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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente objeto visa a Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de 
Impressão de Material Gráfico, em formato de Caderno de Atividades Pedagógicas para atender a Rede 
Municipal de Ensino Educacional do Município de Marituba/PA, de acordo com as especificações 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, de 21 de junho de 1993 e demais legislações pertinentes. 

3. DA JUSTIFICATIVA 

A Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, através da Diretória de Ensino, com a 
missão institucional de garantir aplicação e efetivação das políticas públicas educacionais no âmbito 
municipal, vem cumprindo todas as prerrogativas Institucionais contidas nos dispositivos da 
Constituição Federal de 1988, na garantia á educação citamos: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 

  
Os direitos fundamentais são direitos inerentes à pessoa humana. Na medida em que a 

sociedade evolui, esses direitos se aliam cada vez mais à política, através de promessas e proteção na 
interminável busca pelo que é justo. 

Quanto ao direito à educação, já partimos do pressuposto de que ela é necessária, inclusive 
para a liberdade de cada um, aliado ao seu exercício da cidadania, trabalho, além da própria felicidade. 

O direito à educação é hoje reconhecido mundialmente, todavia sua conquista somente é válida 
se for promovido o acesso, a permanência e sua conclusão. 

A educação não se limita apenas às crianças e jovens até 17 anos, trata-se de um direito em 
que as condições de igualdade são estendidas a todos e em vários níveis e modalidades. 

A educação escolar contempla o ensino infantil, fundamental, médio, universitário e técnico 
profissionalizante. 

A educação é uma conquista da liberdade que cada um exerce quando da sua condição de 
cidadão. 

Nesse sentido, lembramos o reconhecimento da Educação na Declaração Universal de Direitos 
Humanos de 1948, em que é tratada como desenvolvimento pleno da personalidade humana. 

A previsão de que “todos tem direito a educação”, Art. 205 da Constituição Federal de 1988, 
abarca por si só o ideal de igualdade, só tendo sentido se for uma igualdade material, através de uma 
atuação estatal para garantia de padrões mínimos. 

O direito à educação está previsto como direito de natureza social no artigo 6º da Constituição 
Federal de 1988. Detalha o direito à educação no Título VIII – Da Ordem Social, especialmente nos 
artigos 205 a 214, em que aduz que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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com a promoção e incentivo através de colaboração da sociedade, para fins de desenvolvimento da 
pessoa humana e seu preparo para o exercício da cidadania e suas qualificações para o trabalho. 

Assegurar o direito fundamental à educação a todos os brasileiros é pressuposto da própria 
democracia, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, não podendo o modelo de 
sociedade democrática afastar a cidadania. Nesse sentido, atribuiu ao direito á educação valoração 
máxima, determinando também a necessidade de legislação infraconstitucional para fixação de regras 
do sistema educacional permitindo assim sua efetivação. 

Apesar da previsão como direito de todos, a própria Constituição limitou a oferta, gratuita a 
todos, somente quanto ao nível da educação básica, ensino fundamental e médio, mantendo-se a 
educação de nível superior gratuita, mas não extensiva a todos, pelo menos em um primeiro momento, 
já que o Estado tem o dever de promover o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e 
da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conforme art. 208, V, não lhe sendo afastado o 
papel da universalização da Educação. 

A concepção de progressividade e universalidade dos direitos fundamentais, no presente caso o 
direito à educação, é insistente na seara do direito internacional o que motiva os Estados nacionais a se 
empenharem quanto a sua concretização. O Art. 26 da Convenção Americana de Direitos Humanos 
aduz: 

Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto no âmbito 
interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e 
técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos 
que decorrem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e 
cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, 
reformada pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos 
disponíveis, por via legislativa ou por outros meios apropriados. 

A educação no Brasil se organiza através de um sistema de colaboração de ensino dos entes 
federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios, através do sistema de repartição de 
competência expressamente na Constituição. 

A Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, tentou estabelecer um equilíbrio no 
direito à educação, quando conferiu ao legislador ordinário a elaboração de um Plano Nacional de 
Educação com duração de dez anos, devendo ser revisto, com fins de assegurar a manutenção e o 
desenvolvimento do ensino em seus níveis, etapas e modalidades.  Somente em 2014, foi aprovada 
a Lei nº 13.005 que trata do Plano Nacional da Educação - PNE, com vigência de 10 (dez) anos.  

Assim, o Estado a serviço do ser humano é responsável pela garantia e efetividade de seus 
direitos. Ele possui tarefas fundamentais e deveres fundamentais. 

Quanto ao dever fundamental esse se vincula também ao particular, não podendo esse 
desrespeitar ou violar o direito do outrem, basta lembrar que para a dignidade humana se realizar, ela 
precisa da sociedade. 

Por isso a necessidade de imposição de algumas medidas obrigacionais, tais como a 
escolaridade básica obrigatória para as crianças. Se os pais e a sociedade não contribuírem, não há 
como o Estado apenas ofertando a educação escolar, dever fundamental, almejar o êxito da efetividade 
do ensino e não somente a disponibilização. 

O Estado possui deveres e tarefas fundamentais, essa última se relaciona com a própria atuação 
estatal na sociedade, é a função de defesa, garantia ou respeito dos direitos e liberdades; a função de 
prestação social que promove o bem-estar; proteção contra terceiros; combate à discriminação entre as 
pessoas. Ressalva-se que tais tarefas dizem respeito ás entidades públicas que se encontram 
vinculadas as normas sobre direitos fundamentais, consiste numa responsabilidade normatizada para 
com a sociedade. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-pl.html
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Os deveres fundamentais não se esgotam nas tarefas fundamentais, esses deveres não têm 
como titulares apenas o Estado, mas o ser humano que é responsável também na sociedade em que 
vive. 

Sabemos que o Estado não consegue atender a prestação desse direito fundamental, por 
diversas razões. Contudo, não podemos nos esquecer no dever fundamental dos pais, esse previsto na 
constituição, como também o dever de cada cidadão na busca pelo conhecimento, sendo a fonte de 
partida a escola, centros profissionalizantes e universidades. 

Nesse sentido, o direito à educação não pode se pressupor apenas pela a positivação nas cartas 
constitucionais, mas a sua necessidade de existir no plano dos fatos, valendo-se o seu caráter de 
universalidade, própria dos direitos fundamentais. O acesso ao conhecimento complementa e 
desenvolve a educação do ser humano, promovendo a inserção na vida social e profissional, exercício 
da cidadania, desenvolvimento das suas capacidades e vontades.  

A aplicação das políticas públicas educacionais reque a administração pública o planejamento 
anual das ações em consonância com o Plano Nacional de Educação e o Plano Municipal de Educação 
que estabeleceram as metas a serem alcançadas ao logo dos 10 anos na rede municipal de educação 
de Marituba/PA. 

Dessa foram enfatizamos que a solicitação realizada por meio da Diretoria de Ensino no que 
tange a contratação de empresa para a impressão de materiais gráficos objetiva garantir o apoio às escolas 
municipais e a dar subsídios para a execução de trabalhos das rotinas pedagógicas, que consideramos 
essenciais para o aprendizado educacional focado para turmas da Educação Infantil (Maternal I e II), do 
Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º Ano, 2º Ano, 3º Ano, 4º Ano e 5º Ano), do Ensino Fundamental Anos 
Finais (6º Ano, 7º Ano, 8º Ano e 9º Ano) e da Educação de Jovens e Adultos – EJA (1º Etapa, 2º Etapa, 3º 
Etapa e 4º Etapa), ciclos estes importantes da Educação Básica, estão preconizadas dentro do Plano 
Municipal de Educação - PME de Marituba/PA (2015-2025), através da Lei Municipal nº 311, de 24 de junho 
de 2015.  

