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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 - CMA 
 

 

TIPO:        Menor Preço por LOTE; 
 

 

OBJETO: Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para o fornecimento de 

CONSUMO DIVERSOS (ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E 

OUTROS) , conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

   
 

ABERTURA: 05/04/2021, às 09:00 horas, na Câmara Municipal de Altamira, localizada na Rua 

Primeiro de Janeiro, 1274 - Catedral, Altamira - PA, 68.371-020, no horário 

estabelecido, o Pregoeiro dará início à abertura dos envelopes, não sendo permitido, a 
partir de então, o recebimento de quaisquer outros envelopes. Na hipótese de não haver 

expediente nesta data, a abertura da licitação ocorrerá no primeiro dia útil subseqüente, 

no mesmo horário e local. 
 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, instituído 

pela Portaria nº. 023 de 07 de janeiro de 2021 torna público que realizará licitação, conforme 

descrito abaixo, e que observará aos preceitos de direito público e, em especial, às disposições da 

Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, e será em tudo regida pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus 

respectivos anexos. 
 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 - Constituem objeto do presente certame a seleção e contratação de pessoa jurídica, do ramo pertinente, 

para o fornecimento de CONSUMO DIVERSOS (ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E 

OUTROS) , conforme especificações constantes do Termo de Referência (Anexo I). 

 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital. 

 

2.2 - Não poderão participar desta licitação: 
 

a) servidor, dirigente da Câmara Municipal de Altamira, ou responsável pela licitação; 

 
b) empresas que tenham sido penalizadas, pela Câmara Municipal de Altamira, com a pena constante do 

Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93; 

 
c) empresas que tenham sido penalizadas com a pena constante do Art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93. 

 

2.3 - Não é permitida a formação de consórcios para a participação desta licitação. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO (ENVELOPE “A”) 

 

3.1 – Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances de preços praticar demais atos 
pertinentes ao certame, o representante munido dos seguintes documentos: 
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a) Cópia da Carteira de Identidade ou outro documento equivalente com foto; 

 

b) Instrumento público de procuração ou Termo de Credenciamento (Anexo III) com firma reconhecida com 

poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome do proponente; 

 

c) Cópia do registro comercial (se empresa individual) ou cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado (se sociedades comerciais) ou cópia do registro do ato constitutivo 

(se sociedades civis); 

 

d) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, Anexo V; 
 

e) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, Anexo VI; 
 

f) Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Anexo VIII; 
 

3.2 – Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um 

licitante; 
 

3.3 – Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente deverá 
apresentar a carteira de identidade ou outro documento equivalente com foto, juntamente com a cópia 

autenticada do Estatuto, Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado dos documentos contidos no subitem 
3.1, alíneas: “d” “e” “f”; 

 

– Caso o credenciamento seja efetuado por meio de procuração por instrumento público o licitante fica 
dispensado de apresentar o documento especificado no subitem 3.1 alínea “c”. 

 

3.4 – Os documentos deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão autenticados 

pelo Pregoeiro na ocasião da abertura dos envelopes de credenciamentos, ou por cópias autenticadas em 
cartório, devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. 

 

4 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS ENVELOPES 
 

4.1 - A entrega da proposta comercial e dos documentos de habilitação será feita no local, data e horário 
indicados no preâmbulo do presente edital, em envelopes distintos, devidamente lacrados, contendo 

referência ao presente certame e indicando as seguintes informações: 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

ENVELOPE “A” - CREDENCIAMENTO 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

ENVELOPE “B” - PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021 

ENVELOPE “C” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃOSOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 
4.2. No caso da Sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa antes de cumpridas todas as 

suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fechamento, ficarão sob a guarda do pregoeiro e serão 

exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na Sessão marcada para o prosseguimento dos 

trabalhos. 
 

5 - DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL – (ENVELOPE “B”) 

 
5.1 - A proposta deverá ser apresentada em papel A4 timbrado da empresa e nele faça constar todos os 

dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço 

completo, telefones. Fax, email – se houver), em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, datada e assinada 
na parte final, rubricada em todas as suas folhas pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas, ou ressalvas. 

