O objeto a ser contratado, usualmente encontrado no mercado, podendo, portanto, ser 
licitado com fundamento na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislações 
pertinentes. 

 

4. PLANILHA DE DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS 
 
ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UND. QUANT. V. UNIT. V. TOTAL 

1 CASINHA INFANTIL UND. 1  R$ 5.398,15   R$ 5.398,15  

2 CASINHA LAR DOCE LAR UND. 1  R$ 4.239,11   R$ 4.239,11  

3 TUNEL LUDICO EM POLIETILENO UND. 2  R$ 2.764,04   R$ 5.528,08  

4 TUNEL LUDICO CENTÓPEIA UND. 1  R$ 3.970,85   R$ 3.970,85  

5 
PISCINA DE BOLINHA CASTELINHO 
MED. 1,20X1,20 

UND. 2  R$ 2.506,07   R$ 5.012,14  

6 PLAYGROUND URSO ROTOMOLDADO UND. 2  R$ 3.439,99   R$ 6.879,98  

7 GIRA-GIRA CARROSSEL UND. 2  R$ 1.780,07   R$ 3.560,14  

8 BALANÇO INFANTIL UND. 1  R$ 2.789,10   R$ 2.789,10  

9 BALANÇO DUPLO UND. 1  R$ 1.727,14   R$ 1.727,14  

10 BANCO LÁPIS UND. 2  R$ 1.087,63   R$ 2.175,26  

11 GANGORRA INDIVIDUAL CAVALINHO UND. 4  R$    552,33   R$ 2.209,32  

12 GANGORA INDIVIDUAL NHOCA UND. 2  R$    525,82   R$ 1.051,64  

13 ESCORREGA BABY UND. 2  R$    823,59   R$ 1.647,18  

14 ESCORREGADOR PLIG UND. 2  R$    948,74   R$ 1.897,48  

15 TOCA 3 EM 1 BASKET BALL UND. 2  R$    785,87   R$ 1.571,74  

16 CENTÓPEIA BAGUNZITO UND. 1  R$    991,53   R$    991,53  

17 
CORRIDA DAS CORES TABULEIRO C/ 
620X120CM 

UND. 2  R$    770,81   R$ 1.541,62  

18 
ESTANTE C/ 03 PRATELEIRAS 
COLORIDAS CAP. 150KG COLOR 

UND. 8  R$    538,04   R$ 4.304,32  

19 
ESTANTE C/ 04 PRATELEIRAS 
COLORIDAS EM MADEIRA 

UND. 2  R$   558,64   R$ 1.117,28  

20 BAÚ HIPO ROTOMOLDADO UND. 1  R$   830,99   R$     830,99  

21 
PISCINA DE BOLINHAS ESPUMADO 
PARA BEBE 

UND. 1  R$ 2.224,58   R$ 2.224,58  

22 
TROCA BEBE EM ESPUMA C/ TECIDO 
IMPERMEÁVEL 

UND. 10  R$    196,86   R$ 1.968,60  

23 
MÓDULOS DE ESPUMA CENTRO DE 
ATIVIDADE GIGANTE 

UND. 2  R$ 1.358,06   R$ 2.716,12  

24 
CERCADINHO PARA BEBE EM 
PLÁSTICO ROTOMOLDADO 

UND. 2  R$ 2.539,88   R$ 5.079,76  

25 SUPER CONFORT COMPLETO UND. 2  R$   546,58   R$ 1.093,16  

26 SUPER FLOWER COMPLETO UND. 2  R$   546,58   R$ 1.093,16  

27 TEATRO DE FANTOCHES UND. 2  R$   298,49   R$    596,98  

28 
DOMINÓ GIGANTE EM POLIPROPILENO 
ROTOMOLDADO 

UND. 2  R$ 1.727,39   R$ 3.454,78  

29 PELÚCIA PUFF ANIMAIS UND. 2  R$    306,11   R$     612,22  

30 VELOCIPE – TRICICLO UND. 2  R$    158,17   R$     316,34  

31 ORGANIZADOR COM 11 CESTOS UND. 10  R$ 1.683,96   R$ 16.839,60  

32 BOLINHA DE PISCINA SACO C/ 500 UND. UND. 8  R$    465,05   R$     720,40  

33 ARAMADO ACROBÁTICO UND. 6  R$    113,18   R$     679,08  

34 ARAMADO ENTRELAÇADO UND. 2  R$      91,08   R$     182,16  

35 ARAMNADO ESPIRAL UND. 3  R$      91,08   R$     273,24  
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36 ARAMADO TRIANGULAR UND. 2  R$      91,08   R$     182,16  

37 
ESQUEMA CORPORAL MDF C/ CD, C/11 
PLACAS 

UND. 4  R$    345,40   R$   1.381,60  

38 
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO, SEMAFORO 
ELÉTRICO, PLACAS SINALIZAÇÃO 

