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Lei nº 8.666/93, bem como, portarias, instruções normativas, resoluções e regulamentos referentes ao objeto da 
contratação. 

INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: A PARTIR DO AVISO DE PUBLICAÇÃO. 

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: Até às 09h00min do dia 24/04/2020. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: As 09h30min do dia 24/04/2020. 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: As 10h00min do dia 24/04/2020. 

NÚMERO DA LICITAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO: ID Nº 808358. 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br; 
 

Observação: Todas as referências de data e horários deste certame obedecerão ao horário de Brasília – DF e dessa forma 
serão registrados no sistema eletrônico, conforme § 5º, do artigo 17, do Decreto nº 5.450/2005. 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

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, n° 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 Pregoeira 

MARCIA HELENA MOREIRA LEITE, designada através da Portaria n.º 027/2018-SEMED, de 17 

de julho de 2018, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação, na 

modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, através do 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, destinada ao atendimento das necessidades da 

Secretaria Municipal de Educação do Município de Marituba/PA, conforme especificações, 

quantitativos e condições dispostas neste Edital e seus anexos. 

 

Aplicam-se a esta licitação as disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, 

Decreto Federal nº 5.504/2005, Decreto nº 7.892/2013, Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 

2019, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, bem como 

portarias, instruções normativas, resoluções e regulamentos referentes ao objeto da contratação. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto consiste no REGISTRO DE PREÇOS para Eventual e Futura CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, 

DESCARTÁVEIS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO 

DE MARITUBA/PA, conforme descrição no Anexo I - Termo de Referência. 

 

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sítio 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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www.licitacoes- e.com.br e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

1.3. A adoção do Sistema de Registro de Preço – SRP fundamenta-se na hipótese prevista no 

inciso II, do artigo 3º do Decreto nº 7.892/2013, sendo que é conveniente para administração do 

fornecimento com previsão de entregas parceladas durante a validade da Ata. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA DO OBJETO 

 

2.1. A Coordenadoria de Apoio Operacional e Logístico ao solicitar  a Contratação de 

Empresa Especializada para o Fornecimento de Materiais de Higienização, Descartáveis e 

Higiene Pessoal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das 

Unidades Escolares do Município de Marituba/PA, visa manter a assepsia nos ambientes, diante 

do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro dos espaços de 

funcionamento da Secretaria Municipal de Educação de Marituba e das escolas, assim como 

materiais de uso pessoal. Além disso, procurando proporcionar uma estrutura mais adequada e 

salubre ás atividades fins com a utilização dos materiais de limpeza e higienização pelos diversos 

usuários, conforme os itens e quantitativos detalhados no Termo de Referência em anexo . 

 

2.2. O objetivo principal é manter a limpeza e higiene em todos os ambientes da Secretaria 

Municipal de Educação de Marituba/PA e das Unidades Escolares, bem como oferecer um 

atendimento diferenciado a população que frequentam os departamentos, proporcionando 

melhores condições de trabalho aos servidores que estão vinculadas a esta Secretaria. Com os 

materiais podemos oferecer ações com mais qualidade, bem como melhores condições aos 

alunos da Rede Municipal de Ensino. 

 

2.3. Justifica-se ainda a referida aquisição para suprir o fornecimento interno do Almoxarifado, 

para darem atendimento de forma satisfatória às constantes demandas dos setores ligados a 

Secretaria Municipal de Educação, na obtenção do desenvolvimento das atividades, haja vista que 

os materiais elencados são de suma importância para a manutenção e limpeza dos prédios e 

unidades escolares. 

 

2.4. As quantidades foram estimadas com base no levantamento feito junto às unidades escolares 

da Rede Municipal de Ensino e também, considerando-se ainda, as informações de consumos 

anteriores para a média a ser utilizada pela Secretaria Municipal de Educação, redução de volume 

de estoques e consequentemente do custo de armazenagem, bem como de perdas por 

perecimento ou má conservação uma vez que a Administração Pública contrata na medida de 

suas necessidades: 

 

2.5. Diante do exposto, concluímos que a contratação do objeto, ora em tela, é imprescindível 

para darmos continuidade nas atribuições inerentes à administração pública para que ocorra o 

bom funcionamento dos serviços essenciais ao desenvolvimento desta gestão, que continuará 

trazendo benefícios diretos e indiretos aos servidores e à população estudantil, sendo possível 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
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estabelecer o padrão que se pretende de forma objetiva por meio das especificações usualmente 

empregadas por fornecedores do ramo. 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará 

a licitante às sanções previstas neste Edital. 

 

3.2. A caráter de acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão 

deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema, 

onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, bem como 

receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

 

3.3. 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 da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, 

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

terceiros. 

 

4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO 

 

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

 

4.2. Empresa suspensa de contratar com o MUNICÍPIO DE MARITUBA. 

 

4.3. Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

4.4. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão. 

 

4.5. Empresa que se encontre sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução, liquidação. 

 

4.6. Quaisquer Servidores públicos enquadrados nas vedações previstas no Art. 9º, inciso III, da 

Lei Federal nº 8.666/93. 

 

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

no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado dispositivo legal figure 

como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitação ou 

mesmo a atuação no processo licitatório. 
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4.7. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 

 

4.8. Empresário cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto 

deste Pregão; 

 

4.9. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 

tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 

interesse econômico em comum. 

 

4.10. Cooperativa de mão de obra, conforme disposto no art. 5 da Lei n.º 12.690, de 19 de julho 

de 2012. 

 

5. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-E: 

 

5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão 

dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto ao sítio 

www.licitacoes-e.com.br. 

 

5.2. O sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá apresentar 

cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para 

exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

 

5.3. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

a realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

 

5.4. A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante legal da licitante credenciada e subsequente encaminhamento da 

proposta de preços e, quando for o caso, seus anexos, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

 

6. DAS PROPOSTAS 

 

6.1. A licitante deverá na forma expressa no sistema eletrônico, consignar os valores unitários e 

totais por ITEM, com até duas casas decimais após a vírgula, em moeda brasileira corrente, com 

a descrição do produto ofertado para o item, indicando proposta, fabricante, marca/modelo 

(quando for o caso), prazo de garantia, observadas as especificações do Anexo I deste Edital, 

SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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6.2. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todas as despesas e custos, 

como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 

indiretas, relacionadas como fornecimento do objeto da presente licitação. 

 

6.3. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital. 

 

6.4. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação pela Administração para o 

firmamento dos instrumentos legais entre as partes, fica, as licitantes liberadas dos compromissos 

assumidos. 

 

7. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA: 

 

7.1. As propostas deverão ser enviadas, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, até o dia 

e horário previstos para o limite do acolhimento das propostas, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

7.2. Até a abertura das propostas, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente 

encaminhada. 

 

7.3. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implica 

submissão ato das às condições estipuladas neste Edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação mencionada no preâmbulo deste Edital. 

 

7.4. Serão desclassificadas as propostas das licitantes que não atenderem na íntegra às 

exigências do Edital e seus anexos, ou ainda, sejam omissas ou apresentem irregularidades 

insanáveis. 

 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

8.1. No dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, a Pregoeira abrirá a sessão pública na 

Internet, no sítio www.licitacoes-e.com.br, utilizando sua chave de acesso e senha para operar o 

Pregão Eletrônico. 

 

8.2. O sistema disponibilizará em campo próprio, chat de comunicação, para envio de mensagens 

entre a Pregoeira e as licitantes. 

 

8.3. A comunicação entre a Pregoeira e as licitantes ocorrerá, exclusivamente, mediante troca de 

mensagens, no sistema eletrônico, sendo vedada a identificação das licitantes até o final da etapa 

de formulação de lances. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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8.4. A partir do horário previsto no Edital terá início a sessão pública virtual do Pregão Eletrônico, 

com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando a Pregoeira a avaliar a 

aceitabilidade das mesmas. 

 

8.5. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico relativas à sessão pública do 

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

de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

9. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

9.1. Após a abertura, a Pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas 

que se enquadrarem em uma das situações elencadas no subitem 9.2.1. 

 

9.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

9.2.1. Serão desclassificadas as propostas que: 

 

9.2.1.1. Contenham vícios ou ilegalidades; 

 

9.2.1.2. Não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, especialmente 

os requisitos técnicos exigidos pelo Termo de Referência; 

 

9.2.1.3. Apresentem preços que sejam manifestamente inexequíveis; 

 
9.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de menor valor global. 

 

9.4. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela Pregoeira, sendo que 

somente estas participarão da fase de formulação de lances. 

 

10. DA COMPETITIVIDADE E FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

10.1. Classificadas as propostas, a Pregoeira dará início à fase competitiva, quando então as 

licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico. 

 

10.2. Aberta à etapa competitiva, as licitantes que tiverem suas propostas classificadas deverão 

estar conectadas ao sistema para participar da sessão de lances. 

 

10.3. As licitantes classificadas poderão encaminhar lances para o (s) preço (s) do (s) item (s) que 

deseja (m) participar, exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente 

informadas do recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
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10.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de 

mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema. 

 

10.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no 

sistema. 

 

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

menor lance registrado, vedada a identificação da ofertante. 

 

10.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de 

exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer 

alteração. 

 

10.8. Durante a fase de lances, a Pregoeira poderá excluir, a seu critério, lance cujo valor for 

considerado inexequível. 

 

10.9. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão da Pregoeira. 

 

10.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, determinado pelo 

sistema, findo o qualquer á automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

10.11. No caso de desconexão da Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 

eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem 

prejuízos dos atos realizados. 

 

10.12. Retornando a Pregoeira ao sistema, quando possível sua atuação, os atos serão 

convalidados sem prejuízo para as licitantes. 

 

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

Eletrônico será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa 

às licitantes, pelo sítio www.licitacoes-e.com.br. 

 

11. DA NEGOCIAÇÃO 

 

11.1. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, a Pregoeira poderá encaminhar 

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

seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 

aquisição, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital. 
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11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes. 

 

12. DA ACEITABILIDADE E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 

 

12.1. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver, a Pregoeira 

confirmará que a proposta classificada em primeiro lugar possui compatibilidade do preço em 

relação ao valor estimado para a aquisição e verificará a habilitação da licitante, conforme 

disposições deste Edital. 

 

12.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

 

12.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis 

com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos. 

 

12.4. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, ou de pessoas físicas ou 

jurídicas habilitadas tecnicamente, que não pertençam ao quadro da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA, para orientar sua decisão. 

 

12.5. Se a proposta da primeira licitante classificada não for aceitável, se a amostra, manual e/ou 

prospecto solicitado (s) do (s) item (s) for (em) rejeitado (s) ou se a licitante não atender às 

exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim, 

sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a este 

Edital. 

 
12.6. Atendidas as exigências dos itens 12.1 e 12.5, bem como de mais exigências específicas 

previstas neste Edital, a licitante será declarada vencedora. 

 

13. DA HABILITAÇÃO: 

 

13.1. A fase de habilitação inicia-se quando a licitante que apresentar o menor preço receber a 

comunicação que sua Proposta de Preço foi aceita pela Pregoeira. A partir de então, a licitante 

deverá comprovar sua habilitação, enviando imediatamente, no prazo de 02 (duas) horas, via e-

mail: licitasemedmarituba@gmail.com, com posterior encaminhamento em 02 (dois) envelopes 

lacrados e rubricados por meio de correspondência expressa (SEDEX) dos originais ou cópia 

autenticada no cartório, em prazo estabelecido pela Pregoeira, para o seguinte endereço: Rua 

Fernando Guilhon, n° 5330, Bairro: Centro, no Município de Marituba – Pará, CEP: 67.200-000, a 

licitante arrematante será desclassificada imediatamente pelo descumprimento das exigências 

estabelecidas neste Edital no tocante a forma e ao prazo acima estipulado, enviar para o 

endereço supracitado, as documentações abaixo descriminadas. 

mailto:licitasemedmarituba@gmail.com,
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13.2. Poderão participar deste Pregão os interessados no objeto desta licitação que comprovarem 

possuir os seguintes documentos: 

 

13.2.1. Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Cédula de identidade do representante legal da empresa; 

b) Em se tratando de Procuradores deve ser apresentado instrumento de procuração pública 

ou particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para formular 

lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre 

os indicados na alínea "a", que comprovem os poderes do mandante para a outorga; 

c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

d) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva; 

f)    Certidão de comprovação da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 3º, da Instrução Normativa nº 36, de 03 

de março de 2017, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI. 

 

13.2.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), comprovando que o 

ramo da atividade é pertinente e compatível com o objeto licitado; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal, relativo ao domicílio 

ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível como objeto licitado; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio 

ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitido pela Justiça do Trabalho. 