 

a) orçamento discriminado em preços unitário e total para os produtos a serem fornecidos, em algarismos e 
por extenso para cada item, com no máximo duas casas decimais, em moeda corrente nacional, sendo que o 

preço proposto na proposta escrita e naquele que por ventura vier a ser ofertados através de lances verbais, 

estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, contribuições fiscais e parafiscais, despesas com mão de obra, locomoção, seguro acidente, 

comissões, fretes, despesas financeiras e operacionais, bem como outras despesas de qualquer natureza que 

se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto da licitação; 
 

b) deverá o licitante vencedor apresentar nova proposta escrita do novo valor adjudicado, no prazo máximo 

de 24 horas;  

 
c) prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data da reunião do Pregão. Se na 

proposta não constar prazo de validade, subentende-se 60 (sessenta) dias; 

 
d) a entrega do objeto, será IMEDIATO a partir do recebimento da autorização de retirada; 

 

e) descrição e especificação claras e completas do objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações 

técnicas (Anexo I), informando-se a marca; 
 

f) em caso de divergência entre os preços unitários e totais, serão considerados os primeiros entre os 

expressos em algarismos; 
 

g) indicar o nome completo e a qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, número da carteira 

profissional ou RG, CPF, endereço completo e telefone) do responsável legal da empresa que assinará o 
contrato, informando o cargo que ocupa na empresa; 

h) indicar o nome do Banco, código da Agencia e número da Conta Corrente para efeito de pagamento; 

 

i) a proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de 
preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital. 

 

j) iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não mais caberá desistência das mesmas, nos 
termos do § 6º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 

pelo pregoeiro; 
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l) não serão aceitas as propostas ou documentos enviados via fax ou meio eletrônico. 

 

5.2 Não serão admitidos cancelamentos, retificações ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez 
abertas as propostas escritas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações serão de inteira 

responsabilidade do proponente, não lhe cabendo em caso de classificação, eximir-se do fornecimento do 

objeto da presente licitação. 
 

5.3 A proposta deverá ser firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza 

o julgamento a ter mais de um resultado. 

 
5.4 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados 

em qualquer fase da licitação. 

 
5.5 - Ao apresentar a proposta na forma requerida, fica subentendido que a licitante aceita, irrestritamente, 

todas as condições estabelecidas no presente Edital. 

 

5.6 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital, ou imponham condições, ou contiverem 

emendas, rasuras ou entrelinhas; 
 

b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 

 
6 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – (ENVELOPE “C”) 

 

6.1 - Habilitação Jurídica: 

 

a) cópia do CPF e Carteira de Identidade dos sócios; 

 

b) cópia do registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

c) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a 
eleição de seus administradores; 

 

d) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da 

composição da diretoria em exercício; 
 

e) 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. 

 

6.2 - Regularidade Fiscal: 

 

a) Comprovante de inscrição no CNPJ; 

 

b) Ficha de inscrição cadastral FIC – Inscrição Estadual, (se houver); 
 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

 
d) Certidão Negativa de Débitos – CND, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS; 
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e) Certidão negativa de Débitos Relativos aos Tributos federais e à Dívida Ativa da União, sendo que a 

mesma deve abranger também as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do 

art. 11 da Lei nº. 8.212, de 24 de julho de 1991, expedida pela Secretaria da Receita Federal; 

 
f) Certidões de Regularidade Fiscal da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do licitante; 

 

g) Certidão Negativa de Débito da Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 
 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

 

i) Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 

Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo ANEXO VII deste Edital; 

 

6.3 - Qualificação Técnica: 

 
a) Atestado de capacidade técnica expedida por Órgão da Administração Pública, comprovando que a 

licitante manteve ou mantém contrato para o fornecimento de produtos da mesma natureza desta licitação, 

contendo o grau de satisfação quanto ao nível de atendimento e qualidade dos produtos; 

 
b) Certificado de vistoria anual emitido pelo corpo de Bombeiros, devidamente regularizado e vigente; 

 

c) Atestado de Adimplência junto a Câmara Municipal de Altamira, (não se encontra em situação de 
mora, inadimplência ou pendência) no qual precisará ser requerido somente por forma eletrônica através dos 

e-mails camaraaltamiracpl@gmail.com e/ou tesouraria.cma2021@gmail.com, com antecedência mínima de 

dois úteis anterior a abertura do certame. 
 

6.4 - Qualificação Econômico financeira: 

 

6.4.1 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 

03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 
 

6.4.2 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

 
6.4.3 - A comprovação exigida no item anterior deverá ser feita da seguinte forma: 

 

a) No caso de sociedades anônimas, cópia do balanço patrimonial e demonstrações contábeis, publicados no 
Diário Oficial do Estado / Distrito Federal ou, se houver, do Município da sede da empresa; 

 

b) No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia das páginas do Livro Diário, contendo Termo de 
Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstrações Contábeis e Termo de Encerramento, com o respectivo 

registro na Junta Comercial e, no caso de sociedades simples (cooperativas/associações), no cartório 

competente. 

 
c) O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do último balanço patrimonial ou do 

balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa situação financeira: 

 
d) Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

mailto:camaraaltamiracpl@gmail.com
mailto:tesouraria.cma2021@gmail.com
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LG= ----------------------------------------------------- > 1,00 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

- Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula: 
Ativo Circulante 

LC= ----------------------------------------------------- > 1,00 

Passivo Circulante 
 

- Índice de Solvência Geral (ISG) não inferior a 1,00 (um), obtido pela fórmula: 

Ativo Total 

SG= ----------------------------------------------------- > 1,00 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

- Só serão habilitadas as empresas cujos índices atenderem aos critérios mínimos acima estabelecidos; 
 

e) As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% 
(dez por cento) do valor estimado da contratação ou do ITEM  pertinente. 