UND. 2  R$    655,57   R$   1.311,14  

39 SACOLÃO PLUG KIDS 1000 UND. 2  R$    580,75   R$   1.161,50  

40 
SACOLÃO PLUGANDO IDEIAS C/ 1000 
PÇS 

UND. 2  R$    416,28   R$      832,56  

41 SASCOLÃO CRIATIVO TUBES UND. 2  R$    372,22   R$      744,44  

42 SACOLÃO MULTI-IDEIAS 1000 UND. 2  R$    436,35   R$       872,70  

43 SACOLÃO MONTA TUDO C/ 1000 PÇS UND. 2  R$    436,35   R$       872,70  

44 
SACOLÃO CRIATIVO MONTE E 
BRINQUE 

UND. 2  R$    436,35   R$       872,70  

45 SACOLÃO CRIATIVO PINOBOL UND. 2  R$    400,32   R$       800,64  

46 
SACOLÃO TREVOS 80 PEÇAS BAÚ 
POLIBOL 

UND. 2  R$    195,71   R$       391,42  

47 
SACOLÃO CRIATIVO MONTE E 
DESMONTE 

UND. 2  R$    447,49   R$       894,98  

48 CAIXA DA DIVERSÃO 42 PÇS UND. 2  R$    199,18   R$       398,36  

49 BAÚ URSO POOH UND. 2  R$    774,27   R$    1.548,54  

50 BAÚ CAIXA FAZENDINHA UND. 2  R$    261,36   R$       522,72  

51 BIG WANGON CLIC E MONTE UND. 2  R$    176,71   R$       353,42  

52 BIG WANGON MULTIFORMA C/ 29 PÇS UND. 4  R$    174,23   R$       696,92  

53 CARS SHOW BAÚ CARROS DE ENCAIXE UND. 12  R$      96,05   R$    1.152,60  

54 
TAPETE EVA AMARELINHA 27X27X8 
ABC 

UND. 8  R$    145,96   R$    1.167,68  

55 
CUBOS DE ATIVIDADES EDUCATIVOS, 
TECIDO E ESPUMA 

UND. 10  R$    111,27   R$    1.112,70  

56 NÚMEROS RECORTADOS UND. 6  R$      91,54   R$       549,24  

57 BONECO GEOMÉTRICO EM MADEIRA UND. 8  R$    115,62   R$       924,96  

58 
ABACO DE SERIAÇÃO SEQUENCIA DE 
UNIDADES 

UND. 20  R$      98,67   R$    1.973,40  

59 
ESCADA DIVERTIDA EM MADEIRA, 
ESCADA DE DEDO 

UND. 10  R$      88,46   R$       884,60  

60 TAPETE EVA PEDAGÓGICO NÚMEROS UND. 20  R$      85,19   R$    1.703,80  

61 PRANCHA DE SELEÇÃO MADEIRA UND. 8  R$    111,65   R$       893,20  

62 TORRE MULTIFORMAS EM MADEIRA UND. 12  R$      87,43   R$    1.049,16  

63 
ALFANUMÉRICO EM MADEIRA 
COLORIDA C/ 56 PÇS 

UND. 12  R$      97,76   R$    1.173,12  

64 
ALINHAVO PASSE E LACE O TÊNIS 
MADEIRA 

UND. 7  R$      70,62   R$       494,34  

65 ALINHAVO DE NÚMEROS UND. 7  R$    105,95   R$       741,65  

66 ALINHAVO DE VOGAIS UND. 8  R$    105,95   R$       847,60  

67 MOBI CAR COMPRAS UND. 10  R$    186,98   R$    1.869,80  

68 PINOS COLORIDOS MADEIRA UND. 12  R$      62,77   R$       753,24  

69 BATE PINOS EM MADEIRA UND. 4  R$      78,39   R$       313,56  

70 ENCAIXE E BRINQUE MADEIRA UND. 10  R$      83,11   R$       831,10  

71 
QUEBRA CABEÇA ANIMAIS E FILHOTES 
C/ PINOS 

UND. 16  R$      58,76   R$       940,16  

72 ZOO BABY PEÇAS DE MONTAR UND. 6  R$    221,32   R$    1.327,92  

73 MOBI CAR LIMPEZA UND. 6  R$    180,75   R$    1.084,50  
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74 
TAPETE EVA ALFANUMÉRICO 
PEDAGÓGICO PEQUENO REI BRINK 