 

13.2.3. Relativa à Qualificação Técnica 

a) Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido (s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, em papel que identifique o (s) mesmo (s), 
assinados, datados e os signatários devidamente identificados com o nome completo e 
cargo, que comprove que a empresa licitante forneceu/prestou ou fornece/presta os 
materiais/serviços em quantidades e características similares ao objeto desta licitação 
acompanhado de nota fiscal ou contrato administrativo;  

b) O (s) Atestado (s) de Capacidade Técnica expedido por pessoa jurídica de direito privado 
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deverá constar firma reconhecida em cartório; 
c) A Pregoeira poderá solicitar a qualquer momento documentos que comprovem o atestado 

de capacidade técnica com a administração pública ou privada.  
d) Poderão ser exigidos outros documentos de Comprovação de Qualificação Técnica, caso 

necessário. 
 

13.2.4. Relativos à Qualificação Econômica - Financeira 

a) Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social e índices de 

liquidez, já exigíveis e apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta 

Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa; 

b.1) Para sociedades anônimas, cópia autenticada da publicação do balanço em diário oficial 

ou jornal de grande circulação da sede da licitante; 

 

13.2.5. A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices 

contábeis: 

 

13.2.5.1. Índice de Liquidez Geral 

 

Liquidez Geral =≥ 1,0 

 

 

13.2.5.2. Índice de Solvência Geral 

 

Solvência Geral =≥ 1,0 

 

 

13.2.5.3. Índice de Liquidez Corrente 

 

Liquidez Corrente =≥ 1,0 

 

 

13.2.5.4. Índice de Grau de Endividamento 

 

Grau de Endividamentos = ≤ 1,0 

 

 

13.3. Demais Documentações 

a) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com 

menos de18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de16 (dezesseis) 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do 

Ativo Circulante+Realizável a longo prazo 

Passivo Circulante+Exigível a longo prazo 

 

Ativo Total 

Passivo Circulante+Exigível a longo prazo 

 

Ativo Circulante 

 
Passivo Circulante 

 

Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo 

Ativo Total 
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art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99) – Anexo III; 

b) Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo 

de habilitação, fornecida pela empresa e devidamente assina da pelo sócio, dirigente, 

proprietário ou procurador – Anexo II. 

c)   Declaração de Elaboração Independente de Proposta – Anexo VII. 

d) Declaração, por parte da licitante, de enquadramento de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte – Anexo V. 

 

13.4. A Pregoeira verificará a autenticidade das documentações enviadas, mediante consulta, nos 

sítios oficiais, na base de dados dos órgãos e entidades emissores de certidões, constituindo a 

verificação meio legal de prova, para fins de habilitação. 

 

13.5. Conforme determina o art. 43 da Lei Complementar nº 123/06, havendo alguma restrição na 

comprovação da regularidade fiscal, as Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

será assegurado o prazo adicional de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a 

critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA para regularização da 

pendência, contados a partir da verificação pela Pregoeira dos documentos de habilitação 

encaminhados conforme item 13. 

 

13.6. A não regularização da restrição fiscal implicará a decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado á Secretaria 

Municipal de Educação, convocar as licitantes remanescentes, em conformidade com as 

disposições do subitem 11.1 deste Edital. 

 

13.7. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 

dispositivo deste Edital e seus anexos, a Pregoeira inabilitará a licitante. 

 

13.8. Também será inabilitada a licitante contra a qual venha a restar comprovado, ainda que 

posteriormente à fase de habilitação, fato com ela relacionado e ensejado de inabilitação. 

 

14. DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

14.1. Após o término do certame, a licitante vencedora enviará a proposta ajustada ao lance final 

e demais documentos de habilitação, a serem remetidos para o endereço eletrônico 

licitasemedmarituba@gmail.com no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitação da 

Pregoeira, que se procederá via sistema licitações-e. 

 

14.2.  A proposta deverá conter a descrição do objeto ofertado indicando procedência, fabricante, 

prazo de garantia, observadas as especificações do Anexo I deste Edital, e dados bancários. 

 

14.3. A Pregoeira também solicitará da licitante vencedora o encaminhamento da proposta 

mailto:licitasemedmarituba@gmail.com
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COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Rua Fernando Guilhon, nº 5330 
Bairro: Centro 
Cidade: Marituba 
Estado do Pará, CEP: 67.200-000. 
AT. PREGÃO ELETRÔNICO Nº............................... 
ATT. PREGOEIRA: .................................................. 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
ENVELOPE Nº 02 - HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
Rua Fernando Guilhon, nº 5330 
Bairro: Centro 
Cidade: Marituba 
Estado do Pará, CEP: 67.200-000. 
AT. PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................... 
ATT. PREGOEIRA: .................................................. 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
02 - HABILITAÇÃO (DOCUMENTAÇÃO) 

ajustada ao lance final e dos documentos de habilitação em meio físico, para que sejam juntados 

aos autos do processo licitatório. 

 

14.4. Os documentos (Proposta e Habilitação) deverão ser entregues em original ou por cópia 

autenticada em cartório ou por membro da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 03 

(três) dias úteis, contados da solicitação via sistema. A documentação deverá se endereçada à 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, Rua Fernando Guilhon, nº 5330, Bairro: 

Centro, no Município de Marituba – Pará, CEP: 67.200-000, aos cuidados da Pregoeira 

responsável, conforme abaixo: 

 

 

14.5. Os documentos em meio físico deverão ser encaminhados em 02 (dois) envelopes 

distintos, em nome da licitante, e obrigatoriamente, conter o número do PREGÃO e o respectivo 

endereço conforme acima discriminado. 

 

14.6. Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se a 

licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

 

14.7. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues 

acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado, e 

também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos. 

 

14.8. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 

deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e 
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Documentos. 

 

14.9. O descumprimento do prazo para encaminhamento da proposta e da documentação 

acarretará a inabilitação da licitante, salvo comprovado justo motivo, a que a licitante não tenha 

dado causa, aceito pela Pregoeira. 

 

15. DO RECURSO 

 

15.1. Após “Declarado vencedor”, a Pregoeira abrirá prazo de 30 (trinta) minutos (horário 

comercial), durante o qual qualquer licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo 

próprio do sistema “Intenção de Recurso”, manifestar sua intenção de recorrer. 

 

15.2. O prazo para manifestação sobre a intenção de interpor recurso será aberto pela Pregoeira, 

durante a sessão, na fase de habilitação. 

 

15.3. A Pregoeira fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a 

ou rejeitando-a, motivadamente, em campo próprio do sistema. 

 

15.4. A licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em 

campo próprio do sistema, no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde 

logo, intimadas para, querendo, apresentarem contra-razões, também via sistema, em igual prazo, 

que começará a correr do término do prazo da licitante recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 

 

15.5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 

sessão pública deste Pregão, implica em decadência desse direito, ficando a Pregoeira autorizada 

a adjudicar o objeto à licitante vencedora. 

 

15.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

16. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

16.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo MENOR PREÇO POR ITEM, à licitante 

vencedora, depois de decididos os recursos, quando interpostos, estando ainda sujeito à 

homologação da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA. 

 

17. DOS INSTRUMENTOS LEGAIS – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO 

 

17.1. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA convocará a (s) licitante (s) 

vencedora (s), após a adjudicação e homologação do certame, para assinar a Ata de Registro de 
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Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados do recebimento da convocação, 

estando às obrigações assumidas no instrumento vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à 

respectiva Ata. 

 

17.2. É facultado a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, quando a 

licitante vencedora convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 

estabelecidos, sem justificativa aceita, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

desclassificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 

classificado. 

 
17.3. A Ata de Registro de Preços é documento vinculativo obrigacional, que representa o 

compromisso a ser firmado entre Secretaria e a (s) licitante (s) vencedora (s) do certame, e será 

formalizada de acordo como Anexo VIII deste Edital e não terão prazo superiora 12 (doze) 

meses, não será vinculada a ata com o contrato de fornecimento, onde ambos serão contados 

sua validade da data de sua publicação, incluindo suas prorrogações. 

 

17.4. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação dos fornecimentos, nem mesmo 

nas quantidades indicadas no Anexo I deste Edital, podendo a Administração promover aquisição 

em unidades de acordo com suas necessidades efetivas, observados os quantitativos mínimos 

cotados por item. 

 

17.5. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, não está obrigada, durante 

o prazo de validade do registro de preços decorrente deste certame, a efetuar as contratações 

que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, 

ficando assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

 

17.6 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário 

do registro quando a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, depois de 

realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, 

após negociação, aquiescer à detentora da Ata em baixar o preço registrado, igualando ou 

tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 

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

dentro do prazo estabelecido, sem justificativa por escrito aceita pela SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, a Pregoeira, sem prejuízo da aplicação das sanções 

administrativas previstas neste Edital e na Lei Federal nº 8.666/93, examinará as ofertas 

subsequentes e a qualificação dos licitantes, respeitado a ordem de classificação, para, após 

comprovados os requisitos habilitatórios se feita a negociação, declarar o respectivo licitante 

vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de 

Preços. 
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17.8. Poderá haver adesão à Ata de Registro de Preço deste certame, após a autorização do 

órgão gerenciador, conforme Art. 22, § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

17.9. A quantidade estimada a ser adquirida por órgão não participante, por item, corresponde à 

quantidade prevista na Ata de Registro de Preços pelo órgão gerenciador. 

 

17.10. As aquisições adicionais, decorrentes de adesões, 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/participante SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO MARITUBA/PA. 

 

17.11. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA será o órgão gerenciador 

do Sistema de Registro de Preços e participante inicial do mesmo. 

 

17.12. Após a assinatura da Ata de Registros de Preços e convocação formal, a (s) licitante (s) 

vencedora (s) deverá (ão) assinar o instrumento contratual e retirara Nota de Empenho, no prazo 

de até 05 (cinco) dias corridos. 

 

18. DAS ATRIBUIÇÕES DA PREGOEIRA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE MARITUBA/PA 

 

18.1. O certame será conduzido pela Pregoeira, que terá as atribuições dispostas no Art. 11 do 

Decreto Federal nº 5.450/2005, entre outras, descritas a seguir: 

 

a) Coordenar o processo licitatório; 

b) Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao Edital apoiado pelo setor 

responsável pela sua elaboração; 

c) Conduzir a sessão pública na Internet; 

d) Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatório; 

e) Desclassificar propostas, quando for o caso, motivando seu ato; 

f) Dirigir e conduzir os procedimentos relativos à etapa de lances; 

g) Efetuar negociação, nos termos previstos neste Edital; 

h) Verificar e julgar as condições de habilitação; 

i) Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando 

mantiver sua decisão; 

j) Indicar o vencedor do certame; 

k) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso; 

l) Solicitar amostra, manual técnico e/ou prospecto à licitante vencedora, se aplicável ao (s) 

item (ns); 
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m) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 

n) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a 

homologação. 

 

18.1.1 À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA cabe: 

a) Determinar a abertura do processo licitatório; 

b) Designar e solicitar, junto ao provedor do sistema, o credenciamento da Pregoeira e dos 

componentes da equipe de apoio; 

c) Indicar o provedor do sistema; 

d) Decidir os recursos contra atos da Pregoeira, quando este mantiver sua decisão; 

e) Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; 

f) Homologar o resultado da licitação; 

g) Assinar os instrumentos legais, visando à aquisição dos itens objeto do certame; 

h) Anular o Pregão por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante 

ato escrito e fundamentado; 

i) Revogar este Pregão se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, 

por motivo de fato superveniente devidamente comprovado. 

 

18.2. É facultado á Pregoeira ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover 

diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 

posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou 

da documentação. 

 

18.3. No julgamento das propostas e na fase de habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, documentos e a sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade 

e eficácia para fins de classificação e habilitação. 

 

19. DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 

 

19.1. Caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA: 

 

a) Promover, através de seus servidores, o acompanhamento e a fiscalização da execução do 

objeto deste Edital, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio os 

vícios ou defeitos detectados nas aquisições e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos 

que, a seu critério, exijam o reparo ou substituição de item (ns) por parte da (s) licitante (s) 

vencedora (s). 

 

19.2. Ficará a cargo do Gestor do Contrato, designado nos termos do Art. 67da Lei Federal nº 

8.666/93, o acompanhamento e fiscalização da relação contratual. 
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19.3. A existência de fiscalização da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 

de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da (s) licitante (s) vencedora (s) por qualquer 

vício ou defeito presente no (s) item (ns) fornecido (s). 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DA (S) LICITANTE (S) VENCEDORA (S) 

 

20.1. São obrigações da (s) licitante (s) vencedora (s), após a homologação do certame, além das 

normas estabelecidas no Edital de licitação: 

 

a) Assinar os instrumentos legais (Ata de Registros de Preços e Contrato), dentro do prazo de 

convocação; 

b) Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência dos 

instrumentos legais firmados, informando a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE MARITUBA a ocorrência de qualquer alteração nas referidas condições; 

c) Retirar a Nota de Empenho da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MARITUBA, dentro do prazo estipulado para o feito, sob pena de decair o direito ao 

fornecimento, sem prejuízo do previsto no Art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e aplicação 

das penalidades legalmente estabelecidas; 

d) Manter um número telefônico, para abertura de chamados para garantia e também para 

suporte técnico do(s) item(s) objeto do presente Edital de que tenha sido vencedora, o qual 

deverá estar disponível até o término do prazo de garantia do (s) item (ns) a ser (em) 

fornecido (s); 

e) Atender às condições do Termo de Referência (Anexo I); 

f) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, 

contribuições previdenciárias, impostos e quaisquer outras que forem devidas e referentes 

aos seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício 

com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA; 

g) Responsabilizar-se pelo fornecimento, entrega e garantia do (s) item (ns) de que tenha sido 

a licitante vencedora, respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e 

prejuízos que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no 

exercício de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA e a terceiros; 

h) Substituir no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da recusa, todo e qualquer item que 

chegar com vício ou defeito ou que vier a apresentar vício ou defeito durante seu uso 

normal, o que ocorrerá às suas expensas; 

i) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MARITUBA ou a terceiros, de correntes de sua culpa ou dolo até a 

entrega do item (ns); 

j) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MARITUBA, durante a realização da aquisição ou da prestação do 

serviço; 
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k) Cumprir, às suas próprias expensas, todas as obrigações legais, contidas no Edital e nos 

instrumentos legais a serem firmados entre as partes. 