Segundo o Plano Municipal de Educação de Marituba/PA, 2015-2025: 

“De acordo com o artigo 29, da Lei de Diretrizes e Bases nº 9394/96: O 
objetivo da Educação infantil é promover o desenvolvimento integral, em 
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a 
ação da família e da comunidade”. Pág. 30. 
“... A função social e educativa das instituições de educação infantil sofre 
importantes mudanças e são incorporadas também as Leis de Diretrizes e 
Base da Educação (LDB) (LEI nº. 9.394/1996), Esta Lei determinou que a 
Educação infantil, como primeira etapa da Educação básica, possua como 
finalidade o desenvolvimento integral das crianças até 6 anos de idade, em 
seus aspectos físicos, psicológico, intelectual e social”. Pág. 31. 
“ESTRATÉGIAS”... “Garantir o fornecimento de entrega do kit escolar...”. 
Pág. 36. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96) em seu Art. 3º e incisos 
estabelecem os princípios e fins da Educação Nacional, dentre eles encontra-se a garantia de padrão de 
qualidade. Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), seis direitos de aprendizagem e 
desenvolvimento asseguram, na Educação Infantil, as condições para que as crianças aprendam em 
situações nas quais possam desempenhar um papel ativo em ambientes que as convidem a vivenciar 
desafios e a sentirem-se provocadas a resolvê-los, nas quais possam construir significados sobre si, os 
outros e o mundo social e natural.  No Ensino Fundamental está organizado em áreas do conhecimento 
que, por meio de habilidades e competências, constroem conhecimentos. Nessa direção, o objeto 
possibilitará recursos que potencializem práticas pedagógicas e dão suporte para cumprir de maneira 
exitosa os desafios de nossa Rede Municipal de Ensino.  



 

 
 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Rua Fernando Guilhon, n° 5330 – Centro, Marituba/PA. 
Fone: (91) 3256-7833 / E-mail: licitasemedmarituba@gmail.com 

Página 4 de 17 

 
 

Estas etapas de ensino são asseguradas por direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em 
conformidade com o Plano Nacional de Educação (PNE). Esse documento normativo aplica-se 
exclusivamente à educação escolar, tal como define a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e 
à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN). 

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define o 
conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao 
longo das etapas e modalidades da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio.  

Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer 
para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no 
âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, “competência” é definida 
como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e 
socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno 
exercício da cidadania e do mundo do trabalho. 

Em consonância com as determinações legais, a Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010, 
que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, assim define o Ensino 
Fundamental:  

Artigo 23. O Ensino Fundamental com 9 (nove) anos de duração, de 
matrícula obrigatória para as crianças a partir dos 6 (seis) anos de idade, 
tem duas fases sequentes com características próprias, chamadas de anos 
iniciais, com 5 (cinco) anos de duração, em regra para estudantes de 6 
(seis) a 10 (dez) anos de idade; e anos finais, com 4 (quatro) anos de 
duração, para os de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos. Parágrafo único. No 
Ensino Fundamental, acolher significa também cuidar e educar, como forma 
de garantir a aprendizagem dos conteúdos curriculares, para que o 
estudante desenvolva interesses e sensibilidades que lhe permitam usufruir 
dos bens culturais disponíveis na comunidade, na sua cidade ou na 
sociedade em geral, e que lhe possibilitem ainda sentir-se como produtor 
valorizado desses bens.  

Artigo 24. Os objetivos da formação básica das crianças, definidos para a 
Educação Infantil, prolongam-se durante os anos iniciais do Ensino 
Fundamental, especialmente no primeiro, e completam-se nos anos finais, 
ampliando e intensificando, gradativamente, o processo educativo, 
mediante: I - desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 
meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; 
II - foco central na alfabetização, ao longo dos 3 (três) primeiros anos;  
III - compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade;  
IV - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e 
valores;  
V - fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de respeito recíproco em que se assenta a vida social. 