UND. 10  R$      58,13   R$       581,30  

75 CARRO BLOCOS EM MADEIRA CORES UND. 4  R$      65,66   R$       262,64  

76 CAIXA/CUBO DE ENCAIXE UND. 10  R$      49,93   R$       499,30  

77 TORRE SERIAL MADEIRA UND. 12  R$      92,79   R$    1.113,48  

78 
CESTA COM FRUTAS E LEGUMES 
PLÁSTICOS 

UND. 14  R$      46,89   R$       656,46  

79 FANTOCHE FAMÍLIA UND. 4  R$    142,16   R$       568,64  

80 FANTOCHE FAMÍLIA NEGRA UND. 2  R$    162,40   R$       324,80  

81 FANTOCHES ANIMAIS DOMÉSTICOS UND. 2  R$    186,82   R$       373,64  

82 
FANTOCHE ANIMAIS SELVAGENS 
FELTRO C/ 10  

UND. 4  R$    178,79   R$       715,16  

83 JOGANDO COM AS CORRES UND. 4  R$      93,91   R$       375,64  

84 COMBINE E ENCAIXE UND. 4  R$    109,39   R$       437,56  

85 EMPILHAR E CONTAR UND. 4  R$    106,87   R$       427,48  

86 
ALFABETO MÓVEL ABC MAIÚSCULAS E 
MINÚSCULAS C/ 72 PÇS MADEIRA 

UND. 12  R$      53,11   R$       637,32  

87 
APRENDENDO O ABC E PALAVRAS 
MADEIRA RECORTADO DO QUEBRA 
CABEÇA 

UND. 5  R$      68,56   R$       342,80  

88 
MATERIAL DOURADO DO PROF. 
MADEIRA C/ 611 PÇS 

UND. 2  R$    158,88   R$       317,76  

89 ALFABETO VARAL UND. 4  R$      80,41   R$       321,64  

90 PUZZLE QUANTIDADES MADEIRA UND. 6  R$      79,92   R$       479,52  

91 
NÚMEROS DO 1 AO 10 MADEIRA 
ENCAIXE QUANTIDADE 

UND. 5  R$      78,60   R$       393,00  

92 CUBO MULTIATIVIDADES UND. 6  R$    139,88   R$       839,28  

93 ARCADA DENTÁRIA UND. 2  R$    630,52   R$    1.261,04  

94 MEMORIA PROFISSÕES – PRÉ SCHOOL UND. 5  R$      49,85   R$       249,25  

95 
MEMORIA ANIMAIS MADEIRA – PRÉ 
SCHOOL 

UND. 4  R$      49,47   R$       197,88  

96 MEMORIA FRUTAS – PRÉ SCHOLL UND. 4  R$      49,80   R$       199,20  

97 
BANDINHA RITMICA COM 20 
INSTRUMENTOS 

UND. 2  R$    949,83   R$    1.899,66  

98 CUBO RELEVO GRANDE UND. 4  R$    140,92   R$       563,68  

99 BRAILLE MEMORIAL TATIL UND. 4  R$    170,92   R$       683,68  

100 QUEBRA CABEÇA GEOMÉTRICO 20 PÇS UND. 4  R$    132,79   R$       531,16  

101 SUPER FAZENDINHA UND. 2  R$   337,98   R$      675,96  

102 
CARRINHO DE BLOCO URSINHO BABY 
LAND 15 PÇS 

UND. 6  R$    179,01   R$   1.074,06  

103 CUBO DIDÁTICO UND. 3  R$      56,52   R$       169,56  

104 HOUSE DIDACTIVE UND. 5  R$      56,52   R$       282,60  

105 
ALFABETO ENCAIXADO SCRIP EVA C/ 
26 PÇS 

UND. 1  R$      79,11   R$        79,11  

106 ABACO FECHADO EM MADEIRA UND. 2  R$      79,11   R$       158,22  

107 VARAL DE LETRAS UND. 2  R$      62,62   R$       125,24  

108 ÔNIBUS COM PINOS DE MADEIRA UND. 10  R$      78,41   R$       784,10  

109 
PRIMEIRAS PALAVRAS FORMA 
PALAVRAS 

UND. 20  R$      38,03   R$       760,60  

110 AEIOU DOS BICHINHOS CARTONADO UND. 20  R$      20,43   R$       408,60  

111 BONECA MY LITTLE COLECTION – UND. 7  R$    124,85   R$       873,95  
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LANCINHO 