 

6.4.4 Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo(s) cartório(s) distribuidor(es) da sede da 

licitante; 
 

6.5 - Todos os documentos, com os seus respectivos prazos de validade correspondente a data de abertura do 

presente certame, deverão ser apresentados no processo em original ou cópias que serão autenticados pelo 
Pregoeiro na ocasião da abertura dos envelopes de habilitação, ou por cópias autenticadas em cartório, 

devendo, no entanto, estarem perfeitamente legíveis e sem qualquer emenda ou rasura. 

 
6.6 – Os documentos que não apresentarem data de validade no seu texto serão considerados o emitido em 

até 30 (trinta) dias da abertura desta licitação.  

 

7 - DO PROCEDIMENTO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

7.1 - No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública para recebimento das propostas 

comerciais e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao 
respectivo credenciamento, comprovando, possuir os necessários poderes para formulação de propostas e 

para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 

 

7.2 - Não se permitirá a qualquer das licitantes solicitar a retirada de envelopes ou cancelamento de 
propostas após a sua entrega; 

 

7.3 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, que deverão ser 
rubricadas por ele e membros da Equipe de Apoio, conferindo-as quanto à validade e cumprimento das 

exigências contidas no edital; 

 
7.4 – O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e aquelas com preços de até 10% (dez por cento) 

superiores àquela; 

 

7.5 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 

(três), para que os representantes das licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas suas propostas escritas; 
 

7.6 - Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das 
licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva; 
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7.7 - O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar 

lances verbais, a partir da autora da proposta de menor preço; 

 
7.8 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro implicará a exclusão da 

licitante da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço presentado pelo licitante, para efeito de 

ordenação das propostas. 
 

7.9 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo pregoeiro, os licitantes 

manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 
7.10 - Dos lances ofertados não caberá retratação; 

 

7.11 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor 
preço e o valor estimado para a contratação; 
 

7.12. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas ou 

empresas de pequeno porte. 

 
7.12.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até cinco por cento superiores ao menor preço. 

 
7.12.2. O critério definido neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
7.12.3. A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma: 

 

7.12.3.1. ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado o objeto em seu favor; 

 

7.12.3.2. na hipótese da não-contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base no 
subitem 7.12.3.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, 

na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 

 

7.12.3.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresa e empresa de pequeno porte 
que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

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

será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de cinco minutos por item em situação de 

empate, sob pena de preclusão. 
 

7.13 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do invólucro 

contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do 

atendimento das condições fixadas no edital; 
 

7.14. Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem a documentação em situação regular, conforme 

estabelecido neste Edital. 

 
7.15. No caso de inabilitação do proponente que tiver apresentado a melhor oferta, serão analisados os 

documentos de habilitação do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim 

sucessivamente, até que uma licitante atenda às condições fixadas neste Edital. 
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7.16 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, 

sendo-lhe adjudicado o objeto do certame; 

 

7.17 - Faculta-se ao Pregoeiro o direito de promover, em qualquer fase da licitação, diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta; 

 
7.18 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o prazo de 

08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das causas referidas no item anterior; 

 

7.19 - Na situação prevista no inciso 7.9, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para 
que seja obtido melhor preço; 

 

7.20 - O julgamento e a adjudicação do objeto desta licitação serão realizados pelo critério do MENOR 
PREÇO POR ITEM; 

 

7.21. Não serão consideradas quaisquer vantagens não previstas neste Edital; 
 

7.22 - Serão desclassificadas as propostas que: 

 

7.22.1. consignarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 
 

7.23. O Pregoeiro manterá em seu poder a documentação das demais licitantes, pelo prazo de até 10 (dez) 

dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-la neste período, sob pena de sua 
destruição. 

 

7.24 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 
ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e licitantes presentes; 

 

7.25 - Não serão motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da 

proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais 
licitantes; 

 

7.26 - O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial do Estado do Pará, Site Oficial da Câmara 
Municipal www.altamira.pa.leg.br, no Jornal de Circulação Regional e no quadro de avisos da Unidade 

Gestora. 