 

20.2. A licitante vencedora não poderá transferir a terceiros total ou parcialmente as obrigações 

assumidas no certame. 

 

21. DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DOS FORNECIMENTOS 

 

21.1. Os fornecimentos serão executados e recebidos de acordo com as condições constantes no 

Termo de Referência – Anexo I. 

  

22. DO PAGAMENTO 

 

22.1. Os pagamentos serão efetuados conforme condições contidas no Termo de Referência e na 

minuta contratual. 

 

23. DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO 

 

23.1. É vedado efetuar acréscimo nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, 

inclusive o acréscimo de que se trata o §1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

23.2. Poderá haver redução de preços registrados na Ata de Registro de Preços, quando 

expressamente solicitado pela licitante que teve o menor valor registrado. 

 

23.3. Posteriormente à contratação, caso seja interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MARITUBA, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou 

suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), com fundamento no Art. 65, §§ 1º e 2º, da 

Lei Federal nº. 8.666/1993. 

 

24. DAS PENALIDADES 

 

24.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e Art. 28 do Decreto Federal nº 

5.450/2005 ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 

Municípios, e do cadastro de fornecedores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MARITUBA/PA, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido contraditório e ampla defesa, sem 

prejuízo das cominações legais e multa à licitante vencedora que: 

 

a) Não assinar Ata de Registro de Preços e/ou Contrato, quando convocada dentro do prazo 

de validade de sua proposta; 

b) Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

c) Apresentar documentação falsa; 
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d) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

e) Não mantiver a proposta; 

f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 

 

24.2. A licitante estará sujeita à multa de 10% do valor total previsto no Edital relativo ao (s) item 

(ns) de que tenha sido vencedora, quando incorrer em uma das hipóteses anterior descritas no 

item 24.1. 

 

24.3. Com fundamento nos Artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, a licitante 

vencedora ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, inexecução parcial ou inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado contraditório 

e amplo defesa, às seguintes penalidades: 

 

24.3.1. Multa de: 

 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor homologado caso o (s) item (ns) seja 

(m) entregue (s) com atraso, limitada a incidência de15 (quinze) dias. 

b) 5,0% (cinco por cento) sobre o valor homologado, em caso de atraso na entregado (s) item 

(ns), por período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação 

assumida. Após o décimo – quinto dia e a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MARITUBA, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-

aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor homologado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida. 

 

24.3.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 

O Município de Marituba, pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

 

24.4. 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 autoridade que aplicou a penalidade. 

 

24.5. Neste caso será concedida a reabilitação sempre que a licitante vencedora ressarcir a 

Administração Pública pelos prejuízos causados. 

 

24.6. A sanção de multa poderá ser aplicada à licitante vencedora juntamente com a suspensão 
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temporária e declaração de inidoneidade para licitar e contratar coma Administração Pública 

Federal, Estadual e Municipal, descontando-a do pagamento a ser efetuado. 

 

25. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTO SOBRE O EDITAL 

 

25.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição, 

documento tipo doc. ou equivalente, a ser enviado exclusivamente para o e-mail 

licitasemedmarituba@gmail.com. 

 

25.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste ato convocatório, o interessado que não 

apontar as falhas ou irregularidades no prazo anteriormente mencionado, sendo intempestiva a 

comunicação do suposto vício enviada após o decurso deste prazo. 

 

25.3. A Pregoeira, se julgar necessário, solicitará auxílio da Assessoria Jurídica da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA para decidir sobre a impugnação, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas. 

 

25.4. Acolhida a impugnação a este Edital será designada nova data para a realização do certame, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

25.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser 

enviados á Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente para o e-mail licitasemedmarituba@gmail.com. 

 

25.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no 

endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, no campo “documentos” para conhecimento da 

sociedade em geral e das licitantes, cabendo aos interessados em participar do certame acessá-lo 

para a obtenção das informações prestadas. 

 

26. DA DESPESA 

 

26.1. Por se tratar de Registro de Preços nesta fase fica dispensada a indicação orçamentaria, 

estando obrigatória a sua inserção antes da assinatura do contrato, conforme dispõe o art. 7º, § 2º 

do Decreto nº. 7.892/2013. 

 

27. DOS ANEXOS 

 

27.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referência; 

b) Anexo II – Modelo de Declaração de existência de fato superveniente impeditivo de 

mailto:licitasemedmarituba@gmail.com.
mailto:cpl.pracuuba.ap@gmail.com
http://www.comprasnet.gov.br/
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habilitação; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração documentando o cumprimento do disposto no inciso 

XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal; 

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de capacidade técnica; 

e) Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa/EPP; 

f) Anexo VI – Modelo de Proposta; 

g) Anexo VII – Modelo de Declaração Independente de Proposta; 

h) Anexo VIII – Minuta da Ata de Registro de Preço; 

i) Anexo IX – Minuta do Contrato 

 

28. DO FORO 

 

28.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da cidade de 

Marituba/PA, com exclusão de qualquer outro. 

 

Marituba (PA), 09 de abril de 2020. 

 

 

 

 

MARCIA HELENA MOREIRA LEITE 

Pregoeira 

Portaria 027/2018 – SEMED de 17/07/2018 

 

 

 

 

KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS  
Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 
1.1. O presente objeto visa a Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de 
Materiais de Higienização, Descartáveis e Higiene Pessoal para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares do Município de Marituba/PA, de 
acordo com as especificações dos materiais e condições constantes neste Termo de Referência. 
 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 
2.1. O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens e serviços comuns, de que 
tratam a Lei nº 10.520/02, por possuir padrões de desempenho e características gerais e 
específicas, usualmente encontradas no mercado, podendo, portanto, ser licitado por meio da 
modalidade Pregão, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, de 21.06.1993 e demais 
legislações pertinentes. 
 

3. DA JUSTIFICATIVA 

 
3.1. A Coordenadoria de Apoio Operacional e Logístico ao solicitar a Contratação de Empresa 
Especializada para o Fornecimento de Materiais de Higienização, Descartáveis e Higiene Pessoal 
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Unidades Escolares do 
Município de Marituba/PA, visa manter a assepsia nos ambientes, diante do grande fluxo de 
pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro dos espaços de funcionamento da 
Secretaria Municipal de Educação de Marituba e das escolas, assim como materiais de uso 
pessoal. Além disso, procurando proporcionar uma estrutura mais adequada e salubre ás 
atividades fins com a utilização dos materiais de limpeza e higienização pelos diversos usuários, 
conforme os itens e quantitativos detalhados no Termo de Referência em anexo .  
 
3.2. O objetivo principal é manter a limpeza e higiene em todos os ambientes da Secretaria 
Municipal de Educação de Marituba/PA e das Unidades Escolares, bem como oferecer um 
atendimento diferenciado a população que frequentam os departamentos, proporcionando 
melhores condições de trabalho aos servidores que estão vinculadas a esta Secretaria. Com os 
materiais podemos oferecer ações com mais qualidade, bem como melhores condições aos 
alunos da Rede Municipal de Ensino.  
 
3.3. Justifica-se ainda a referida aquisição para suprir o fornecimento interno do Almoxarifado, 
para darem atendimento de forma satisfatória às constantes demandas dos setores ligados a 
Secretaria Municipal de Educação, na obtenção do desenvolvimento das atividades, haja vista que 
os materiais elencados são de suma importância para a manutenção e limpeza dos prédios e 
unidades escolares. 
3.4. As quantidades foram estimadas com base no levantamento feito junto às unidades escolares 

ANEXO I 
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da Rede Municipal de Ensino e também, considerando-se ainda, as informações de consumos 
anteriores para a média a ser utilizada pela Secretaria Municipal de Educação, redução de volume 
de estoques e consequentemente do custo de armazenagem, bem como de perdas por 
perecimento ou má conservação uma vez que a Administração Pública contrata na medida de 
suas necessidades.  
 
3.5. Diante do exposto, concluímos que a contratação do objeto, ora em tela, é imprescindível 
para darmos continuidade nas atribuições inerentes à administração pública para que ocorra o 
bom funcionamento dos serviços essenciais ao desenvolvimento desta gestão, que continuará 
trazendo benefícios diretos e indiretos aos servidores e à população estudantil, sendo possível 
estabelecer o padrão que se pretende de forma objetiva por meio das especificações usualmente 
empregadas por fornecedores do ramo. 
 

4. DA DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E QUANTITATIVO 

 
4.1. Planilha de Descrição e Quantitativo. 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND MARCA R$ UNIT R$ TOTAL 

1 

ÁCIDO MURIÁTICO. Solução 
Aquosa de Cloreto de 
Hidrogênio; Aspecto: Líquido 
fumegante incolor a amarelado; 
de odor pungente e irritante; 
altamente corrosivo à maioria 
dos metais; Concentração: Mín. 
8%. 

6.900 UND  R$ 6,70 R$ 46.230,00 

2 

ÁGUA SANITÁRIA LÍQUIDA. 
Para lavagem e alvejante de 
roupas, banheiros, pias. 
Composição: Hipoclorito de 
sódio, hidróxido de sódio, 
cloreto, com, no mínimo, de 2% 
a 2,5% de cloro ativo, incolor, l. 

4.209 UND  R$ 5,99 R$ 25.211,91 

3 

ÁLCOOL ETÍLICO 
HIDRATADO. Líquido GL 96°. 
Constando data de fabricação e 
validade. 

2.070 UND  R$ 7,06 R$ 14.614,20 

4 

ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL. 
70% uso geral, incolor 
Constando data de fabricação e 
validade. Embalagem mínima de 
400g,  

1.725 UND  R$ 8,99 R$ 15.507,75 
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5 

AMACIANTE DE ROUPA. 
Composição: Cloreto de Dialquil, 
Dimetil Amônio, Acidulante, 
Coadjuvantes, Preservante, 
Perfume, Corante e Água. 
Constando data de fabricação e 
validade,  

2.070 UND  R$ 9,36 R$ 19.375,20 

6 

BALDE DE PLÁSTICO. 
Capacidade aproximada de 12 
litros, sem tampa, com alça, de 
alta resistência e qualidade. 

460 UND  R$ 9,10 R$ 4.186,00 

7 

BALDE DE PLÁSTICO. 
Capacidade aproximada de 20 
litros, sem tampa, com alça, de 
alta resistência e qualidade. 

460 UND  R$ 8,58 R$ 3.946,80 

8 

CERA LÍQUIDA. Indicada para 
limpeza e polimento de pisos 
laváveis porosos ou não 
porosos. Composição: emulsão 
de ceras naturais e sintéticas, 
resimax, plastificantes, 
niveladores 500 a 750ml. 

2.300 UND  R$ 6,02 R$ 13.846,00 

9 

CESTO PARA LIXO. Sem 
tampa. Ideal para escritório. Em 
plástico especial com 
capacidade para 15 litros. 
Dimensões: 295 x 230mm. 

1.150 UND  R$ 10,87 R$ 12.500,50 

10 

COPOS PLÁSTICOS 
DESCARTÁVEIS. Capacidade 
200ml. Pacote com 100 
unidades. 

28.750 PCT  R$ 9,52 R$ 273.700,00 

11 
COPOS PLÁSTICOS 
DESCARTÁVEIS. Capacidade 
50ml. Pacote com 100 unidades. 

11.500 PCT  R$ 4,97 R$ 57.155,00 

12 

DEDETIZADOR, MATA 
BARATA, PERNILONGO E 
OUTROS INSETOS. 
Dedetização de insetos de forma 
eficiente e sem colocar em risco 
as pessoas que precisam estar 
no mesmo ambiente Embalagem 
mínima de 300ml. 

4.140 UND  R$ 9,38 R$ 38.833,20 

13 

DESENGORDURANTE SPRAY. 
Limpador desengordurante para 
cozinha, exaustares, fogões 
engordurados, armários de 
cozinha e eletrodomésticos. 
Embalagem de 500 ml. 