112 MOBILE ANIMAIS DA FLORESTA UND. 4  R$    213,14   R$       852,56  

113 
BOLA TATIL EM VINIL ATÓXICO BOLA 
SHOW 

UND. 12  R$      28,80   R$       345,60  

114 PIRÂMIDE DE BICHINHO VINIL ATÓXICO UND. 6  R$      55,43   R$       332,58  

115 
CUBO ZOO VINIL ATÓXICO LIVRE DE 
AFTALATOS 

UND. 8  R$      95,43   R$       763,44  

116 
DEDOCHE FAZENDINHA VINIL ATÓXICO 
LIVRE DE AFTALATOS 

UND. 10  R$      78,66   R$       786,60  

117 
OS TRÊS PORQUINHOS BOLICHE VINIL 
ATÓXICO SEM AFTALATOS 

UND. 8  R$      86,39   R$       691,12  

118 
CHOCALHO E MORDEDOR GIRA-GIRA 
SEM AFTALATOS 

UND. 8  R$      32,89   R$       263,12  

119 CHOCALHO MORDEDOR ELEFANTINHO UND. 4  R$      32,66   R$       130,64  

120 CUBO LETRAS TECIDO C/ GUIZO MÉDIO UND. 12  R$      58,66   R$       703,92  

121 
BOLA COLORIDA PLUSH COM 
CHOCALHO 

UND. 10  R$      62,54   R$      625,40  

122 
PLAY GIM – MOBILE FASES DA 
CRIANÇA 

UND. 4  R$    391,03   R$    1.564,12  

123 BLOCOS EDUCATIVOS ATÓXICO UND. 12  R$      55,99   R$       671,88  

124 BONECA BRANCA EM VINIL ATÓXICO UND. 8  R$      66,28   R$       530,24  

125 
BONECO DE VINIL LOULA POCOYO 
PERSONAGENS ATÓXICO 

UND. 8  R$      66,18   R$       529,44  

126 BONECO DE VINIL NINA UND. 8  R$      66,18   R$       529,44  

127 BONECO DE VINIL PATO POCOYO UND. 8  R$      66,28   R$       530,24  

128 BONECO EM VINIL POCOYO UND. 8  R$      66,16   R$       529,28  

129 DENTE DE LEITE VINIL ATÓXICO KIT UND. 6  R$      58,57   R$       351,42  

130 XILOPFONE ELKA UND. 5  R$      93,55   R$       467,75  

131 JOGO DE ARGOLAS MADEIRA UND. 10  R$     76,79   R$       767,90  

132 GRAMA SINTÉTICA UND. 80  R$     72,58   R$    5.806,40  

        VALOR TOTAL:   R$ 173.338,13 

 
5. DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA, RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 
E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1 - Os materiais devem ser entregues, no máximo, até 10 (dez) dias após a Ordem de 
Fornecimento ter sito recebida pela Contratada e a entrega deve ser feita conforme cronograma 
do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Educação do Município de Marituba, 
localizado na Rua Jovelina Morgado, s/nº, Bairro: Novo, CEP: 67.200-000, Marituba/PA, em dias 
úteis, previamente informado pela Diretoria de Ensino horário das 08 às 12 horas. A entrega dos 
materiais será de maneira parcelada e a Secretaria Municipal de Educação – SEMED considera 
oportuno e conveniente à entrega a partir do momento de sua solicitação; 

5.2 - Os materiais fornecidos deverão conter especificações detalhadas, constando dados de 
identificação, marca do fabricante, dimensões, composição, data de fabricação, prazo de 
garantia e demais referências que permitam perfeita análise e aceitação. Os materiais deverão 
ter registro no órgão fiscalizador competente. É facultado ao proponente o envio de fotos ou 
catálogos dos materiais, bem como a indicação de sites na internet onde possam ser verificadas 
as características;  
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5.3 - Os materiais serão recebidos e analisados pelo setor solicitante, que poderão diligenciar 
junto à (s) Contratada (s) visando ao esclarecimento das especificações e qualidade dos 
materiais oferecidos; 

5.4 - Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de 
inteira responsabilidade da Contratada. A movimentação dos materiais até as dependências da 
Contratante é de inteira responsabilidade da Contratada, não sendo a Contratante responsável 
pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte; 

5. 5 - O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato. 

6. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

6.1 - A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED, através de servidor devidamente designado, conforme os termos do art. 67 
da Lei nº 8.666/93, a fim de acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 
necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. O fiscal se responsabilizará entre 
outras atribuições:  

a) Conferência e avaliação dos materiais;  
b) Pelo recebimento das notas fiscais/faturas, como também, realizar a devida conferência, para 
verificar se está em conformidade com as especificações do Termo de Referência;  
c) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 
d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  
 
6.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

7.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.2 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Instrumento Convocatório e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarão as indicações referentes: ao item, a quantidade, preços unitários e totais, a 
proposta, se for o caso; 

7.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
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7.4 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

7.5 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

7.6 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.7 - Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro 
benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição dos materiais e com todos os 
encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua 
condição de empregadora; 

7.8 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados 
aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

7.9 - Não se valer desta para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem 
utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos fornecimentos, em quaisquer 
operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante; 

7.10 - Executar o fornecimento, inclusive acompanhado da garantia (se for o caso), sem 
transferência de responsabilidade ou subcontratação; 

 7.11 - Se após o recebimento definitivo do material for encontrado algum defeito, o fornecedor 
substituirá o item no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do aviso escrito 
enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED;  

7.12 - Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as 
solicitações da Secretaria Municipal de Educação, bem como para atendimento a assistência 
técnica durante a garantia;  

7.13 - Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os 
referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;  

7.14 - Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega de mercadoria no local 
de destino. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

8.1 - Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica de 
forma a garantir o pagamento das obrigações assumidas;  

8.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
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8.3 - Receber provisoriamente o objeto mediante regular aferição de quantitativos, 
disponibilizando local, data e horário observando as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos; 

8.4 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

8.5 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

8.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

8. 7 - Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especificações 
contidas nesse Termo de Referência. 