 

8 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 

8.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante, no final da sessão, poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias consecutivos para 
apresentação das razões do recurso. 

 

8.2 - As demais licitantes, ficam, desde já intimadas à apresentar contra-razões, no mesmo prazo, a contar do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

8.3 - A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes, importará na decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor; 
 

8.4 - O recurso não terá efeito suspensivo. 

 
8.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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8.6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

fará a adjudicação do objeto da licitação, bem como a homologação do certame. 

 

9 - DAS SANÇÕES 
 

9.1 - Art. 7º da Lei n.º10.520/2002 - A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, 

não assinar o contrato, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, 
ensejar o retardamento do fornecimento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no 

fornecimento do material, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedida de licitar e de contratar com a Câmara Municipal de Altamira, sem prejuízo das multas 

previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 

9.1.1- Arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993: 

 
9.1.1.1 advertência por escrito; 

 

9.1.1.2 multas: 
 

9.1.1.2.1 multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os prazos de 

execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre o valor global do 

registro, até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 
 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora; 

b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) hora; 
c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª (vigésima) hora. 

 

9.1.1.2.2 Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada sobre o valor 
global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério da Administração, não mais 

ser aceito o fornecimento; 

 

9.1.1.2.3 Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor global 
do registro. 

 

9.1.1.3 suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, até o prazo máximo previsto na legislação em vigor; 

 

9.1.1.4 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 própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 

pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra “13.1.1.3”; 

 
9.2 As sanções previstas nas letras “9.1.1.1”,“ 9.1.1.3”e “9.1.1.4”, poderão ser aplicadas juntamente com a da 

letra “9.1.1.2”, facultada a defesa prévia do interessado. 

 
9.3 Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na Câmara 

Municipal de Altamira – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao 

crédito existente, a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 
9.4 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada 

judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao CONTRATANTE, decorrentes 

das infrações cometidas. 
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9.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de caso fortuito ou 

motivo de força maior. 

 

9.6 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior 
àquela que aplicou a sanção. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 

10.1 - Consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade 

simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente 

registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 
desde que: 

 

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$: 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); 

 

II – no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em 
cada ano-calendário, receita bruta superior a R$: 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$: 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). 

 

10.1.1 - Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o produto da venda de bens e 
serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta 

alheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

 
10.1.2 - No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a que se refere o caput deste artigo 

será proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte houver 

exercido atividade, inclusive as frações de meses. 
 

10.1.3 - O enquadramento do empresário ou da sociedade simples ou empresária como microempresa ou 

empresa de pequeno porte bem como o seu desenquadramento não implicará alteração, denúncia ou qualquer 

restrição em relação a contratos por elas anteriormente firmados. 
 

10.1.4 - Não se inclui no regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, para 

nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:  
 

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica; 

 

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 
 

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa 

que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 10.1 deste Edital; 

 

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 
beneficiada pela Lei Complementar nº. 123/ 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que 

trata o inciso II do item 10.1 deste Edital; 
 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde 

que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do item 10.1 deste Edital; 
 

f) constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 

 
g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
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h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de 

sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora 

de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de 

capitalização ou de previdência complementar; 
 

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que 

tenha ocorrido em um dos 05 (cinco) anos-calendário anteriores; 
 

j) constituída sob a forma de sociedade por ações. 
 

10.1.5 - O disposto nas alíneas itens d e g do subitem 10.1.4 não se aplica à participação no capital de 

cooperativas de crédito, bem como em centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio previsto 
na Lei Complementar nº. 123/2006, e associações assemelhadas, sociedades de interesse econômico, 

sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa 

exclusiva dos interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte. 
 

10.1.6 - Na hipótese de a microempresa ou empresa de pequeno porte incorrer em alguma das situações 
previstas nas alíneas do subitem 10.1.4 deste Edital, será excluída do regime de que trata a Lei 

Complementar nº 123/2006, com efeitos a partir do mês seguinte ao que incorrida a situação impeditiva. 
 

10.2 - As microempresas e empresas de pequeno porte, que participarem deste certame, deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição. 
 

10.2.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado ao licitante, o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que este for declarado o 
vencedor do presente certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

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

negativas ou positivas, com efeito, de certidão negativa. 
 

10.2.1.1 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 10.2.1, implicará decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

 

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta de recursos 

oriundos da Câmara Municipal de Altamira, conforme dotação orçamentária a seguir: 
 

- 01 031 0001 2.001 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo; 

- 3.3.90.30.00 Materiais de Consumo; 

 

12 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

Os pagamentos devidos, em decorrência das obrigações assumidas, serão efetuados, conforme Minuta de 

Contrato, Anexo IX. 
 