Segundo o Plano Municipal de Educação de Marituba/PA, 2015-2025: 

 “ESTRATÉGIAS...  
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**... Garantia de recursos didáticos e pedagógicos de qualidade e em 
quantidade suficiente para atender a demanda das escolas, capacitando os 
docentes para valorização da educação de qualidade em relação aos 
recursos tecnológicos pág. 43)”. 
*... Garantir a implementação nas escolas de Projetos e Programas voltados 
para o incentivo da leitura e escrita de todos os alunos do ensino 
fundamental, com atividades complementares na escola que venham 
reforçar a aprendizagem .... Pág. 44)” 
*... Tornar efetiva a fiscalização da execução do Projeto Político Pedagógico 
nas escolas do Município de Marituba através da secretaria municipal de 
educação com diretrizes norteadoras ao atendimento educacional 
especializado (observando currículo, metodologias, avaliações... pág. 53)” 

A aprovação da BNCC, que passa a nortear (e não engessar) a Educação de nosso País. Se bem 
implementada, poderemos identificar várias vantagens: assegurar a todos os alunos o acesso ao 
conhecimento ideal para cada fase da Educação Básica; promover uma evolução nos cursos de formação 
inicial, uma vez que ficarão mais claros quais conteúdos devem ser ensinados e quais objetivos devem ser 
alcançados; aperfeiçoar as formações continuadas, que poderão ser mais bem planejadas e mais bem 
aplicadas; possibilitar avaliações diagnósticas (Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA, Prova Brasil...) 
com maior clareza, colocando em condições de igualdade (regras e conteúdos) todos os estudantes, 
independentemente do local onde habitam (o CEP não deverá mais determinar a qualidade do ensino 
oferecido); e potencializar as devolutivas das avaliações externas, pois teremos resultados mais robustos e 
confiáveis. 

A Diretoria de Ensino de Marituba/PA, tem preocupação de dar garantia a todos os alunos 
matriculados na rede municipal de ensino o acesso á materiais confeccionados de extrema qualidade 
atendo das matrizes curriculares essenciais ao processo de ensino aprendizagem a cada aluno de acordo o 
seu nível escolar. Evitando o mantra da herança educacional é, de fato, a sobrevivência, na vida social, de 
um anacronismo que ainda hoje nos desafia: a Educação de qualidade é um direito, não uma herança de 
classe. A expressão traz consigo a marca de um tempo em que a linguagem do privilégio se sobrepunha à 
compreensão do direito. 

O Município de Marituba/PA, por meio da Secretaria Municipal de Educação e seu corpo técnico, 
vêm promovendo o resultado positivo, graças ao fortalecimento das habilidades e as competências dos 
assuntos abordados do todos os professores da rede municipal de educação, lembrando a todos que o 
direito à Educação está inscrito na legislação brasileira e implica o acesso, a permanência, a aprendizagem 
relevante e o fluxo adequado.  

Para os governantes e para a comunidade escolar, há um conjunto de ações necessárias e 
possíveis que são essenciais para que o direito possa ser exercido de fato pela população. Os limites ao 
exercício do direito envolvem diversos aspectos e o compromisso de superar esses obstáculos implica 
ação, tanto sobre os fatores chamados “extraescolares” como sobre os “intraescolares” (DOURADO; 
OLIVEIRA, 2009, p. 201-15). 

Há iniciativas no âmbito extraescolar que repercutem de imediato na garantia do direito, entendido 
como o acesso, a permanência e a conclusão dos sucessivos níveis de ensino com qualidade e 
aprendizagens relevantes. Podem-se destacar duas ações necessárias: 

Articulação de ações intersetoriais. Políticas destinadas a crianças, 
adolescentes e jovens devem ter a escola como referência, pois o lugar 
dessa população é, acima de tudo, na escola. A criação pelo estado e 
município de comitês de apoio ao direito à Educação permite articular 
iniciativas das áreas da saúde, cultura, esporte, ciência e tecnologia, 
desenvolvimento social, entre outras, para promover a busca ativa de 
população de 4 a 17 anos fora da escola e contribuir com atividades para o 
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fortalecimento do projeto pedagógico e a permanência na escola (Estratégia 
6.4 do PNE3 2014-2024). 