2.760 UND  R$ 11,75 R$ 32.430,00 
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14 

DESENTUPIDOR DE PIA. 
Composto por polipropileno e 
borracha termoplástica, cabo 
curto em polietileno, com alto 
poder de sucção, sanfonado. 

288 UND  R$ 7,04 R$ 2.027,52 

15 

DESENTUPIDOR DE VASO 
SANITÁRIO. Composto por 
polipropileno e borracha 
termoplástica, cabo longo, com 
alto poder de sucção, sanfonado. 

288 UND  R$ 11,43 R$ 3.291,84 

16 
DESINFETANTE LÍQUIDO. 
Concentrado bactericida à base 
de pinho. Embalagem de 2lt. 

6.325 UND  R$ 2,23 R$ 14.104,75 

17 
DESINFETANTE LÍQUIDO. 
Concentrado bactericida à base 
de pinho. Embalagem de 500ml. 

5.865 UND  R$ 7,55 R$ 44.280,75 

18 

DESODORANTE DE 
AMBIENTE. Contendo 
ingrediente ativo: cloreto de 
benzalcônio: 0,1%. Embalagem 
de 500ml.  

2.185 UND  R$ 6,17 R$ 13.481,45 

19 

DESODORIZADOR 
SANITÁRIO. Pedra sanitária 
germicida, bacterizada para 
banheiro, princípio ativo cloreto 
alquil, dimetril, benxil, amônia 
0,2%. Registro no Ministério da 
Saúde. Diversos aromas com 
gancho e unidade de 25 a 35g. 

8.050 UND  R$ 5,90 R$ 47.495,00 

20 

DETERGENTE EM GEL. Uso 
em geral na limpeza e 
odorização de superfícies 
laváveis. Remove óleos. 
Embalagem de 500g. 

1.150 UND  R$ 4,32 R$ 4.968,00 

21 

DETERGENTE LÍQUIDO. 
Concentrado, neutro, 
biodegradável, com alto poder de 
limpeza, para lavagem de louça 
e talheres. Embalagem de 
500ml. Caixa com 12 unidades. 

1.725 UND  R$ 7,35 R$ 12.678,75 
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22 

DETERGENTE 
DESENGORDURANTE. Líquido 
viscoso de cor amarelada de alta 
espuma para uso em superfícies 
de alumínio, cobre, 
galvanizados, botas de 
borrachas e aventais plásticos e 
outros utensílios sensíveis à 
causticidade. Embalagem de 
500ml.  

1.725 UND  R$ 11,92 R$ 20.562,00 

23 

ESCOVA DE LAVAR ROUPAS. 
Em plástico, com formato oval de 
aproximadamente 10cm de 
comprimento, cerdas de nylon. 

1.162 UND  R$ 15,82 R$ 18.382,84 

24 

ESCOVÃO PARA PISO. Tipo 
esfregona, com cerdas duras, 
base em plástico medindo de 30 
a 40cm, com cabo medindo 
aproximadamente 1,40m, ideal 
para limpeza pesada de piso. 

805 UND  R$ 6,00 R$ 4.830,00 

25 

ESPANADOR DE PÓ. 
Espanador manual, 
confeccionado em fibra de sisal, 
com cabo em madeira. Leve e 
prático. Ideal para limpeza geral. 
Dimensões aproximadas do 
produto: 74cm de comprimento. 

230 UND  R$ 10,92 R$ 2.511,60 

26 

ESPANADOR GRANDE. 
Indicados para limpeza em geral, 
podendo ser utilizados desde na 
simples limpeza de móveis, 
forros, paredes, até locais de 
difícil acesso. Dimensões 
aproximadas do produto: 2,5m 
de comprimento. 

230 UND  R$ 9,32 R$ 2.143,60 

27 

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA 
FACE. Composto de espuma de 
poliuretano amarela e manta 
abrasiva de fibra sintética verde. 
Formato: 110 x 75 x 23mm. 
Pacote com 10 unidades.  

2.990 UND  R$ 10,28 R$ 30.737,20 

28 

ESPONJA DE AÇO. 
Biodegradável, de alta qualidade 
e resistência. Pacote com 08 
unidades de 60 gramas cada. 

1.840 PCT  R$ 3,85 R$ 7.084,00 

29 
FILME PLÁSTICO (Rolopac). 
PVC transparente e esticável, 
nas dimensões: 28cm x 15m. 

1.898 ROLO  R$ 10,37 R$ 19.682,26 
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30 
FIO DENTAL. Para a prevenção 
e higiene bucal de crianças. 
Embalagem com 50 metros. 

690 UND  R$ 3,55 R$ 2.449,50 

31 

FLANELA AMARELA. Para 
limpeza em geral. 100% algodão. 
Com bainha e etiqueta costurada 
na lateral para identificação da 
marca ou procedência. 
Dimensões: 57 x 26cm. 

1.840 UND  R$ 2,91 R$ 5.354,40 

32 
COLHER DESCARTÁVEL. Em 
poliestileno para refeição. Pacote 
com 50 unidades. 

3.450 PCT  R$ 3,99 R$ 13.765,50 

33 
COLHER DESCARTÁVEL. Em 
poliestileno para sobremesa. 
Pacote com 50 unidades. 

3.450 PCT  R$ 3,28 R$ 11.316,00 

34 
GARFOS DESCARTÁVEIS. Em 
poliestireno para refeição. 
Pacote com 50 unidades. 

3.450 PCT  R$ 2,84 R$ 9.798,00 

35 
GARFOS DESCARTÁVEIS. Em 
poliestireno para sobremesa. 
Pacote com 50 unidades. 

3.450 PCT  R$ 4,79 R$ 16.525,50 

36 

GUARDANAPOS 
DESCARTÁVEIS. Cor Branca. 
Em papel não reciclado. 
Dimensões: 22,5 x 19,5cm. 
Pacote com 50 unidades. 

3.565 PCT  R$ 5,57 R$ 19.857,05 

37 

LÃ DE AÇO. Esponja de aço 
para limpeza de superfícies com 
sujeiras difíceis e polimento de 
objetos de alumínio. Pacote com 
8 unidades. 

1.840 PCT  R$ 9,19 R$ 16.909,60 

38 

LIMPADOR MULTIUSO. Para 
limpeza em geral. Composição: 
tensoativo não iônico, 
conservante, fragrância e água. 
Embalagem de 5 litros. 

2.875 UND  R$ 24,27 R$ 69.776,25 

39 

LIMPA ALUMÍNIO PARA USO 
GERAL. Desenvolvido para dar 
brilho ao alumínio sem a 
necessidade de utilizar esponja 
de aço. Composição: tensoativo 
aniônico, sulfônico conservante, 
abrasivos, etc. Embalagem de 
500ml.  

437 UND  R$ 4,64 R$ 2.027,68 
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40 

LIMPA PEDRA. Produto 
biodegradável que possui um 
alto poder de limpeza e remoção 
de sujeiras dos mais diversos 
tipos, tais como: crostas de lama, 
encardido, respingos de 
concreto, ferrugem e 
incrustações inorgânicas. 
Embalagem de 5 litros. 

437 UND  R$ 9,49 R$ 4.147,13 

41 
LIMPA VIDROS COM GATILHO. 
Líquido levemente perfumado. 
Embalagem de 500ml.  

6.900 UND  R$ 5,07 R$ 34.983,00 

42 

LIXEIRA COM TAMPA VAI E 
VEM. Produto injetado em 
polipropileno com aplicação de 
proteção UV para uso em 
ambientes internos e externos. 
Fácil limpeza e higienização. 
Dimensões: comprimento 43cm; 
largura 47cm; altura: 60cm. 
Capacidade: 50 litros. 

1.725 UND  R$ 80,60 R$ 139.035,00 

43 
LUSTRA MÓVEIS: Uso geral em 
limpeza e lustre de móveis de 
madeira. Embalagem de 200ml. 

3.919 UND  R$ 5,20 R$ 20.378,80 

44 

LUVAS DESCARTÁVEIS DE 
LÁTEX - Tamanho G. Para 
procedimentos, levemente 
talcadas. Com fino filme de látex 
resistente e homogêneo, 
proporcionando alta 
sensibilidade tátil ao usuário. 
Caixa com 100 unidades. 

840 CX  R$ 20,47 R$ 17.194,80 

45 

LUVAS DESCARTÁVEIS DE 
LÁTEX - Tamanho M. Para 
procedimentos, levemente 
talcadas. Com fino filme de látex 
resistente e homogêneo, 
proporcionando alta 
sensibilidade tátil ao usuário. 
Caixa com 100 unidades. 

943 CX  R$ 19,46 R$ 18.350,78 

46 

LUVAS DESCARTÁVEIS DE 
LÁTEX - Tamanho P. Para 
procedimentos, levemente 
talcadas. Com fino filme de látex 
resistente e homogêneo, 
proporcionando alta 
sensibilidade tátil ao usuário. 
Caixa com 100 unidades. 

460 CX  R$ 18,45 R$ 8.487,00 
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47 

ÓLEO DE PEROBA. Uso geral 
em limpeza e lustre de madeira e 
metal. Composição: óleo mineral 
e vegetal, solvente mineral e 
vegetal, aromatizante. Frasco de 
200ml. 

5.175 UND  R$ 11,81 R$ 61.116,75 

48 

PÁ PARA LIXO – CABO 
CURTO. Material: polipropileno, 
medindo aproximadamente (26,5 
x 27 x 13,5cm), com cabo de 
21cm. 

478 UND  R$ 8,40 R$ 4.015,20 

49 

PÁ PARA LIXO – CABO 
LONGO. Material: polipropileno, 
medindo aproximadamente (26,5 
x 27 x 13,5cm), com cabo de 
82cm. 

478 UND  R$ 8,74 R$ 4.177,72 

50 
PANO MULTIUSO. 85% de 
algodão. Dimensões: 42 x 70cm. 
Pacote com 3 unidades. 

4.060 PCT  R$ 5,61 R$ 22.776,60 

51 

PANO DE CHÃO. Alvejado em 
algodão, com costuras laterais, 
alto absorção de umidade, 
tamanho equivalente a um saco 
de açúcar de 50 kg vazio, 
medindo aproximadamente 60 x 
80cm, gramatura de 22 de 
batida, peso médio de 200 
gramas. 

2.334 UND  R$ 5,55 R$ 12.953,70 

52 

PANO DE PRATO. Alvejado, 
com acabamento nas laterais, 
100% algodão, medindo no 
mínimo 40 x 70cm. 

1.438 UND  R$ 3,80 R$ 5.464,40 

53 
PALITOS DE DENTE. Roliços 
em madeira. Caixa com 100 
unidades. 

690 UND  R$ 4,02 R$ 2.773,80 

54 
PALITOS DE FÓSFORO. Com 
certificação do INMETRO. Fardo 
com 10 caixas de 40 unidades. 

1.725 UND  R$ 5,72 R$ 9.867,00 

55 

PAPEL HIGIÊNICO EXTRA 
BRANCO. Macio, picotado e 
texturizado. Folha dupla, 100% 
fibras celulósicas. Rolo de 30m x 
10cm. Pacote com 48 rolos. 

230 UND  R$ 29,52 R$ 6.789,60 
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56 

PAPEL TOALHA. Toalha de 
papel interfolhada de 2ou 3 
dobras. 100% fibras celulósicas 
virgens, sem fragrância e 
impurezas. Cor branca, 
absorvente, para secagem de 
mãos e utensílios. Dimensões: 
20 X 27cm. Pacote com 1.250fls. 

6.440 PCT  R$ 10,52 R$ 67.748,80 

57 

PRATOS DESCARTÁVEIS. Em 
poliestireno. Tamanho mínimo: 
21cm de diâmetro. Pacote com 
10 unidades. 

34.500 PCT  R$ 2,43 R$ 83.835,00 

58 
PRENDEDOR DE ROUPAS. Em 
plástico, com medida mínima de 
8cm. Pacote com 12 unidades. 

4.600 PCT  R$ 8,15 R$ 37.490,00 

59 

RODO PARA LIMPEZA. 
Borracha dupla de 40cm, cabo 
de madeira ou metal revestido 
em plástico, medindo 
aproximadamente 1,18m. 

1.844 UND  R$ 14,89 R$ 27.457,16 

60 

RODO PARA LIMPEZA. 
Borracha dupla de 60cm (0,5cm 
de espessura), cabo de madeira 
ou metal revestido em plástico, 
medindo aproximadamente 
1,18m. 

1.845 UND  R$ 26,06 R$ 48.080,70 

61 

SABÃO EM BARRA 
GLICERINADO. Multiuso, 
biodegradável, para limpeza em 
geral. Caixa com 50 unidades de 
200g. 

9.775 UND  R$ 2,41 R$ 23.557,75 

62 

SABÃO EM BARRA. 
Glicerinado. Composição: sabão 
base, água, corante, sal 
inorgânico, glicerina coadjuvante, 
tensoativo amniótico. Caixa com 
12 unidades de 1kg. 