13 - DOS ANEXOS 

 
Compõem o presente Edital, dele fazendo parte integrante e indissociável, os seguintes anexos: 

 

a) Anexo I: TERMO DE REFERÊNCIA; 

b) Anexo II: MODELO DE PROPOSTA; 
c) Anexo III: TERMO DE CREDENCIAMENTO: 
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d) Anexo IV: DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; 

e) Anexo V: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTOS DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

f) Anexo VI: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE; 

g) Anexo VII: DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF. 
h) Anexo VIII: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

i) Anexo IX: MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

 

14 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 

 

14.1 - No interesse da Administração Pública, a Câmara Municipal de Altamira poderá: 

 
a) modificar as condições do presente Edital, com fixação de novo prazo para a sua realização, exceto 

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas; 

 
b) revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
 

14.2 - A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento contratual. 

 

14.3 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da revogação ou anulação do 
procedimento licitatório. 

 

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

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

solicitar esclarecimento, providências ou impugnar o ato convocatório, sempre por escrito, e devendo ser 
protocolado na Câmara Municipal de Altamira, localizada na Rua Primeiro de Janeiro, 1274 - Catedral, 

Altamira - PA, 68.371-020, A/C do Pregoeiro JOZIMAR DOS SANTOS SILVA, rigorosamente no horário 

das 08:00 às 12:00 horas. 

 
15.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital se não o fizer no prazo previsto no subitem 

anterior, não revestindo natureza de recurso as alegações apresentadas por empresa que, tendo aceitado sem 

objeção o instrumento convocatório, venha, após julgamento desfavorável, alegar falhas ou irregularidades 
que o viciariam. 
 

15.3 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 
 

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

16 - DO RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
16.1 - Declarada a vencedora deste pregão, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública de forma 

imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será aberto o prazo de 3 (três) dias  para 

apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-

lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 

16.2 - Os procedimentos para interposição de recursos, compreendida a manifestação prévia do licitante, 
durante a sessão pública, apresentação das razões do recurso e de eventuais contra razões pelos demais 

licitantes, serão sempre por escrito, e devendo ser protocolado na Câmara Municipal de Altamira, localizada 

na Rua Primeiro de Janeiro, 1274 - Catedral, Altamira - PA, 68.371-020, A/C do Pregoeiro JOZIMAR DOS 
SANTOS SILVA, rigorosamente no horário das 08:00 às 12:00 horas ou através do email: 

camaraaltamiracpl@gmail.com. 
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16.3 - O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 

16.4 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo; 
 

16.5 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de 

recurso, quando será feita a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora e o 
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação; 

 

16.6 - Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente 

informado à autoridade competente; 
 

16.7 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento; 
 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

17.1. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente do Município de 

Altamira/PA. 

 

17.2. Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial da presente licitação, sem a 
expressa manifestação do Município. A fusão, cisão ou incorporação só será admitida com o consentimento 

prévio e por escrito do Município. 

 
17.3. O Município poderá revogar a licitação por razão de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou a requerimento da parte interessada, não 

gerando direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto no parágrafo 

único do art. 59 da Lei nº. 8.666/93, assegurada a ampla defesa. 
 

17.4. É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 

diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  
 

17.5. Os casos omissos serão resolvidos em conformidade com as disposições das Leis Federais nº. 

10.520/02, 8.666/93 e alterações posteriores no que couber. 

 

18 - DA FRAUDE À LICITAÇÃO 

 

A constatação, no curso da presente licitação, de condutas ou procedimentos que impliquem em atos 
contrários ao alcance dos fins nela objetivados, ensejarão a formulação de imediata representação ao 

Ministério Público Estadual para que sejam adotadas as providências tendentes à apuração dos fatos e 

instauração do competente procedimento criminal, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para 
os fins estabelecidos no Art. 88, da Lei n° 8.666/903. 

 

Altamira/PA, 18 de março de 2021. 
 

 

 

SILVANO FORTUNATO DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 

JOZIMAR DOS SANTOS SILVA 
Pregoeiro – Portaria n0. 023/2021 
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ANEXO I – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021-CMA 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

               A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, pretende adquirir, com base na Lei nº 

8.666/93, na Lei nº 10.520/2002, e Decreto nº 3.555/2000, e nas demais normas legais 

regulamentadoras pertinentes ou outras que vierem a substituí-las, Consumo Diversos (alimentação, 

limpeza, expediente e outros)  para atender as necessidades da Câmara Municipal de Altamira/PA, 

para o exercício financeiro 2021. 