8. 8 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO   

9.1 - O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (trinta) 
dias após o atesto da nota fiscal. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal 
designado pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED. 

9.2 - Nenhum pagamento será efetuado a Contratada na pendência de qualquer uma das 
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira;  

9.3 - Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com o 
fornecimento;  

9.4 - O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal 
perante a Administração. A Contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao 
fim de todos os meses:  

a) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal/União;  
b) Certidão Negativa do INSS (CND); 
c) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;  
d) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal;  
e) Certidão de Regularidade para com o FGTS;  
f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT);  

9.5 - Na Nota Fiscal deverão constar a descrição exata dos materiais ora fornecidos, 
informações sobre o número da nota de empenho bem como a descrição exata da Dotação 
Orçamentária especifica. 

9.6 - As notas fiscais devem vim acompanhadas da cópia do empenho. 
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9.7 - Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de 
empenho inclusive nos casos de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e ou 
outras circunstâncias correlatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente, até que a Contratada providencie as medidas saneando-as.  

9.8 - A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e 
protocolização junto a Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças do documento fiscal com 
as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a Contratante, 
nem deverá haver prejuízo do fornecimento dos materiais pela Contratada;  

9.9 - A Contratante não fica obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do valor e das 
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o 
fornecimento efetuado;  

9.10 - O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de ordem 
bancária, indicada na proposta, tendo assim como: Agência nº___, Conta Corrente nº ___, 
Banco:____, em que deverá ser efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto outra forma de 
pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da 
Presidência da República nº 6.170, de 25 de julho de 2007;  

9.11 - Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura 
ocorrem serão de responsabilidade da empresa Contratada.  

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto licitado. 

11. DA ALTERAÇAO SUBJETIVA  

11.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, 
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; não 
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 
continuidade do Contrato. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

12.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 

12.1.1 Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

b) Fraudar na execução do Contrato; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Cometer fraude fiscal; 

e) Não mantiver a proposta. 



 
 

 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

  

 
 

Rua Fernando Guilhon, nº 5330 – Centro – Marituba – Pará. 
Fone: (91) 3256-7833 / Email: licitasemedmarituba@gmail.com 

18 
 

 

12.1.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

I - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante;     

II - A multa moratória observada os seguintes limites: 

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; 

12.1.3 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos 
subitens acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

12.1.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal 
pelo prazo não superior a dois anos; 

12.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

12.2 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

12.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

12.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

12.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

13. DOS CASOS DE RESCISÃO  

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

13.2 - No caso da rescisão unilateral, o Contratante não indenizará a Contratada, salvo pelos 
serviços executado e aceitos pela Contratante. 
 
14. DO CONTRATO  

14.1 - Para a contratação em tela será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em 
suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em 
conformidade com o Edital de Licitação, Termo de Referência e Proposta de Preços da empresa 
considerada vencedora. 

14.2 - O prazo de vigência do Contrato terá seu início a partir da data de sua assinatura, e 
término da sua vigência em 30 de junho de 2019, uma vez que deve ser observado o caráter 
orçamentário da Administração Pública e a devida vinculação da despesa com o respectivo 
orçamento conforme o que prescreve Art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; em 
relação à sua prorrogação, ficará a critério do órgão solicitante mediante o procedimento 
devidamente motivado acerca da imperiosidade do atendimento à necessidade publica de a 
despesa ser gerada de acordo com o Art. 57 da Lei 8.666/93, com validade e eficácia após a 
publicação de seu extrato.  

14.3 - O momento de contratação será um ato unilateral da administração pública, e será 
definida conforme seus critérios de oportunidade e conveniência, não cabendo ao licitante 
vencedor a exigência de imediata contratação dos itens licitados. 
 
 15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

15.1 - Fica ressaltada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da 
superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.  

15.2 - Fica eleito o foro da Comarca de Marituba, como o único capaz de dirimir as dúvidas 
oriundas do Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 
   

 

 

Raimunda da Silva Cunha 

Diretora de Ensino 
Marituba - Pará 

REG: 0605 - MEC PARÁ 
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ANEXO II 
   

MINUTA DO CONTRATO 
 

Contrato Administrativo nº 1/_____2019 – PMM/SEMED  

Processo Administrativo nº 040219/2019 – PMM/SEMED 

     
  