1.208 UND  R$ 45,63 R$ 55.121,04 

63 

SABÃO EM PÓ. Azul granulado, 
com ação amaciante e alto poder 
de dissolução. Composição 
Básica: tensoativo aniônico, 
biodegradável, acidulante, 
perfume, coadjuvantes, 
pigmento, sal inorgânico e água. 
Embalagem de 1kg. 

15.755 KG  R$ 8,00 R$ 126.040,00 
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64 

SABONETE LÍQUIDO. Sabonete 
líquido perolado, pronto uso para 
mãos, com tampa e lacre, 
rotulado. Na embalagem deverá 
constar a data de fabricação, 
validade do produto e número do 
lote. Embalagem de 5 litros. 

1.265 UND  R$ 37,53 R$ 47.475,45 

65 

SABONETE LÍQUIDO. Sabonete 
líquido perolado, pronto uso para 
mãos, com tampa e lacre, 
rotulado. Na embalagem deverá 
constar a data de fabricação, 
validade do produto e número do 
lote. Embalagem de 1000ml. 

2.185 UND  R$ 7,07 R$ 15.447,95 

66 

SACO DE FIBRA SINTÉTICA. 
Tecido de polipropileno trançado, 
laminado com filme de 
polietileno, baixa densidade. 
Embalagem para 50kg. 

7.475 UND  R$ 5,79 R$ 43.280,25 

67 

SACO DE LIXO PRETO – 30 
LITROS. Confeccionado de 
polietileno de baixa densidade, 
recicláveis ou virgens, solda 
contínua, uniforme, homogênea 
e com dobras na lateral. 
Embalagem com 50 unidades. 

23.000 PCT  R$ 13,49 R$ 310.270,00 

68 

SACO DE LIXO PRETO – 50 
LITROS. Confeccionado de 
polietileno de baixa densidade, 
recicláveis ou virgens, solda 
contínua, uniforme, homogênea 
e com dobras na lateral. 
Embalagem com 10 unidades. 

34.500 PCT  R$ 11,43 R$ 394.335,00 

69 

SACO DE LIXO PRETO – 100 
LITROS. Confeccionado de 
polietileno de baixa densidade, 
recicláveis ou virgens, solda 
contínua, uniforme, homogênea 
e com dobras na lateral. 
Dimensões: 75 x 105cm. 
Embalagem com 10 unidades. 

34.500 PCT  R$ 22,04 R$ 760.380,00 

70 

SACO DE LIXO PRETO – 200 
LITROS. Confeccionado de 
polietileno de baixa densidade, 
recicláveis ou virgens, solda 
contínua, uniforme, homogênea 
e com dobras na lateral. 
Dimensões: 90 x 115cm. 
Embalagem com 10 unidades. 

690 PCT  R$ 36,64 R$ 25.281,60 
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71 

SAPONÁCEO CREMOSO. 
Composição: tensoativo 
aniônicos e não iônicos, 
espessante, alcalizantes, 
abrasivo, preservante, 
pigmentos, fragrância e veículo. 
Embalagem de 300ml. 

1.322 UND  R$ 10,85 R$ 14.343,70 

72 

SODA CÁUSTICA COMUM. 
Concentração de 70% (NaOH), 
contando data de fabricação e 
validade. CX/12 unidades de 1 
LITRO. 

4.057 CX  R$ 10,94 R$ 44.383,58 

73 

SODA CÁUSTICA EM 
ESCAMAS. Concentração de 
99% (NaOH), contando data de 
fabricação e validade. 
Embalagem de 1 LITRO.  

4.057 CX  R$ 10,33 R$ 41.908,81 

74 

TOALHA DE ROSTO. 100% 
algodão, pré-lavado e pré-
encolhido, lisa, garantia de 
absorção e durabilidade. Cores 
diversas. Dimensões: 50 x 75cm. 

6.900 UND  R$ 10,95 R$ 75.555,00 

75 
TOUCA DESCARTÁVEL. Tipo 
sanfonada. Pacote com 100 
unidades. 

8.050 PCT  R$ 15,08 R$ 121.394,00 

76 

VASSOURA PLÁSTICA DE 
LIMPEZA VASO SANITÁRIO. 
Feita de cerdas de nylon, cabo 
plástico com suporte. 

1.844 UND  R$ 7,04 R$ 12.981,76 

77 

VASSOURA. Base 30 cm, 
cerdas em pêlo, com cabo 
metálico plastificado, rosqueável, 
com ponteira, medindo 
aproximadamente 1,50m. 

1.844 UND  R$ 7,10 R$ 13.092,40 

78 

MÁSCARA DESCARTAVEL 
SIMPLES, na cor branca, com 
elástico. 100% polipropileno, 
confeccionado em TNT, tecido 
não tecido, no tamanho único. 
Caixa com 100 unidades. 

4.715 CX  R$ 9,43 R$ 44.462,45 

79 

LUVAS DE LÁTEX NATURAL - 
Tamanho P. Uso geral em 
limpeza e higienização com 
interior forrado e palma 
antiderrapante e forma 
anatômica. Espessura média 
0,55mm e comprimento 300mm. 
Não permite a entrada de 
líquidos no seu interior.  

690 CX  R$ 20,66 R$ 14.255,40 
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80 

LUVAS DE LÁTEX NATURAL - 
Tamanho M. Uso geral em 
limpeza e higienização com 
interior forrado e palma 
antiderrapante e forma 
anatômica. Espessura média 
0,55mm e comprimento 300mm. 
Não permite a entrada de 
líquidos no seu interior.  

690 UND  R$ 17,96 R$ 12.392,40 

81 

LUVAS DE LÁTEX NATURAL - 
Tamanho G. Uso geral em 
limpeza e higienização com 
interior forrado e palma 
antiderrapante e forma 
anatômica. Espessura média 
0,55mm e comprimento 300mm. 
Não permite a entrada de 
líquidos no seu interior.  

690 UND  R$ 20,34 R$ 14.034,60 

82 

MAMADEIRA PEQUENA: COR 
AZUL - Mamadeira com 
aproximadamente 50 ml, 
descrição do produto: 
Gargalo Ultra-Higiênico sem 
Bordas ou Rebarbas Cortantes, 
não retém resíduos alimentares. 
Bico Universal Colorido de 
Silicone Atóxico, Antialérgico, 
inodoro, insipido, transparente e 
fácil de limpar. Não mela, mesmo 
após o uso continuo. 
Mamadeiras de acordo NBR 
13.793, Testado e aprovado por 
laboratórios acreditados pelo 
Inmetro, embalado 
individualmente todas essas 
descrições deverão estar 
gravado na embalagem, 
Conteúdo da Embalagem: 
Frasco, Capuz, tampa e Disco 
em Polipropileno, Bico de 
Silicone. 

1500 UND  R$ 12,60 R$ 18.900,00 

83 

MAMADEIRA PEQUENA: COR 
ROSA - Mamadeira com 
aproximadamente 50 ml, 
descrição do produto: 
Gargalo Ultra-Higienico sem 
Bordas ou Rebarbas Cortantes, 
não retém resíduos alimentares. 
Bico Universal Colorido de 
Silicone Atóxico, Antialérgico, 

1500 UND  R$ 15,29 R$ 22.935,00 
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inodoro, insipido, transparente e 
fácil de limpar. Não mela, mesmo 
após o uso continuo. 
Mamadeiras de acordo NBR 
13.793, Testado e aprovado por 
laboratórios acreditados pelo 
Inmetro, embalado 
individualmente todas essas 
descrições deverão estar 
gravado na embalagem, 
Conteúdo da Embalagem: 
Frasco, Capuz, tampa e Disco 
em Polipropileno, Bico de 
Silicone. 

84 

MAMADEIRA MÉDIA - COR 
AZUL - Mamadeira com 
aproximadamente 160 ml, 
descrição do produto: 
Gargalo Ultra-Higienico sem 
Bordas ou Rebarbas Cortantes, 
não retém resíduos alimentares. 
Bico Universal Colorido de 
Silicone Atóxico, Antialérgico, 
inodoro, insipido, transparente e 
fácil de limpar. Não mela, mesmo 
após o uso continuo. 
Mamadeiras de acordo NBR 
13.793, Testado e aprovado por 
laboratórios acreditados pelo 
Inmetro, embalado 
individualmente todas essas 
descrições deverão estar 
gravado na embalagem, 
Conteúdo da Embalagem: 
Frasco, Capuz, tampa e Disco 
em Polipropileno, Bico de 
Silicone. 

1500 UND  R$ 17,79 R$ 26.685,00 
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85 

MAMADEIRA MÉDIA - COR 
ROSA - Mamadeira com 
aproximadamente 160 ml, 
descrição do produto: 
Gargalo Ultra-Higiênico sem 
Bordas ou Rebarbas Cortantes, 
não retém resíduos alimentares. 
Bico Universal Colorido de 
Silicone Atóxico, Antialérgico, 
inodoro, insipido, transparente e 
fácil de limpar. Não mela, mesmo 
após o uso continuo. 
Mamadeiras de acordo NBR 
13.793, Testado e aprovado por 
laboratórios acreditados pelo 
Inmetro, embalado 
individualmente todas essas 
descrições deverão estar 
gravado na embalagem, 
Conteúdo da Embalagem: 
Frasco, Capuz, tampa e Disco 
em Polipropileno, Bico de 
Silicone. 

1500 UND  R$ 16,45 R$ 24.675,00 

86 

MAMADEIRAS GRANDE - COR 
AZUL - Mamadeira com 
aproximadamente 240 ml, 
descrição do produto: 
Gargalo Ultra-Higiênico sem 
Bordas ou Rebarbas Cortantes, 
não retém resíduos alimentares. 
Bico Universal Colorido de 
Silicone Atóxico, Antialérgico, 
inodoro, insipido, transparente e 
fácil de limpar. Não mela, mesmo 
após o uso continuo. 
Mamadeiras de acordo NBR 
13.793, Testado e aprovado por 
laboratórios acreditados pelo 
Inmetro, embalado 
individualmente todas essas 
descrições deverão estar 
gravado na embalagem, 
Conteúdo da Embalagem: 
Frasco, Capuz, tampa e Disco 
em Polipropileno, Bico de 
Silicone. 

1500 UND  R$ 18,11 R$ 27.165,00 
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87 

MAMADEIRA GRANDE - COR 
ROSA - Mamadeira com 
aproximadamente 240 ml, 
descrição do produto: 
Gargalo Ultra-Higienico sem 
Bordas ou Rebarbas Cortantes, 
não retém resíduos alimentares. 
Bico Universal Colorido de 
Silicone Atóxico, Antialérgico, 
inodoro, insipido, transparente e 
fácil de limpar. Não mela, mesmo 
após o uso continuo. 
Mamadeiras de acordo NBR 
13.793, Testado e aprovado por 
laboratórios acreditados pelo 
Inmetro, embalado 
individualmente todas essas 
descrições deverão estar 
gravado na embalagem, 
Conteúdo da Embalagem: 
Frasco, Capuz, tampa e Disco 
em Polipropileno, Bico de 
Silicone. 

1500 UND  R$ 21,51 R$ 32.265,00 

88 
TOALHINHA DE BOCA 
SIMPLES - COR AZUL 

3000 UND  R$ 16,84 R$ 50.520,00 

89 
TOALHINHA DE BOCA 
SIMPLES – ROSA 

3000 UND  R$ 26,01 R$ 78.030,00 

90 

TOALHA DE BANHO AZUL 
COM CAPUZ - Tecido 100% 
algodão macio e confortável para 
a pele delicada do bebê; com 
capuz, absorção e suavidade. 
Estampa com diversos 
desenhos, medidas: 
80/comprimento cm x 80 
cm/largura. 

3000 UND  R$ 17,20 R$ 51.600,00 

91 

TOALHA DE BANHO ROSA 
COM CAPUZ - Tecido 100% 
algodão macio e confortável para 
a pele delicada do bebê; com 
capuz, absorção e suavidade. 
Estampa com diversos 
desenhos, medidas: 
80/comprimento cm x 80 
cm/largura. 

3000 UND  R$ 18,09 R$ 54.270,00 
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92 

BANHEIRA - anatômica, sem 
suporte, material da banheira: 
PP resistente e atóxico 
translúcido. Utilização sobre 
bancada, mesa ou chão. 
Saboneteira: fixa. Base 
antiderrapante Encosto: fixo. 
Aprovado pelo INMETRO 
Capacidade aprox. de água: 22 
litros. 

1500 UND  R$ 37,60 R$ 56.400,00 

93 

KIT COM PENTE E ESCOVA 
CORES VARIADAS - Conjunto 
de escova e pente para bebês. A 
escova tem cerdas macias 
de nylon removendo suavemente 
os embaraços. O pente possui 
dentes com pontas 
arredondadas para não ferir a 
cabeça do bebê e deslizar 
através do cabelo. A embalagem 
contém: 01 escova em 
poliestireno de alto impacto e 01 
pente em poliestireno de alto 
impacto. Dimensão da 
Embalagem: 90 x 35 x 195 mm. 