Lembremos que na educação, há um sistema que é constituído por vários componentes, como 
currículo, espaços e recursos didáticos adequados, gestão eficiente, avaliações significativas e, o mais 
importante, a presença de um professor qualificado, fato já extensamente comprovado em pesquisas 
nacionais e internacionais. 

A Educação é uma atividade complexa que envolve múltiplos atores. Todos os profissionais que 
atuam na escola têm um papel relevante no processo educacional. Por isso mesmo, não apenas a sala de 
aula, mas toda a instituição deve se constituir em um ambiente educativo. A principal função da Educação 
escolar é promover o pleno desenvolvimento dos estudantes, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho, conforme estabelecido pelo art. 205 da Constituição de 1988. A formação 
integral requer o incremento de diversas habilidades. Para além de sua evolução cognitiva, essa formação 
contempla o fomento à capacidade analítica e ao pensamento crítico de crianças e jovens, assim como uma 
significativa compreensão da sociedade em que vivem. 

Para que os objetivos da Educação sejam alcançados, tal qual explícito na Constituição Cidadã e na 
LDB de 1996, faz-se necessário garantir um ambiente adequado ao trabalho pedagógico. Isso envolve 
desde recursos humanos e materiais até um clima escolar respeitoso e propício ao ensino e à 
aprendizagem. 

A presente solicitação de contratação visa assegurar o atendimento das unidades escolares com a 
confecção de materiais gráficos, tendo em vista garantir a melhoria de atendimento nas demandas de 
atividades pedagógicas e salvaguardando a manutenção básica da educação preconizada na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 9.394/96).  

A Diretoria de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Marituba/PA, vislumbra manter todos 
os alunos da rede em constante aperfeiçoamentos e fixação das habilidades competências dos exercícios 
direcionados a cada aluno para que possam apresentar resultados satisfatórios quando houver aplicação do 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDB que funciona como um indicador nacional que 
possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o 
qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias, a Prova Brasil e o Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb) são avaliações para diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Têm o objetivo de 
avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e 
questionários socioeconômicos. A Provinha Brasil é uma avaliação diagnóstica que visa investigar as 
habilidades desenvolvidas pelas crianças matriculadas no 2º Ano do Ensino Fundamental das escolas 
públicas brasileiras que é composta pelos testes de Língua Portuguesa e de Matemática e permite aos 
professores e gestores obter mais informações que auxiliem o monitoramento e a avaliação dos processos 
de desenvolvimento da alfabetização e do letramento inicial e das habilidades iniciais em matemática, 
oferecidos nas escolas públicas brasileiras, mais especificamente, a aquisição de habilidades de Leitura e 
de Matemática entre outras.  

Dessa forma impactam positivamente o aumento dos indicadores de aprendizado, reforçando a 
necessidade de garantir aos discentes as habilidades e competências nas atividades a serem 
encaminhadas, enfatizando o compromisso da Secretaria Municipal de Educação com o fomento as 
políticas educacionais no Município de Marituba/PA. 

As quantidades dos cadernos de atividades pedagógicas foram estimadas com base no 
levantamento realizado junto às unidades escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Marituba, 
através da Diretoria de Ensino, tendo em vista que a Administração Pública contrata na medida de suas 
necessidades. 

Desta feita, torna-se indispensável a prestação de serviços de impressão de material gráfico para 
dar dinâmica às atividades realizadas nas unidades escolares do Município de Marituba/PA, justificando-se 
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desta forma a necessidade da referida contratação. 