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 1/________/2019 
– PMM/SEMED, QUE ENTRE SÍ CELEBRAM, DE UM 
LADO A PRFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARITUBA 
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA – SEMED, E DE 
OUTRO LADO A EMPRESA ______________, COMO 
MELHOR ABAIXO SE DECLARA. 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA, CNPJ Nº 01.611.666/0001-49, sediada à 
Rodovia BR-316, s/nº, KM 13, Bairro: Centro, no Município de Marituba, Estado do Pará, CEP: 
67.200-000, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, CNPJ 
Nº 27.329.624/0001-03, sediada na Rua Fernando Guilhon, n° 5330, Bairro: Centro, no 
Município de Marituba, Estado do Pará, CEP: 67.200-000, representada por sua Secretária, Sra. 
KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS, portadora da Carteira de Identidade nº 2214742 – 
SSP/PA e CPF nº 444.334.842-53, residente e domiciliada na Passagem Mucajá, nº 213, Bairro: 
Sacramenta, CEP: 66.120-080, na Cidade de Belém, Estado do Pará, doravante denominada 
CONTRATANTE, e do outro lado à empresa _____________________, CNPJ N° 
_____________, localizada na ___________, nº _____, Bairro: ________, no Município de 
_______, Estado do _______, CEP: __________, de agora em diante  denominada 
CONTRATADA representada pelo (a) Sr. (a) __________________, brasileiro (a), residente e 
domiciliado (a) na ___________, nº _____, Bairro: ________, no Município de _______, Estado 
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do _______, CEP: __________, têm entre si justo e avençado, e celebram o presente 
instrumento, do qual são partes integrantes o Instrumento Convocatório da CARTA CONVITE Nº 
001/2019 – PMM-SEMED e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se 
CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993 e Lei Complementar n° 123/2006, e demais legislações pertinentes, mediante as cláusulas 
que se seguem 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

   
1.1 - Constitui objeto do presente instrumento contratual o FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
PEDAGÓGICOS E RECREATIVOS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DE ALUNOS DAS 
CRECHES E EDUCAÇÃO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE MARITUBA – PA.    

  

«ITENS_CONTRATO» 

   
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

   
2.1 - Importa o presente contrato em R$ ______ (________), conforme proposta comercial 
apresentada pela CONTRATADA na Carta Convite nº 001/2019 – PMM-SEMED e o pagamento 
será efetuado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, sendo creditado em conta 
corrente da CONTRATADA através de Ordem Bancária, mediante a comprovação do 
fornecimento dos itens constantes na Cláusula Primeira, devendo ser emitida a Nota 
Fiscal/Fatura correspondente, expedida de acordo com a legislação fiscal vigente, contendo a 
discriminação dos itens. Não havendo documentos a regularizar ou entregar, o pagamento será 
processado no prazo de até 30 (trinta) dias do mês subsequente à data do protocolo da 
Fatura/Nota Fiscal.   

   
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

   
3.1 - A lavratura do presente Contrato decorre da realização da Carta Convite nº 001/2019 – 
PMM-SEMED e Processo Administrativo nº 040219/2019 – PMM/SEMED, realizado com 
fundamento conforme a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n° 123/2006 e 
demais legislações pertinentes.   

   
CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA, RESPONSÁVEL 
PELO RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

4.1 - Os materiais devem ser entregues, no máximo, até 10 (dez) dias após a Ordem de 
Fornecimento ter sito recebida pela Contratada e a entrega deve ser feita conforme cronograma 
do Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Educação do Município de Marituba, 
localizado na Rua Jovelina Morgado, s/nº, Bairro: Novo, CEP: 67.200-000, Marituba/PA, em dias 
úteis, previamente informado pela Diretoria de Ensino horário das 08 às 12 horas. A entrega dos 
materiais será de maneira parcelada e a Secretaria Municipal de Educação – SEMED considera 
oportuno e conveniente à entrega a partir do momento de sua solicitação; 

4.2 - Os materiais fornecidos deverão conter especificações detalhadas, constando dados de 
identificação, dimensões, composição, data de fabricação, prazo de garantia e demais 
referências que permitam perfeita análise e aceitação. Os materiais deverão ter registro no órgão 
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fiscalizador competente. É facultado ao proponente o envio de fotos ou catálogos dos materiais, 
bem como a indicação de sites na internet onde possam ser verificadas as características;  

4.3 - Os materiais serão recebidos e analisados pelo setor solicitante, que poderão diligenciar 
junto à Contratada visando ao esclarecimento das especificações e qualidade dos materiais 
oferecidos; 

4.4 - Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de 
inteira responsabilidade da Contratada. A movimentação dos materiais até as dependências da 
Contratante é de inteira responsabilidade da Contratada, não sendo a Contratante responsável 
pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte; 

4. 5 - O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

  
5.1 - A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 
54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo Diploma Legal.   

5.2 – O Contrato será acompanhado e fiscalizado pela Secretaria Municipal de Educação - 
SEMED, através de servidor devidamente designado, conforme os termos do art. 67 da Lei nº 
8.666/93, a fim de acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio 
todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. O fiscal se responsabilizará entre outras 
atribuições:  

a) Conferência e avaliação dos materiais;  
b) Pelo recebimento das notas fiscais/faturas, como também, realizar a devida conferência, para 
verificar se está em conformidade com as especificações do Termo de Referência;  
c) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas com a execução 
do Contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados; 
d) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.  
 