 
 

2 – JUSTIFICATIVAS DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO, SUA NATUREZA E VIGÊNCIA 

 

                Como rege a Lei nº 8.666/93, contratos referentes ao fornecimento de Consumo Diversos 

(alimentação, limpeza, expediente e outros)  não tem natureza continuada, tendo em vista a necessidade 
premente de a Administração Pública dar continuidade as atividades administrativas rotineiras, em 

atendimento ao Art. 37º , da Constituição Federal, o qual bem versa sobre o princípio vinculante da 

eficiência da administração pública. O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de 
atender as demandas da câmara municipal, com a contratação de empresa para aquisição de Combustível, 

considerando o princípio da economicidade e demais princípios aos quais vinculam a administração pública. 

 
       

                A vigência contratual será até 31/12/2021, a contar da data da assinatura do contrato. 

 

O prazo de inicio dos fornecimentos da licitação será imediato a contar da requisição expedida 
pela Câmara Municipal de Altamira, contados a partir da data da assinatura do contrato. 

 

 

3 – OBJETO E QUANTIDADE 

 

3.1 - Constituem objeto do presente certame a seleção e contratação de pessoa jurídica, do ramo pertinente, 

para o fornecimento de CONSUMO DIVERSOS (ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, EXPEDIENTE E 

OUTROS) , conforme especificações abaixo: 

 

ITEM LOTE 01 – ALIMENTOS UND QTD 

1 Arroz TIPO 1 - 5KG PCT 100 

2 Açúcar - 2KG PCT 500 

3 Adoçante Línea Und 30 

4 Adoçante Zero Cal Und 30 

5 Alho Kg 50 

6 Biscoito Cream cracker - água e sal - 400g Pct 500 

7 Carne sem osso Tipo Moída- de 1º Kg 250 

8 Carne com osso Tipo Costela Kg 200 

9 Café torrado e moído - 250g - 20 Unidades Cx 70 

10 Flocão de milho Pct 100 

11 Flocão de arroz Pct 100 

12 Calabresa Kg 60 
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13 Coador para café - Tipo Tecido Und 15 

14 Coador p/ café - Tipo Filtro de papel nº 3 - 30 unid Cx 350 

15 Feijão carioca Kg 150 

16 Frango congelado Kg 350 

17 Chás - diversos (Erva doce, camomila, canela) Pct 500 

18 Chás - diversos ( maçã, hortelã, preto, matte)-sache Cx 200 

19 Farinha de mandioca – Puba Kg 100 

20 Farinha de mandioca - Fina branca Kg 50 

21 Cebola kg 150 

22 Cenoura Kg 80 

23 Tomate kg 100 

25 Margarina - 1KG Pote 200 

26 Manteiga de sal - 500G Pote 200 

27 Macarrão Tipo espaguete Pct 200 

28 Macarrão Tipo Parafuso Pct 80 

29 Molho de tomate pronto - 500g Und 150 

30 Óleo de soja Und 150 

31 Presunto fatiado Kg 150 

32 Suco de maçã - 1,5L – garrafa Lts 50 

33 Suco de uva -1L – garrafa Lts 50 

34 Suco em caixa - 1L – Pêssego Und 200 

35 Suco em caixa - 1L – Laranja Und 200 

36 Suco em caixa - 1L – Cajú Und 200 

37 Suco em caixa - 1L manga Und 200 

38 Sal refinado kg 50 

39 Vinagre branco 500ml Und 30 

40 Pimentão verde kg 30 

41 Pimenta de cheiro kg 10 

42 Pimenta do reino pct. com 100 gr Pct 50 

43 Polpa de frutas sabores variados - 250g Pct 1.000 

44 Queijo mussarela fatiado Kg 150 

45 Refrigerante sabores variados 2L (tipo coca cola) Und 500 

46 Refrigerante sabores variados 2L (tipo xingu) Und 500 

47 Rosca de côco - 500g Pct 250 

        

        

ITEM LOTE 02 - PÃES E LEITE UND QTD 

1 Pão massa fina de 60 gr und 2.000 

2 Pão francês und 5.000 

3 Leite Pasteurizado Lts 2.000 

        

        

ITEM LOTE 03 – ÁGUA UND QTD 

1 Água Mineral - 20L – Recarga Galão 500 

2 Água Mineral - 20L - com vasilhame Galão 30 

3 Água Mineral sem gás - copo 200ml - 48 unid Cx 250 

4 Água Mineral sem gás -500ml - 12 unid Fardo 250 

5 Água Mineral sem gás - 1500ml - 6 unid Fardo 80 

        