4. DA DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DO OBJETO E QUANTITATIVO 

4.1. Planilha de Descrição e Quantitativo. 

LOTE I – EDUCAÇÃO INFANTIL 

Item Descrição/Material Unidade 
Quant. de 

impressões 
V. Unit. V. Total 

1 
 

1º Caderno de Pinturas e Atividades 
para Maternal I e II – 25 páginas. 
Papel AP 90 gramas (capa e miolo). 
Impressão colorida frente e verso, em 
formato de brochura. Medindo: 
42x21cm (aberto) e 30x21cm 
(fechado). 

Serviço 4.334 R$ 5,42 R$ 23.490,28 

2 

2º Caderno de Pinturas e Atividades 
para Maternal I e II – 25 páginas. 
Papel AP 90 gramas (capa e miolo). 
Impressão colorida frente e verso, em 
formato de brochura. Medindo: 
42x21cm (aberto) e 30x21cm 
(fechado). 

Serviço 4.334 R$ 5,42 R$ 23.490,28 

3 

1º Caderno de Pinturas e Atividades 
para Nível I e II – 30 páginas. Papel 
AP 90 gramas (capa e miolo). 
Impressão colorida frente e verso, em 
formato de brochura. Medindo: 
42x21cm (aberto) e 30x21cm 
(fechado). 

Serviço 6.686 R$ 6,50 R$ 43.459,00 

4 

2º Caderno de Pinturas e Atividades 
para Nível I e II – 30 páginas. Papel 
AP 90 gramas (capa e miolo). 
Impressão colorida frente e verso, em 
formato de brochura. Medindo: 
42x21cm (aberto) e 30x21cm 
(fechado). 

Serviço 6.686 R$ 6,50 R$ 43.459,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 133.898,56 

LOTE II – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

Item Descrição/Material Unidade 
Quant. de 

impressões 
V. Unit. V. Total 

1 
 

1º Caderno de Atividades 1º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 15 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 3.580 R$ 3,25 R$ 11.635,00 
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2 

2º Caderno de Atividades 1º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 15 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 3.580 R$ 3,25 R$ 11.635,00 

3 

1º Caderno de Atividades 2º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 15 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 3.578 R$ 3,25 R$ 11.628,50 

4 

2º Caderno de Atividades 2º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 15 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 3.578 R$ 3,25 R$ 11.628,50 

5 

1º Caderno de Atividades 3º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 15 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 3.840 R$ 3,25 R$ 12.480,00 

6 

2º Caderno de Atividades 3º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 15 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 3.840 R$ 3,25 R$ 12.480,00 

7 

1º Caderno de Atividades 4º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 15 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 4.212 R$ 3,25 R$ 13.689,00 

8 

2º Caderno de Atividades 4º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 15 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 4.212 R$ 3,25 R$ 13.689,00 
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9 

1º Caderno de Atividades 5º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 15 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 4.208 R$ 3,25 R$ 13.676,00 

10 

2º Caderno de Atividades 5º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 15 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 4.208 R$ 3,25 R$ 13.676,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 126.217,00 

LOTE III – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 

Item Descrição/Material Unidade 
Quant. de 

impressões 
V. Unit. V. Total 

1 

1º Caderno de Atividades 6º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 25 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 4.834 R$ 5,42 R$ 26.200,28 

2 

2º Caderno de Atividades 6º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 25 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 4.834 R$ 5,42 R$ 26.200,28 

3 

1º Caderno de Atividades 7º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 30 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 4.048 R$ 6,50 R$ 26.312,00 

4 

2º Caderno de Atividades 7º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 30 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 4.048 R$ 6,50 R$ 26.312,00 

5 

1º Caderno de Atividades 8º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 30 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 

Serviço 3.478 R$ 6,50 R$ 22.607,00 
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brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

6 

2º Caderno de Atividades 8º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 30 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 3.478 R$ 6,50 R$ 22.607,00 

7 

1º Caderno de Atividades 9º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 30 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 3.020 R$ 6,50 R$ 19.630,00 

8 

2º Caderno de Atividades 9º Ano 
contendo as habilidades das questões 
– 30 páginas. Papel AP 90 gramas 
(capa e miolo). Impressão colorida 
frente e verso, em formato de 
brochura. Medindo: 42x21cm (aberto) 
e 30x21cm (fechado). 