5.2.1 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 
art. 70 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

   
6.1 - O presente Contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura até ____ de _______ 
de 2019, e durante a sua vigência poderá ser renovado e/ou prorrogado por igual período 
conforme Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante manifestação das partes e, 
desde que haja interesse dos contratantes e dotação orçamentária disponível.  
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

7.1 - Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica de 
forma a garantir o pagamento das obrigações assumidas;  

7.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Instrumento Convocatório e da proposta, 
para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

7.3 - Receber provisoriamente o objeto mediante regular aferição de quantitativos, 
disponibilizando local, data e horário observando as condições estabelecidas no Instrumento 
Convocatório e seus anexos; 

7.4 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

7.5 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

7.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

7. 7 - Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especificações 
contidas nesse Termo de Referência. 

7. 8 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Instrumento Convocatório e seus anexos.    

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   

8.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Instrumento Convocatório, 
seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.2 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Instrumento Convocatório e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarão as indicações referentes: ao item, a quantidade, preços unitários e totais, a 
proposta, se for o caso; 

8.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.4 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

8.5 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 
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8.6 - Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

8.7 - Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro 
benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição dos materiais e com todos os 
encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua 
condição de empregadora; 

8.8 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados 
aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

8.9 - Não se valer desta para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem 
utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos fornecimentos, em quaisquer 
operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante; 

8.10 - Executar o fornecimento, inclusive acompanhado da garantia (se for o caso), sem 
transferência de responsabilidade ou subcontratação; 

8.11 - Se após o recebimento definitivo do material for encontrado algum defeito, o fornecedor 
substituirá o item no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do aviso escrito 
enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a Secretaria Municipal de 
Educação - SEMED;  

8.12 - Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as 
solicitações da Secretaria Municipal de Educação, bem como para atendimento a assistência 
técnica durante a garantia;  

8.13 - Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os 
referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;  

8.14 - Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega de mercadoria no local 
de destino.   

   
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS   

   
9.1 - A inadimplência da Contratada, com referência aos encargos de sua competência, não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da Contratante, nem poderá 
onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a Contratada renuncia expressamente a 
qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com a Contratante.   

   
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

   
10.1 - Deverá a Contratada observar, também, o seguinte: 

  

10.1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal 
da Contratante durante a vigência deste Contrato; 

  
10.1.2 - É expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
houver prévia autorização da Administração da Contratante;  
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10.1.3 - É vedada a subcontratação de outra empresa para a execução do objeto deste Contrato.   

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIO 

   
11.1 - Para fazer face às despesas decorrentes deste Contrato, a Contratante utilizar-se-á da 
Funcional Programática: 

Exercício: 2019 

Fonte do Recurso: 0.1.19 – Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn). 

Classificação 
Institucional: 

02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

Funcional Programática: 
12.122.0005.2287.0000 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria Municipal de Educação. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

 

Fonte do Recurso: 0.1.19 – Part. Rec. da União (FPM, ITR, ICMS desn). 

Classificação 
Institucional: 

02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

Funcional Programática: 
12.122.0005.2287.0000 – Manutenção das Atividades da 
Secretaria Municipal de Educação. 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 

 

Fonte do Recurso: 0.1.31 – Transferência de Recursos do FNDE. 

Classificação 
Institucional: 

02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

Funcional Programática: 
12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário 
Educação. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

 

Fonte do Recurso: 0.1.31 – Transferência de Recursos do FNDE. 

Classificação 
Institucional: 

02.02.10 – Secretaria Municipal de Educação – SEMED. 

Funcional Programática: 
12.361.0005.2026.0000 – Manutenção do Programa Salário 
Educação. 

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 

 

Fonte do Recurso: 0.1.38 – Transferência de Recursos do FUNDEB. 

Classificação 
Institucional: 

02.04.04 – Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica – 
FUNDEB. 

Funcional Programática: 12.365.0048.2285.0000 – Manutenção do Ensino Infantil – 40%. 

Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. 

 

Fonte do Recurso: 0.1.38 – Transferência de Recursos do FUNDEB. 

Classificação 
Institucional: 

02.04.04 – Fundo de Manut. Desenv. Educação Básica – 
FUNDEB. 

Funcional Programática: 12.365.0048.2285.0000 – Manutenção do Ensino Infantil – 40%. 
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Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. 

   
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

12.1 - O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 
(trinta) dias após o atesto da nota fiscal. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal 
designado pela Secretaria Municipal de Educação - SEMED. 

12.2 - Nenhum pagamento será efetuado a Contratada na pendência de qualquer uma das 
situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira;  

12.3 - Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com o 
fornecimento;  

12.4 - O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade 
fiscal perante a Administração. A Contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, 
ao fim de todos os meses:  

a) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal/União;  
b) Certidão Negativa do INSS (CND); 
c) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;  
d) Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal;  
e) Certidão de Regularidade para com o FGTS;  
f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT);  

12.5 - Na Nota Fiscal deverão constar a descrição exata dos materiais ora fornecidos, 
informações sobre o número da nota de empenho bem como a descrição exata da Dotação 
Orçamentária especifica. 

12.6 - As notas fiscais devem vim acompanhadas da cópia do empenho. 