ITEM LOTE 04 – DESCARTÁVEIS UND QTD 

1 Copo descartável - 180ml Pct 1.250 
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2 Copo descartável - 300ml Pct 700 

3 Copo descartável - 50ml Pct 1.000 

4 Colher descartável - 50 unidades Pct 100 

5 Prato descartável redondo - 15cm Pct 400 

6 Prato descartável quadrado acrílico transp - 21cm Pct 300 

7 Prato descartável fundo - 12cm Pct 300 

8 Máscara de Proteção - TNT c/ eslástico – descart. Und 300 

9 Saco de lixo - 100L - 100 unidades Pct 100 

10 Saco de lixo - 50L - 100 unidades Pct 150 

11 Saco de lixo -30L - 100 unidades Pct 300 

12 Saco de lixo - 20L - 100 unidades Pct 300 

13 Touca descartável de rede com elástico – preta Pct 20 

14 Guardanapo de papel – pequeno Und 700 

15 Luva de borracha - Tam: P/M/G Par 40 

16 Luva Tricotada Pigmentada – Branca Par 30 

17 Luva de vinil s/ amido - Manusear alimento-100Un Cx 10 

18 Papel higiênico de 1º qualidade - 04 rolos – folha dupla Pct 1.000 

19 Papel toalha - 1ª qualidade - folhas duplas Pct 200 

20 Palito de dente Und 20 

        

        

ITEM LOTE 05 – MATERIAIS DE LIMPEZA UND QTD 

1 Álcool Etílico 1L Und 50 

2 Álcool em gel 500ml Und 100 

3 Água sanitária 1L Und 700 

4 Aromatizador spray- 360ml - aromas diversos Und 250 

5 Bacia plástica redonda tam: Médio Und 10 

6 Balde plástico 60L com tampa Und 6 

7 Balde plástico 12L com alça Und 30 

8 Cesto para lixo com tampa - 20L Und 24 

9 Desinfetante - 2L Und 250 

10 Desinfetante - tipo LIMPA PEDRA Und 60 

11 Detergente líquido 500ML Und 350 

12 Escovão com cabo Und 12 

13 Esponja de aço Und 60 

14 Esponja duas face Und 150 

15 Escova grande (p/uso tanque) Und 24 

16 Escova para vaso sanitário com suporte Und 24 

17 Sabão em pó - 500g, OMO ou similar Und 400 

18 Sabonete líquido - 500ml Und 200 

19 Soda caústica - 1kg Kg 20 

20 Toalha de rosto - 100% algodão Und 120 

21 Vassoura de pêlo com cabo Und 60 

22 Vassoura de piaçava com cabo Und 35 

23 Flanela Und 150 

24 Garfo descartável - 50 unidades Pct 150 

25 Garrafa térmica com válvula1,8L inox Und 8 

26 Garrafa térmica com válvula2,5L inox Und 8 

27 Inseticida em spray Und 40 

28 Isqueiro Und 30 

29 Lustra móveis - 500ml Und 250 
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30 Pano de prato - cor branca - simples - 100% algodão Und 100 

31 Pano de chão - branco - 1ª qualidade - 100% algodão Und 200 

32 Pá plástica para lixo com cabo Und 12 

33 Rodo Plástico com cabo Und 24 

34 Sabão em barra - rajado, 200 gr Und 100 

        

        

ITEM LOTE 06  – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA UND QTD 

1 Pen drive 4gb Und 20 

2 Pen drive 8gb Und 20 

3 Pen drive 16gb Und 25 

4 Pen drive 32gb Und 20 

5 Cartão de Memoria SD 8Gb Und 15 

6 Cartão de Memoria SD 16Gb Und 5 

7 Cartão de Memoria SD 32Gb Und 5 

8 Adaptador RJ45-USB Und 5 

9 Adaptador USB wireless 150mbps Und 10 

10 Adaptador USB wireless 300mbps Und 10 

11 Alicate crimpar 568R com catraca - para cabo RJ45 Und 3 

12 Anti-virus Kaspersky Internet Security 05 Licenças Und 3 

13 Anti-virus Kaspersky Internet Security 10 Licenças Und 2 

14 Base para CPU com rodinha Und 20 

15 Bateria 3.2v Ref 2032 Und 20 

16 Bateria Para Nobreak 12v 7ª Und 50 

17 Pilha recarregável AA Und 30 

18 Pilha recarregável AAA  Und 30 

19 
Cabo de força para computador tripolar plug 2p+10a, voltagem 

máxima suportada: 250v AC 
Und 

15 

20 

Cabo RJ 45 Cat 5 Lan: Conectores: Modulares de 8 posições; 
Condutores: Estanhados; Material: UTP CAT5E / 4P x 0.50CCA / 

PVC / OD5.5±0.02; Compatibilidade: Ethernet 100 Base TX, 1000 

Base T, 1000 Base TX, Token Ring, ATM 155 MB/S, ATM 622 

MB/S CDDI 100 MB/S, 100 BASE VG; caixa com 305 m. 