Serviço 3.020 R$ 6,50 R$ 19.630,00 

VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 189.498,56 

LOTE IV – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 

Item Descrição/Material Unidade 
Quant. de 

impressões 
V. Unit. V. Total 

1 

1º Caderno de Atividades 1º Etapa 
EJA contendo as habilidades das 
questões – 25 páginas. Papel AP 90 
gramas (capa e miolo). Impressão 
colorida frente e verso, em formato 
de brochura. Medindo: 42x21cm 
(aberto) e 30x21cm (fechado). 

Serviço 310 R$ 5,42 R$ 1.680,20 

2 

2º Caderno de Atividades 1º Etapa 
EJA contendo as habilidades das 
questões – 25 páginas. Papel AP 90 
gramas (capa e miolo). Impressão 
colorida frente e verso, em formato 
de brochura. Medindo: 42x21cm 
(aberto) e 30x21cm (fechado). 

Serviço 310 R$ 5,42 R$ 1.680,20 

3 

1º Caderno de Atividades 2º Etapa 
EJA contendo as habilidades das 
questões – 25 páginas. Papel AP 90 
gramas (capa e miolo). Impressão 
colorida frente e verso, em formato 
de brochura. Medindo: 42x21cm 
(aberto) e 30x21cm (fechado). 

Serviço 524 R$ 5,42 R$ 2.840,08 
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4 

2º Caderno de Atividades 2º Etapa 
EJA contendo as habilidades das 
questões – 25 páginas. Papel AP 90 
gramas (capa e miolo). Impressão 
colorida frente e verso, em formato 
de brochura. Medindo: 42x21cm 
(aberto) e 30x21cm (fechado). 

Serviço 524 R$ 5,42 R$ 2.840,08 

5 

1º Caderno de Atividades 3º Etapa 
EJA contendo as habilidades das 
questões – 25 páginas. Papel AP 90 
gramas (capa e miolo). Impressão 
colorida frente e verso, em formato 
de brochura. Medindo: 42x21cm 
(aberto) e 30x21cm (fechado). 

Serviço 1.568 R$ 5,42 R$ 8.498,56 

6 

2º Caderno de Atividades 3º Etapa 
EJA contendo as habilidades das 
questões – 25 páginas. Papel AP 90 
gramas (capa e miolo). Impressão 
colorida frente e verso, em formato 
de brochura. Medindo: 42x21cm 
(aberto) e 30x21cm (fechado). 

Serviço 1.568 R$ 5,42 R$ 8.498,56 

7 

1º Caderno de Atividades 4º Etapa 
EJA contendo as habilidades das 
questões – 25 páginas. Papel AP 90 
gramas (capa e miolo). Impressão 
colorida frente e verso, em formato 
de brochura. Medindo: 42x21cm 
(aberto) e 30x21cm (fechado). 

Serviço 1.630 R$ 5,42 R$ 8.834,60 

8 

2º Caderno de Atividades 4º Etapa 
EJA contendo as habilidades das 
questões – 25 páginas. Papel AP 90 
gramas (capa e miolo). Impressão 
colorida frente e verso, em formato 
de brochura. Medindo: 42x21cm 
(aberto) e 30x21cm (fechado). 