1500 KIT  R$ 27,67 R$ 41.505,00 

94 
LIMPADOR DE MAMADEIRA - 
conjunto com 2 peças, armação 
em aço e cabo em polipropileno 

800 UND  R$ 26,27 R$ 21.016,00 

95 
LENÇOL COM ELÁSTICO 
AZUL - Para berço 

1500 UND  R$ 31,27 R$ 46.905,00 

96 
LENÇOL COM ELÁSTICO 
ROSA - Para berço 

1500 UND  R$ 17,04 R$ 25.560,00 

97 
LENÇOL SEM ELÁSTICO E 
FRONHA AZUL - Para berço 

1500 UND  R$ 13,57 R$ 20.355,00 

98 
LENÇOL SEM ELÁSTICO E 
FRONHA ROSA - Para berço 

1500 UND  R$ 23,34 R$ 35.010,00 

99 

TRAVESSEIRO AZUL - Para 
berço, anti-sufocante, 100% 
Algodão; Sistema duplo de 
respiração, Furos na espuma: A 
espuma possui furos em locais 
estratégicos possibilitando que o 
bebê respire normalmente, 
mesmo com o rosto voltado para 
o travesseiro. Estrutura de 
cavidades abertas: A espuma 
também apresenta uma estrutura 
aberta que facilita a respiração 
em qualquer ponto do 
travesseiro. Tratamento Ultra-

1000 UND  R$ 21,81 R$ 21.810,00 
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fresh (antiácaro, antibactéria e 
antifungo); hipoalergênico; 
Dimensões aproximadas do 
produto (cm) 30 cm/comprimento 
x 20cm/ largura x 2,5cm/altura; 

100 

TRAVESSEIRO ROSA - Para 
berço, anti-sufocante, 100% 
Algodão; Sistema duplo de 
respiração, Furos na espuma: A 
espuma possui furos em locais 
estratégicos possibilitando que o 
bebê respire normalmente, 
mesmo com o rosto voltado para 
o travesseiro. Estrutura de 
cavidades abertas: A espuma 
também apresenta uma estrutura 
aberta que facilita a respiração 
em qualquer ponto do 
travesseiro. Tratamento Ultra-
fresh (antiácaro, antibactéria e 
antifungo); hipoalergênico; 
Dimensões aproximadas do 
produto (cm) 30 cm/comprimento 
x 20cm/ largura x 2,5cm/altura; 

1000 UND  R$ 21,24 R$ 21.240,00 

101 MANTA DE ALGODÃO AZUL 800 UND  R$ 80,40 R$ 64.320,00 

102 MANTA DE ALGODÃO ROSA 800 UND  R$ 34,86 R$ 27.888,00 

103 
OLEO DE AMENDOAS 
INFANTIL - 100 ML 

3000 FRC  R$ 16,35 R$ 49.050,00 

104 

ASPIRADOR NASAL BABY - 
Conteúdo: 1 bocal, 1 mangueira, 
1 base, 1 ponteira de silicone e 1 
estojo plástico. 

800 UND  R$ 82,51 R$ 66.008,00 

105 

TESOURINHA DE UNHA 
INFANTIL - Tesoura pequena 
para cortar unhas de bebês e 
crianças com pontas 
arredondadas, com cabo de 
plástico e colorido. 

1000 UND  R$ 11,20 R$ 11.200,00 

106 
MORDEDOR INFANTIL DE 
SILICONE 

800 UND  R$ 7,24 R$ 5.792,00 

107 
COLHER DE SILICONE PARA 
ALIMENTAÇÃO DE BEBE 

800 UND  R$ 22,80 R$ 18.240,00 

108 
DEDAL DE SILICONE 
MASSAGEADOR P/ BEBE 

800 UND  R$ 7,28 R$ 5.824,00 
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109 

ALGODÃO EM BOLA COM 90G 
- Pacote de algodão bolinha. 
Fabricado com materiais de 
qualidade, macio e que não irrita 
a pele da criança. Composto por 
manta de algodão puro 100%, 
branco, alvejado com água 
oxigenada ao invés de solução a 
base de cloro. 

1500 PCT  R$ 18,31 R$ 27.465,00 

110 

TERMOMETRO DIGITAL - com 
visor digital de fácil visualização; 
100% resistente à água; Beep 
sonoro indicando fim de 
medição; verificado e aprovado 
pelo INMETRO; guarda 
automaticamente a última 
temperatura medida. 

500 UND  R$ 25,16 R$ 12.580,00 

111 

SABONETE PARA RECÉM-
NASCIDO. Barra. Fórmula sem 
álcool e com pH baixo, sendo 
suave também para o couro 
cabeludo do recém-nascido. 
Desenvolvido para limpar sem 
agredir a pele. Embalagem de 
90G. 

1.840 UND  R$ 9,54 R$ 17.553,60 

112 

SHAMPOO INFANTIL: Fórmula 
sem álcool e com pH 
balanceado, sendo suave 
também para o couro cabeludo 
do bebê e com fragrância suave. 
Embalagem com 200ml. 

11.500 UND  R$ 8,67 R$ 99.705,00 

113 

COLÔNIA INFANTIL. Fragrância 
suave e delicada para crianças. 
Composição: álcool neutro 
especial, água purificada, 
fragrância, glicerina, corante. 
Embalagem de 200ml 

4.600 UND  R$ 8,27 R$ 38.042,00 

114 

CONDICIONADOR INFANTIL. 
Fácil de desembaraçar, com bico 
dosador, acondicionado em 
frascos plásticos. Com Ph 
balanceado para todo tipo de 
cabelo. Embalagem com 400ml. 

5.800 UND  R$ 17,47 R$ 101.326,00 

115 
COTONETE INFANTIL. Haste 
de polipropileno, algodão. 
Embalagem com 100 hastes. 

2.900 CX  R$ 5,62 R$ 16.298,00 
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116 

CREME DENTAL INFANTIL. 
Tipo gel, para criança até 5 anos 
de idade. Sabor tutti frutti sem 
flúor, acondicionado em tubos 
plásticos de 50g. 

690 UND  R$ 10,86 R$ 7.493,40 

117 

CREME PARA PENTEAR 
INFANTIL. Com Ph balanceado. 
Sem álcool. Embalagem mínima 
300 ml. 

1.800 UND  R$ 9,55 R$ 17.190,00 

118 
CREME PREVENTIVO DE 
ASSADURAS. Hipoalérgico. 
Embalagem mínima de 135g. 

2.300 UND  R$ 24,62 R$ 56.626,00 

119 

CREME REPELENTE SEM 
ÁLCOOL ETÍLICO. Gênero 
Infantil. Características gerais: 
fórmula dermatologicamente sem 
álcool etílico, forma uma camada 
protetora deixando um cheirinho 
suave na pele. Embalagem 
mínima de 120g. 

1.800 UND  R$ 7,61 R$ 13.698,00 

120 

SABONETE EM BARRA 
INFANTIL. Cremoso. Fórmula 
sem álcool e com pH 
balanceado, sendo suave 
também para o couro cabeludo 
do bebê e com fragrância suave. 
Composição: gordura animal e 
vegetal, fragrância, dióxido de 
titânio, óleo de amêndoas, etc. 
Teor de voláteis: 16%. 
Acondicionado em caixa de 
papel com 1 unidade cada, em 
barras de 80g. 

2.900 UND  R$ 7,87 R$ 22.823,00 

121 

SABONETE LÍQUIDO 
INFANTIL. Sabonete de glicerina 
hipoalérgico. Composto de 
gordura animal e vegetal, 
fragrância, dióxido de titânio, 
óleo de amêndoas, etileno 
diamino tetracético dissódico, 
ácido etidrônico, etc. Teor de 
voláteis: 16%. Embalagem de 
200ml. 

4.100 UND  R$ 22,78 R$ 93.398,00 

122 

ESCOVA DENTAL INFANTIL: 
Para a limpeza profunda dos 
dentes e gengivas de crianças. 
Cerdas hipermacias com pontas 
arredondadas. Cabos com 
tamanho equilibrado. 

3.500 UND  R$ 6,02 R$ 21.070,00 
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123 

TALCO INFANTIL EM CREME. 
Perfumado, para uso infantil. 
Composto de talco e fragrância, 
embalado em frasco plástico, 
indicado para perfumar, refrescar 
e proteger a pele do bebê. 
Embalagem de 200g. 

1.400 UND  R$ 29,33 R$ 41.062,00 

124 

TOALHA PARA BANHO.100% 
algodão, pré-lavado e pré-
encolhido, lisa, garantia de 
absorção e durabilidade. Cores 
diversas. Dimensões: 70 x 
140cm. 

4.100 UND  R$ 42,65 R$ 174.865,00 

125 

FRALDA DESCARTÁVEL - 
Tamanho P. Com elástico e 
lateral elástica. Componentes 
atóxicos. Para criança entre 5,5 
a 9,5kg. Embalagem com no 
mínimo 32 unidades. 

6.900 UND  R$ 48,00 R$ 331.200,00 

126 

FRALDA DESCARTÁVEL - 
Tamanho M. Com elástico e 
lateral elástica. Componentes 
atóxicos. Para criança entre 5,5 
a 9,5kg. Embalagem com no 
mínimo 32 unidades. 

6.900 PC  R$ 49,17 R$ 339.273,00 

127 

FRALDA DESCARTÁVEL - 
Tamanho G. Com elástico e 
lateral elástica. Componentes 
atóxicos. Para criança entre 9 a 
14kg. Com elástico e lateral 
elástica. Embalagem com no 
mínimo 32 unidades. 

6.900 PCT  R$ 29,60 R$ 204.240,00 

128 

FRALDA DESCARTÁVEL - 
Tamanho XG. Com elástico e 
lateral elástica. Componentes 
atóxicos. Para criança entre 13 a 
17 kg. Embalagem com no 
mínimo 32 unidades. 

6.900 PCT  R$ 38,03 R$ 262.407,00 

129 

LENÇOS UMEDECIDOS. Para a 
higiene de crianças. Em tecido 
não tecido, medindo 
aproximadamente 20 x 15cm, 
sem álcool etílico. Embalagem 
do tipo tira fácil com 50 
unidades. 

6.670 PC  R$ 5,70 R$ 38.019,00 

    
V. TOTAL 

 
R$ 

6.682.195,68 
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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 05 (cinco) dias úteis 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 Coordenação de Apoio Operacional e Logístico no horário das 
8:00 às 12:00 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 do produto, 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;  
 
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. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 
6.1. Comprovação de que a Contratada forneceu itens compatíveis em características com o 
objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho 
anterior (Atestado de Capacidade Técnica), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, 
sendo o licitante responsável civil e penalmente pelas informações prestadas.  
 

7. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO 

7.1. 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, de 1993, 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 
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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.  

 
7.2. 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, de 
1993. 
 
7.3. Caso a CONTRATADA, quando acionada pela fiscalização, não cumprir suas determinações 
serão aplicadas as sanções previstas no Contrato e na legislação vigente. 
 

8. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

 
8.1. Todos os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, não denotando uso anterior ou 
recondicionamento, e entregues em suas embalagens originais lacradas.  
 
8.2. A emissão do recebimento definitivo não eximirá a Contratada de suas responsabilidades, 
nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que órgão Contratante venha a fazer, 
baseada na existência de produto inadequado ou defeituoso, no prazo de garantia.  
 
8.3. Os produtos serão recebidos conforme a seguir:  

a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para 
verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros 
dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua 
correção;  
b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do produto 
precedida de avaliação técnica, envolvendo testes de qualidade e verificação do 
cumprimento de todos os requisitos previstos na especificação técnica e, estando de 
acordo com a requisição emitida pela Contratante, será efetivado o recebimento definitivo, 
com aposição de assinatura nas vias da nota fiscal ou no documento auxiliar da NF-e. 

 
8.4. Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato 
e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das 
penalidades. 
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9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

               
9.1. 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. 
 
9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal na qual constarão as 
indicações referentes à: marca do fabricante, certificado de garantia, a proposta, se for o caso. 
 
9.3. Entregar os materiais nos prazos estipulados na Cláusula Quinta deste Termo de Referência, 
a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento. 
 
9.4. Substituir, no prazo de 03 (três) dias úteis e sem ônus para a Contratante, os produtos 
devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas 
neste Termo de Referência, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis. 
 
9.5. 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). 
 
9.6. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os 
fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, 
no prazo fixado neste Termo de Referência. 
 
9.7. 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. 
 
9.8. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
9.9. 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. 
 
9.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados 
aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

9.11. Não se valer desta contratação para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como 
garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos fornecimentos 
realizados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da 
Contratante. 
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9.12. Executar o fornecimento, inclusive acompanhado da garantia (se for o caso), sem 
transferência de responsabilidade ou subcontratação. 

9.13. Se após o recebimento definitivo do material for encontrado algum defeito, a Contratada 
substituirá o item no prazo de 03 (três) 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. 
 
9.14. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as 
solicitações da Secretaria Municipal de Educação. 
 
9.15. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os 
referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas. 
 