12.7 - Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de 
empenho inclusive nos casos de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e ou 
outras circunstâncias correlatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará 
pendente, até que a Contratada providencie as medidas saneando-as.  

12.8 - A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e 
protocolização junto a Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças do documento fiscal com 
as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a Contratante, 
nem deverá haver prejuízo do fornecimento dos materiais pela Contratada;  

12.9 - A Contratante não fica obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do valor e das 
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o 
fornecimento efetuado;  

12.10 - O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de ordem 
bancária, indicada na proposta, tendo assim como: Agência nº___, Conta Corrente nº ___, 
Banco:____, em que deverá ser efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto outra forma de 
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pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da 
Presidência da República nº 6.170, de 25 de julho de 2007;  
 

12.11 - Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura 
ocorrem serão de responsabilidade da empresa Contratada.   

   
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PREÇO E DA REVISÃO 

   
13.1 - Os preços ajustados já levam em conta todas e quaisquer despesas incidentes na 
execução do objeto, tais como: tributos e encargos sociais, transportes e entre outros.   

   
13.2 - O preço ajustado também poderá sofrer correção desde que reste comprovada a 
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na alínea “d”, do inciso II, do art. 65 da Lei nº 
8.666/93.   

   
13.3 - A Contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, procedendo-se à 
revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra variação de preços, que seja 
imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere 
excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.  

  
 a) A Contratada, quando for o caso, deverá formular a Administração requerimento para revisão 
do Contrato, comprovando a ocorrência de aumento de preços; 

 

b) A comprovação será feita por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, 
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadoria, alusivas à época da 
elaboração da proposta e do momento do pedido de revisão do Contrato; 

 

c) Junto com o requerimento, a Contratada deverá apresentar planilhas de custos comparativas 
entre a data da formulação da proposta e do momento do pedido de revisão do Contrato, 
evidenciando o quanto o aumento de preços ocorridos repercute no valor total pactuado;  

 

d) A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à revisão do 
Contrato.   

   
13.4 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pelo mapa de preços Homologado 
e Adjudicado, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo da possibilidade de alterações do Contrato eventualmente firmado.   

   
Parágrafo Único: Independente de solicitação, a Administração poderá convocar a 
CONTRATADA para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto cotado, na 
qualidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços, 
publicando as alterações na Imprensa Oficial do Município.   

   
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS   

14.1 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 
2002, a Contratada que: 
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14.1.1 Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

b) Fraudar na execução do Contrato; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Cometer fraude fiscal; 

e) Não mantiver a proposta. 

14.1.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

I - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante;     

II - A multa moratória observada os seguintes limites: 

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; 

14.1.3 Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual dos 
subitens acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

14.1.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal 
pelo prazo não superior a dois anos; 

14.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

14.2 - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 
ilícitos praticados. 

14.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
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14.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

14.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.   

  
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO 

   
15.1 - A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.   

   
15.2 - A rescisão do Contrato poderá ser: 

  
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração da Contratante, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei supramencionada, notificando-se a 
Contratada com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração do Contratante; 
c) Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.   

   
15.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente.   

  
15.4 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.   

   
Parágrafo Único: Além das penalidades citadas acima, a Contratada ficará sujeita as 
penalidades contidas Na Carta Convite nº 001/2019 – PMM-SEMED e Processo Administrativo 
nº 040219/2019 – PMM/SEMED.   

   
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E À 
PROPOSTA DA CONTRATADA 

   
6.1 - Este Contrato fica vinculado aos termos da Carta Convite nº 001/2019 – PMM-SEMED e 
Processo Administrativo nº 040219/2019 – PMM/SEMED, cuja realização decorre da autorização 
da autoridade competente e da proposta da Contratada.   

   
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

   
17.1 - As questões decorrentes da execução deste instrumento contratual, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de 
Marituba/PA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.   

   
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de 
igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas 
representantes das partes, Contratante e Contratada, e pelas testemunhas abaixo.   

   
 

Marituba/PA, ____ de _______ de 2019. 
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KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA 

CNPJ/MF nº 27.329.624/0001-03 
CONTRATANTE 

 

 
 

__________________________________________________ 
CNPJ/MF nº _____________ 

CONTRATADA 

 

 
 
TESTEMUNHAS:  
 
1. Nome:__________________________                        2.Nome:___________________________ 
    CPF:                                                                                  CPF:                  

 

ANEXO III 

(Papel Timbrado da Empresa) 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO INC. XXXIII DO ART. 7 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

  

  

          O interessado abaixo identificado DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 
7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, e no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não possui em 
seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos.  

 

Local, _____ de __________ de 2019.  

  

 



 
 

 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

  

 
 

Rua Fernando Guilhon, nº 5330 – Centro – Marituba – Pará. 
Fone: (91) 3256-7833 / Email: licitasemedmarituba@gmail.com 
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_____________________________________ 
Nome e Assinatura do Representante Legal 

 
 

  
   
  
  
  

   