Serviço 1.630 R$ 5,42 R$ 8.834,60 

VALOR GLOBAL DO LOTE R$ 43.706,88 

VALOR GLOBAL DOS LOTES I, II, III E IV R$ 493.321,00 

 

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

5.1. Os materiais gráficos devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, a partir da 
Ordem de Serviço ter sito recebida pela Contratada, no 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, conforme cronograma previamente informado pela Diretoria de Ensino, no horário das 
8:00 às 12:00 horas. A entrega do material gráfico será de maneira parcelada e a Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED considera oportuno e conveniente a entrega a partir do momento de sua solicitação; 

5.2. Os materiais gráficos entregues deverão conter especificações detalhadas, constando dados de 
identificação do material, dimensão e demais referências que permitam perfeita análise e aceitação;  

5.3. Os materiais gráficos serão recebidos e analisados pelo setor solicitante, que poderão diligenciar junto 
à Contratada visando ao esclarecimento das especificações e qualidade dos materiais oferecidos; 
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5.4. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira 
responsabilidade da Contratada. A movimentação dos materiais gráficos 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 prestou serviços para 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E EXECUÇÃO 

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 os serviços gráficos, 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 gráficos;  
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 8666, de 21 de junho 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
8.1. A emissão do recebimento definitivo dos serviços não eximirá a Contratada de suas responsabilidades, 
nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que órgão Contratante venha a fazer, baseada na 
existência de materiais gráficos inadequados ou defeituosos.  

8.2. Os materiais gráficos serão recebidos conforme a seguir:  

a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o material gráfico 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 material gráfico 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. 



 

 
 
 
 
 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Rua Fernando Guilhon, n° 5330 – Centro, Marituba/PA. 
Fone: (91) 3256-7833 / E-mail: licitasemedmarituba@gmail.com 

Página 13 de 17 

 
 

8.3. Na hipótese dos materiais gráficos apresentarem irregularidades não sanadas, será reduzido a termo o 
fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.  
 

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 e, ainda: 
     
9.1.1 Efetuar a entrega dos materiais gráficos do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constante no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão 
as indicações referentes a: quantidades, preços unitários, preços totais, nota de empenho e demais 
informações necessárias. 
        
9.2. Entregar os materiais gráficos nos prazos estipulados no subitem 5.1 deste Termo de Referência, a 
contar do recebimento da Nota de Empenho ou Autorização de Serviço. 
 
9.3. Atender as Normas Ambientais vigentes.  
 

9.4. 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). 
 

9.5. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os materiais 
gráficos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução, no prazo fixado 
neste Termo de Referência. 
 

9.6. 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. 
 
9.7. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
9.8. 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 prestação de serviços e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de 
quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora. 

9.9. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados a prestação 
de serviços, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência. 

9.10. 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 da prestação de serviços, em quaisquer 
operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante. 

9.11. Executar a prestação de serviços, inclusive acompanhado da garantia (se for o caso), sem 
transferência de responsabilidade ou subcontratação. 

9.12. Se após o recebimento definitivo do material gráfico 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. 
 
9.13. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da 
Secretaria Municipal de Educação. 
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9.14. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente prestação de serviços, especialmente os 
referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas. 
 
9.15. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega do (s) material (is) gráfico (s) no 
local de destino. 
 
9.16. Comunicar imediatamente à Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outras necessárias para recebimento de correspondência e de pagamento. 
 

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 gráficos 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 entregue, 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 gráficos entregues em desacordo com as especificações 
contidas nesse Termo de Referência. 

10.8. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a prestação de serviços 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: 
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12.2.1 Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com a prestação 
de serviços.  

 
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) gráfico (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.  

   
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 da 
entrega dos materiais gráficos pela Contratada. 
 

12.5. A Contratante não fica obrigada a adquirir o material gráfico na totalidade do valor e das quantidades 
estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com os serviços efetuados. 
 

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. 
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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: 

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. 
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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 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 serviços 
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 ___ 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. 

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, § 1º, 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. 

 
 

 
Raimunda da Silva Cunha 

Diretora de Ensino 
Marituba - Pará 
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