9.16. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega de mercadoria no local 
de destino. 
 
9.17. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outras necessárias para recebimento de correspondência. 
 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

             
10.1. Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica de 
forma a garantir o pagamento das obrigações assumidas. 
 
10.2. 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. 

10.3. Receber provisoriamente o objeto mediante regular aferição de quantitativos, 
disponibilizando local, data e horário observando as condições estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

10.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido. 
 
10.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado. 
 
10.6. 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. 
 
10.7. Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especificações 
contidas nesse Termo de Referência. 
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10.8. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
11.1. Em cumprimento ao que prescreve o § 3º, do art. 60 c/c do art. 61, da Lei nº 4.320/64, bem 
como ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/00, os recursos 
necessários para custear a referida despesa com o fornecimento do objeto em questão deverão 
ser devidamente empenhados em conformidade com sua origem orçamentária. 

 

12. 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. 
 
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: 
 

12.2.1 Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade 
com o fornecimento.  
 
12.2.2 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);  
 
12.2.3 Na Nota Fiscal deverá constar a descrição exata do (s) material (is) ora fornecido 
(s), informações sobre o número da nota de empenho bem como a descrição exata da 
Dotação Orçamentária especifica.  
   
12.2.4 A (s) nota (s) fiscal (is) deve (m) vim acompanhada (s) da cópia do empenho (s). 
   

12.3. 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.  
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12.4. 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. 
 
12.5. 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. 
 
12.6. 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. 
 
12.7. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura 
ocorrem serão de responsabilidade da empresa Contratada.  

 

13. DA SUBCONTRATAÇÃO 

  
13.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitado. 

 

14. DA ALTERAÇAO SUBJETIVA  

14.1. 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. 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

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

a) Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) Fraudar na execução do Contrato; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Não mantiver a proposta. 

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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a) Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

b) A multa moratória observada os seguintes limites: 
b.1) 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) 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de descumprimento das 
demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 
b.3) 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; 
 

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

15.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual pelo 
prazo não superior a dois anos. 

15.5. 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. 

15.6. Também fica sujeita 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. 

15.7. 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. 

15.8. 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. 

   15.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16. DOS CASOS DE RESCISÃO  

      
16.1. 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 
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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.  

 
16.2. No caso da rescisão unilateral, o Contratante não indenizará a Contratada, salvo pelos 
fornecimentos realizados e aceitos pela Contratante. 

 

17. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO 

17.1. O prazo de vigência do Contrato terá seu início a partir da data de sua assinatura, e término 
da sua vigência em 31 de dezembro de 2020, 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. 

17.2. 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.  

17.3. 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. 

 

 18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  

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

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

 
 
 
 
 

_______________________________________________ 
JAMES ROBSON DOS SANTOS OLIVEIRA 

Coordenação de Apoio Operacional e Logístico – CAOL 
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 ANEXO II                  

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ________ 

OBJETO: 

 

 

______________________________, CNPJ nº   (Nome da Empresa 

sediada à   (Endereço Completo) declara, sob as 

penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local, _____de_______ de 2020. 

 

 

 

 

 

(Nome completo do declarante) 

 

 

 

(Nº da Cédula de Identidade do declarante) 

 

 

 

(Assinatura) 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
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  ANEXO III   

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ________ 

OBJETO: 

 

 

   (nome da empresa), inscrito  no CNPJ nº  , por 

intermédio de  seu  representante  legal, o (a) Sr. (a)   , portador (a) da Carteira 

de Identidade nº ___________ e  do CPF nº ___________ DECLARA,  para fins do   disposto no 

inciso V do Art. 27da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal n.º 

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 

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

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 

 

 

Local, _____de_______ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

(Nome e assinatura do Declarante) 

 

 

 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora.
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  ANEXO IV  

 

 

MODELO DE ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ________ 

OBJETO: 

 

 

 

Declaramos para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa  , inscrita no CNPJ 

sob o nº  estabelecida na            (endereço), forneceu (ou fornece) 

para esse Órgão (ou empresa) o (s) seguinte (s) produto (s): 

 

 

 

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada 

constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou 

tecnicamente. 

 

 

 

Local, _____de_______ de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

(Nome e assinatura do Declarante) 
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  ANEXO V   

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ________ 

OBJETO: 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

(Nome/razão social) _______________, inscrita   no CNPJ nº __________, por intermédio de seu 

representante legal, o (a) Sr. (a) ____________, portador (a) da Carteira de Identidade nº 

__________ e do CPF nº _________, DECLARA, para fins de atendimento a exigência contida no 

Edital do Pregão Eletrônico nº __________ da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MARITUBA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser micro empresa ou 

empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos 

impedimentos previstos no § 4º do Art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123/06. 

 

 

 

Local, _____de_______ de 2020. 

 

 

 

 

 

(Representante Legal) 

 

 

 

 

Observação: Emitir em papel que identifique a entidade expedidora. 
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  ANEXO VI   

 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Proposta que faz a empresa _____________, inscrita no CNPJ (MF) nº _______, estabelecida no 

(a) ______________ (Rua, Bairro, CEP, Fone, e-mail), com vista à Formação de SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS para _____________ de acordo com as necessidades da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, e com as especificações do Termo 

de Referência e Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº _________. 

 

 

 

IMPORTA O VALOR TOTAL EM R$ _______ (__________) 

 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND MARCA R$ UNIT R$ TOTAL 

       

       

 

 

*OBRIGATÓRIO PREENCHIMENTO SOMENTE SE HOUVER EXIGÊNCIA PARA O ITEM, 

CONFORME ANEXO I DO EDITAL. 

PRAZO DE ENTREGA: ____ (_______) DIAS, CONFORME ESTABELECIDO NO EDITAL; 

VALIDADE DA PROPOSTA: ____ (_______) DIAS (NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS A 

CONTAR DA DATA DE ABERTURA DO CERTAME). 

GARANTIA: ____ (_______) DIAS (MÍNIMO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DO 

RECEBIMENTO DEFINITIVO DO (S) ITEM (NS)). 

BANCO: ______ AGÊNCIA: ________ CONTA CORRENTE: _________. 

DECLARAMOS QUE OS PREÇOS CONSTANTES NESTA PROPOSTA OU EM QUAISQUER 

DOS LANCES DE MENOR VALOR SÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS. 

 

 

Local, _____de_______ de 2020. 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO VII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº ________ 

OBJETO: 

 

 

________________________(representante legal da empresa), como representante devidamente 

constituído (a) da empresa _____________, localizada no endereço______________,   CNPJ   nº 

____________, doravante denominada licitante, para fins do Edital do Pregão supramencionado, 

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do Código Penal Brasileiro (Decreto Lei nº 

2.848/40), que: 

 

a) A proposta apresentada para participar do Pregão supramencionado foi elaborada de 

maneira independente pela licitante; 

b) O conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer 

meio ou qualquer pessoa, antes da homologação do certame; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Pregão; 

d) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la.  

 

 

Local, _____de_______ de 2020. 

 

 

 

 
 

Representante legal da empresa licitante 
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  ANEXO VIII  

 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº __________ 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº __________ 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº __________  

 

O MUNICÍPIO DE MARITUBA/PA, CNPJ Nº 01.611.666/0001-49, sediado 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, denominada Órgão Gerenciador representado por sua Secretária, 

Sra. KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS, Carteira de Identidade nº _________ e CPF nº 

_______, residente e domiciliada na _____________, nº _____, Bairro: _______, CEP: ______, 

na Cidade de _______, Estado do _______, doravante denominada (s) Fornecedora (s) 

Registrada (s) e, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO para 

REGISTRO DE PREÇOS, sob o n° ___________, na forma ELETRÔNICA, RESOLVE 

REGISTRAR OS PREÇOS da (s) Empresa (s) indicada (s) e qualificada (s) nesta Ata, de acordo 

com a (s) classificação (ões) por ela (s) alcançada (s) e nas quantidades cotadas, atendendo as 

condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 

10.520/2002, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 

de janeiro de 2013, em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O Objeto consiste no REGISTRO DE PREÇOS para ____________, conforme descrições 

constantes no quadro demonstrativo do item 05. 

 

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

2.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços e de 12 (doze) meses, incluídas eventuais 

prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

3.1. Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços será a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE MARITUBA. 
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4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR PARTE DESTE ÓRGÃO 

GERENCIADOR A QUALQUER ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE 

 

4.1. São autorizadas as aquisições referidas no item 5 (cinco) desta Ata e não poderão ultrapassar 

a 50% do quantitativo licitado por item, quando utilizada a adesão por órgãos não participante 

(carona) conforme Decreto nº 7892/2013; 

 

4.2. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 

totalidade, a duas vezes o quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços 

conforme Decreto nº 7892/2013; 

 

4.3. No caso de autorização de adesão à ata de registro de preços por parte deste órgão 

gerenciador a qualquer órgão não participante, dar-se-á no prazo de 90 dias, observado o prazo 

de validade da ata conforme Decreto nº 7892/2013; 

 

5. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

5.1. O prazo de validade dos materiais registrados não poderá ser inferior a 70% (setenta por 

cento), do período expresso na embalagem original, a contar da data de recebimento. 

 

5.2. Os preços, a (s) empresa (s), as quantidades e as especificações dos produtos registrados na 

presente Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo: 

 

FORNECEDORA REGISTRADA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND MARCA R$ UNIT R$ TOTAL 

       

       

 
6  .  DO CONTRATO 

 

6.1. A critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, obedecida à 

ordem de classificação, o (s) licitante (s) vencedor (s), cujo (s) preço (s) tenha (m) sido registrado 

(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s) para assinar o Contrato, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando às obrigações 

assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao Edital e à respectiva Ata podendo ser prorrogado 

uma vez por igual período quando solicitado pelo fornecedor desde que ocorra motivo justificado 

aceito pela administração. 
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6.2. É facultado a Administração, quando convocada não assinar a Ata de Registro de Preços no 

prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

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

 

6.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades 

indicadas no item 5, podendo a Administração promover a aquisição em unidades de acordo com 

suas necessidades. 

 

6.4. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA não está obrigada, durante o 

prazo de validade do registro de preços decorrente deste certame, a firmar as contratações que 

dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para a aquisição pretendida, ficando 

assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

6.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário 

do registro quando a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, depois de 

realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, 

após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou 

tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

 

6.6. Os preços ofertados e registrados serão irreajustáveis. 

 

7. DO PAGAMENTO 

 

7.1. A licitante vencedora deverá apresentar a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

MARITUBA, nota fiscal/fatura discriminada, em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento da 

despesa pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, no prazo de 30 

(trinta) dias, contado do fornecimento, mediante ordem bancária a ser creditada em conta corrente. 

 

7.2. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA poderá deduzir de o 

montante apagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante 

vencedora, nos termos deste Edital. 

 

7.3. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora na pendência de qualquer uma das 

situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação 

financeira: 

 

7.3.1. Comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (CRF) e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede; 

 

7.3.2. Atestação de conformidade da entrega do (s) produto (s); 
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7.3.3. Cumprimento das obrigações contratuais assumidas; 

 

7.3.4. Manutenção de todas as condições de habilitação exigidas neste Edital. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

 

8.1. Gerenciar á presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o 

preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de classificação indicada 

na licitação. 

 

8.2. Observar para que, durante a vigência da presente Ata, sejam mantidas todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as 

obrigações assumidas. 

 

8.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, 

para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades. 

 

8.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua 

compatibilidade com aqueles registrados na Ata. 

 

8.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 

 

9.1. Fornecer o contrato obedecendo rigorosamente ao disposto no Anexo I (Termo de 

Referência) do Edital do Pregão Eletrônico Nº __________. 

 

9.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

ÓRGÃO GERENCIADOR referente às condições firmadas na presente Ata. 

 

9.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente 

Ata. 

 

9.4. É vedado o acréscimo dos valores registrados na Ata de Registro de Preço conforme art. 12 § 

1º do Decreto nº 7.892/13. 

 

    10. DAS PENALIDADES 

 

10.1. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002 e art. 28 do Decreto n.º 5.450/2005, 

ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será 
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descredenciada do cadastro de fornecedores do MUNICÍPIO DE MARITUBA pelo prazo de até 05 

(cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das cominações legais e multa a licitante e a 

adjudicatária que: 

 

10.1.1. Não retirar ou não aceitar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de 

validade de sua proposta; 

 

10.1.2. Deixar de entregar documentação exigida neste Edital; 

 

10.1.3. Apresentar documentação falsa; 

 

10.1.4. Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 

10.1.5. Não mantiver a proposta; 

 

10.1.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 

10.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

10.1.8. Fizer declaração falsa; 

 

10.1.9. Cometer fraude fiscal; 

 

10.2. A licitante estará sujeita à multa de 10% (dez por cento) do valor contratado para a 

contratação quando incorrer em uma das hipóteses da condição anterior. 

 

10.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no 

caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 

inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a 

prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 

 

10.3.1. Multa de: 

 

a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia sobre o valor adjudicado caso o material seja entregue 

com atraso, limitada à incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo dia e a critério da 

Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, 

de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem 

prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

b) 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na entrega do material, por 

período superior ao previsto na alínea “a”, ou de inexecução parcial da obrigação 
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assumida; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação 

assumida; 

 

11. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

11.1. O (s) contrato (s) advindo (s) da presente Ata poderá (ão) sofrer alterações, obedecidas às 

disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 

11.2. O gerenciador desta Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de 

mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na Ata. 

 

11.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem 

iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE MARITUBA, por intermédio do órgão gerenciador do registro de preços. 

 

11.3. Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no 

mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da Ata, por escrito, redução do preço 

registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior. 

 

11.3.1. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos 

preços aos valores praticados no mercado. 

 

11.3.2. Caso o detentor da Ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 

assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade 

de negociação; 

 

11.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da Ata, 

mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 

gerenciador poderá: 

a) Liberar o detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorrer antes do pedido de fornecimento; 

b)  Convocar os demais detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação. 

 

11.5. Não havendo êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o órgão 

gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços. 

 

12. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
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12.1. O detentor da Ata, assegurados o contraditório e a ampla defesa, terá seu registro 

cancelado quando: 

a)  Não cumprir as obrigações da presente Ata; 

b) Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa 

aceitável; 

c)  Não aceitar reduzir seu preço registrado na hipótese de este se apresentar superior a os 

praticados no mercado; 

d) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração; 

 

12.2. O detentor da Ata poderá solicitar o cancelamento de seu registro, na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito 

ou força maior devidamente, comprovados. 

 

13. DA PUBLICIDADE 

 

13.1. O extrato da Ata de Registro de Preços, validade e outras informações resumida (s) do 

objeto e as quantidades, como também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas 

nos veículos Oficiais de Comunicação, em conformidade com o disposto no Decreto nº 

7.892/2014. 

 

14. DA DESPESA 

 

14.1. A despesa decorrente da presente Ata correrá à conta de recursos previstos no Orçamento 

da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, conforme descrito no Termo de 

Referência, parte integrante do Edital. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

15.1. Integram á presente Ata o Processo Administrativo Nº _______, Edital do Pregão Eletrônico 

n.º _________ e as propostas, com preços e especificações. 

 

15.2. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro do município de 

MARITUBA/PA, Seção Judiciária do Estado do Pará, com exclusão de qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição 

Federal. 

 

15.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento e, considerar-se-á os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente 
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disposto em contrário. 

 

15.3.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA. 

 

15.3.2. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente na SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA, os prazos de que trata o subitem 15.3 serão prorrogados para o 

primeiro dia útil seguinte. E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado conforme 

foi o presente instrumento lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes se 

testemunhas abaixo. 

 

Marituba/PA, ___ de _______ de 2020. 

 

 

 

 
ÓRGÃO GERENCIADOR:                                                 FORNECEDORA (S) REGISTRADA (S): 
  
 
 
Testemunhas: 
 
1.___________________________________           2.___________________________________ 
CPF:                                                                                     CPF:  
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ANEXO IX 

 

 

MINUTA DO CONTRATO  

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ________ 

 

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 ________ e CPF nº 

______, residente e domiciliada na _____________, nº _____, Bairro: _____, CEP: ______, na 

Cidade de _____, Estado do _____, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado à 

empresa __________________ CNPJ N° _____________, localizada na ___________, nº _____, 

Bairro: ________, no Município de _______, Estado do _______, CEP: __________, 

representada pelo (a) Sr. (a) __________________, brasileiro (a), residente e domiciliado (a) na 

___________, nº _____, Bairro: ________, no Município de _______, Estado do _______, CEP: 

__________, denominada CONTRATADA, vencedora do Pregão Eletrônico para Registro de 

Preços nº _______, resolvem celebrar o presente Contrato, regendo-se pelas disposições da Lei 

Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02 e suas alterações posteriores, mediante as 

seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

 

1.1. O presente objeto consiste no REGISTRO DE PREÇOS para __________________, de 
acordo com as especificações e condições constantes no Termo de Referência – Anexo I. 

 

1.2. Os itens a serem adquiridos têm suas especificações, unidades, quantidades e valores de 
mercado estimados no escopo da tabela abaixo, com base nas quantidades apresentadas no 
Termo de Referência.  
 

ITEM DESCRIÇÃO QTDE UND MARCA R$ UNIT R$ TOTAL 

- - - - - - - 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL: 

 

2.1. Este Contrato encontra-se subordinado à Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 
5.450/2005, Decreto Federal nº 5.504/2005, Decreto Federal nº 7.892/2013, Decreto Federal nº 
10.024/2019, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, bem como portarias, instruções 
normativas, resoluções e regulamentos referentes ao objeto da contratação.  
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2.2. Fazem parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o instrumento 
convocatório que o precedeu, seus anexos e a proposta da Contratada, constantes do processo 
licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS Nº 
___________. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA, RESPONSÁVEL 

PELO RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

  
3.1. Os materiais devem ser entregues, no máximo, até 05 (cinco) dias úteis 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 informados pela Coordenação de Apoio Operacional e Logístico no horário das 
8:00 às 12:00 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. 
 
3.2. Os materiais fornecidos deverão conter especificações detalhadas, constando dados de 
identificação do produto, 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. 
 
3.3. 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. 
 
3.4. 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. 
 
3.5. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 

4.1. 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, de 21 de junho de 1993, 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;  
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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.  

 
4.2. 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, de 
21 de junho de 1993. 
 
4.3. Caso a Contratada, quando acionada pela fiscalização, não cumprir suas determinações 
serão aplicadas as sanções previstas no Contrato e na legislação vigente. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 

 
5.1. Todos os materiais deverão ser novos, de primeiro uso, não denotando uso anterior ou 
recondicionamento, e entregues em suas embalagens originais lacradas.  
 
5.2. A emissão do recebimento definitivo não eximirá a Contratada de suas responsabilidades, 
nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que órgão Contratante venha a fazer, 
baseada na existência de produto inadequado ou defeituoso, no prazo de garantia.  
 
5.3. Os produtos serão recebidos conforme a seguir:  

a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para 
verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros 
dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua 
correção;  
b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência do produto 
precedida de avaliação técnica, envolvendo testes de qualidade e verificação do 
cumprimento de todos os requisitos previstos na especificação técnica e, estando de 
acordo com a requisição emitida pela Contratante, será efetivado o recebimento definitivo, 
com aposição de assinatura nas vias da nota fiscal ou no documento auxiliar da NF-e. 

 
5.4. Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato 
e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das 
penalidades. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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6.1. 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. 
 
6.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal na qual constarão as 
indicações referentes à: marca do fabricante, certificado de garantia, a proposta, se for o caso. 
 
6.3. Entregar os materiais nos prazos estipulados na Cláusula Terceira deste instrumento 
contratual, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Fornecimento. 
 
6.4. Substituir, no prazo de 03 (três) dias úteis e sem ônus para a Contratante, os produtos 
devolvidos em razão de divergências entre o material entregue e as especificações contidas 
neste instrumento contratual, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis. 
 
6.5. 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 11 de setembro de 1990). 
 
6.6. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os 
fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, 
no prazo fixado neste instrumento contratual. 
 
6.7. 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. 
 
6.8. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
6.9. 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. 
 
6.10. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados 
aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

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

6.12. Executar o fornecimento, inclusive acompanhado da garantia (se for o caso), sem 
transferência de responsabilidade ou subcontratação. 
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6.13. Se após o recebimento definitivo do material for encontrado algum defeito, a Contratada 
substituirá o item no prazo de 03 (três) 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. 
 
6.14. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as 
solicitações da Secretaria Municipal de Educação. 
 
6.15. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os 
referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas. 
 
6.16. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega de mercadoria no local 
de destino. 
 
6.17. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta 
bancária e outras necessárias para recebimento de correspondência. 
 
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 Edital 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 Edital 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 no Termo de Referência. 
 
7.8. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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8.1. O acordado será devidamente empenhado conforme § 3º, do Art. 60 c/c do art. 61, da Lei 
4.320/64, bem como ao disposto Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/00 e 
pago pela Contratante a Contratada conforme a previsão de dotação orçamentária e 
disponibilidade de recurso de acordo com a disponibilidade originária de recurso em função das 
seguintes demandas:  
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Fonte do Recurso:  

Classificação Institucional:  

Funcional Programática:  

Natureza da Despesa:  

 
CLÁUSULA NONA – DO VALOR: 

 

9.1. O valor global do presente contrato é de R$ ________ (_______), a serem pagos de acordo 

com a demanda da Secretaria Municipal de Educação de Marituba, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, contado partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos 

fornecimentos efetivamente realizados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas 

pela Contratante e, de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente 

atestadas pelo setor competente, observadas a condições da proposta e da ordem de 

fornecimento emitida. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

10.1. 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. 
 
10.2. 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: 
 

10.2.1 Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade 
com o fornecimento.  
 
10.2.2 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;  
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f) Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT);  
 
10.2.3 Na Nota Fiscal deverá constar a descrição exata do (s) material (is) ora fornecido 
(s), informações sobre o número da nota de empenho bem como a descrição exata da 
Dotação Orçamentária especifica.  
   
10.2.4 A (s) nota (s) fiscal (is) deve (m) vim acompanhada (s) da cópia do empenho (s). 
   

10.3. 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.  

   
10.4. 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. 
 
10.5. 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. 
 
10.6. 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. 
 
10.7. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura 
ocorrem serão de responsabilidade da empresa Contratada.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SUBCONTRATAÇÃO: 

 

11.1. A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 

fornecimentos objeto neste Contrato. 

 

11.2. A Contratada somente poderá subcontratar parte dos fornecimentos se a subcontratação for 

admitida no Contrato, bem como for aprovada prévia e expressamente pelo Contratante; 

 

11.3. Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos fornecimentos, a Contratada realizará 

a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o 

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇAO SUBJETIVA: 

 

12.1. 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. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Contratada que: 

a) Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) Fraudar na execução do Contrato; 
d) Comportar-se de modo inidôneo; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Não mantiver a proposta. 

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

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

b) A multa moratória observada os seguintes limites: 
b.1) 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) 2% (dois por cento) sobre o valor total do Contrato, em caso de descumprimento das 
demais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 
b.3) 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; 
 

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

13.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual pelo 
prazo não superior a 2 (dois) anos. 

13.5. 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. 
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13.6. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho 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. 

13.7. 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 21 de junho de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999. 

13.8. 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. 

   13.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO: 

    
14.1. 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.  

 
14.2. No caso da rescisão unilateral, o Contratante não indenizará a Contratada, salvo pelos 
fornecimentos realizados e aceitos pela Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA PRORROGAÇÃO: 

15.1. O prazo de vigência do Contrato terá seu início a partir da data de sua assinatura, e término 
da sua vigência em ____ de _______ de 2020, 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. 

15.2. 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.  
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15.3. 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. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-

FINANCEIRO DOS CONTRATOS: 

 

16.1. Durante a vigência do Contrato, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto 

nas hipóteses, devidamente 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.  

 

16.2. Mesmo comprovada à 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; 

 

16.3. O pedido que vise à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do (s) Contrato (s) 

firmado (s) no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA/PA 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 SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES:  

 

17.1. A quantidade inicialmente contratada poderá ser acrescida e/ou suprimida dentro dos limites 

previstos no § 1°, do art. 65, da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos 

termos do § 2°, II, do mesmo artigo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – CONFIDENCIALIDADE: 

 

18.1. A Contratada deverá zelar pelo sigilo e confidencialidade dos dados, informações, 

documentos e processos dos quais tiver acesso ou forem utilizados na execução deste objeto. A 

quebra da confidencialidade das informações ensejará a responsabilidade criminal, na forma da lei, 

sem prejuízo de outras providências nas demais esferas, assim como haverá impacto nos itens de 

parâmetros de avaliação de desempenho, deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA – DAS PUBLICAÇÕES:  

 

19.1. A publicação resumida do presente Contrato nos veículos Oficiais de Comunicação, 

conforme determina à lei, condição indispensável para sua eficácia, será providencia da pela 

Contratante, conforme o descrito no Parágrafo único do Art. 61, da Lei 8.666/93. 

 



 

 
 

 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS   

 

Edital Pregão Eletrônico SRP nº 50/0042020 – PE-SRP-PMM-SEMED 
74 

 

19.2. Este Contrato será publicado no mural da Secretaria Municipal de Educação, na imprensa e 

no Portal do Jurisdicionados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará.  

 

CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DO FORO: 

 

20.1. Para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência do não cumprimento deste Contrato, 

os Contratantes elegem o Foro do Município de Marituba, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegia do que seja. 

 

20.2. E por estar em plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições, as partes 

assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, que se obrigam a cumprir 

e respeitar integral e mutuamente. 

 

Marituba/PA, ____ de _______ de 2020. 
 
 
 
 
 

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:             
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