Cx 2 

21 

Cabo RJ 45 Cat 6 Lan: Conectores: Modulares de 8 posições; 

Condutores: Estanhados; Material: UTP CAT6 / 4P x 0.50CCA / 

PVC / OD5.5±0.02; Compatibilidade: Ethernet 100 Base TX, 1000 
Base T, 1000 Base TX, Token Ring, ATM 155 MB/S, ATM 622 

MB/S CDDI 100 MB/S, 100 BASE VG; caixa com 305 m. 

Cx 1 

22 Cabo USB para impressora Und 5 

23 

Cabo VGA, compatibilidade para monitor VGA, SVGA, XGA, 
SXGA e UXGA, Conector VGA macho x VGA macho de 15 

pinos que elimina o problema de imagens fracas e difusas, 

blindagem de alta densidade, comprimento 2,0 m 

Und 5 

24 Caixa multimidia Preta USB Und 10 

25 Caneta laser para apresentação   2 

26 

Conector; tipo: RJ45 Cat 5; Tipo de Cabo Utilizado: U/UTP; 

Temperatura de Armazenamento:- 40ºC a +70ºC; Temperatura de 

Operação -10ºC a +60ºC; Corpo em termoplástico de alto impacto 
(UL 94 V-0); Vias de contato produzido em bronze fosforoso com 

camadas de 2,54µm de níquel e 1,27µm de ouro; Atende FCC 68.5 

(EMI - Interferência Eletromagnética) 

Und 100 

27 Disco Rígido p/ notebook Capacidade: 500GB, Interface: SATA Und 5 
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6.0Gb / s, Velocidade: 7200 RPM, Cache: 16MB, taxa de 
transferência: 126 MB/s (Max), 12VDC peak (A, ±10%): 1.77. 

28 

Disco Rígido p/ notebook Capacidade: 1 TB, Interface: SATA 

6.0Gb / s, Velocidade: 7200 RPM, Cache: 16MB, taxa de 
transferência: 126 MB/s (Max), 12VDC peak (A, ±10%): 1.77. 

Und 1 

29 

Disco Rígido, Capacidade: 500GB, Interface: SATA 6.0Gb / s, 

Velocidade: 7200 RPM, Cache: 16MB, taxa de transferência: 126 

MB/s (Max), 12VDC peak (A, ±10%): 1.77. 

Und 10 

30 

Disco Rígido, Capacidade: 1 TB, Interface: SATA 6.0Gb / s, 

Velocidade: 7200 RPM, Cache: 16MB, taxa de transferência: 126 

MB/s (Max), 12VDC peak (A, ±10%): 1.77. 

Und 10 

31 
Disco Rígido, Capacidade: 2 TB, Interface: SATA 6.0Gb / s, 
Velocidade: 7200 RPM, Cache: 16MB, taxa de transferência: 126 

MB/s (Max), 12VDC peak (A, ±10%): 1.77. 

Und 2 

32 

Disco Rígido Vigilância, Capacidade: 2 TB, Wd Sata 3.5 Interno 

64mb Cache - Western Digital Purple - Wd20purx Especificações 
Número Do Modelo: Wd20purx Capacidade Formatada: 2 Tb 

Dimensão: 3,5 Polegadas Formatação Avançada (Af): Sim  

Cumpre As Normas Rohs3:  Sim Desempenho Velocidade De 
Transferência Dos Dados (Máx.) Buffer Para Sistema Anfitrião: 

6gb/S Anfitrião De/Para Unidade (Sustentada): 145 Mb/S Cache 

(Mb): 64 Velocidade De Rotação (Rpm): Intellipower 
Fiabilidade/Integridade Dos Dados Ciclos De Carga/Descarga: 

300.000 

Und 2 

33 Disco Rigido SSD, capacidade: 120GB. Und 5 

34 Disco Rigido SSD, capacidade: 420GB. Und 5 

35 Disco Rígido SSD, Capacidade: 250GB. Und 5 

36 Drive DVD/CD-RW Preto Sata Und 10 

37 Drive leitor de cartão interno 3,5 usb 2.0 Und 10 

38 Microfone Sem Fio tipo CSR-204H VHF (Par) Und 2 

39 
Microfone de Mesa Profissional com base Cardioide Condensador 
Ak - 100hz-1616kz 

Und 15 

40 

Microfone de Mesa SKP com Phantom Pro 7K com indicador 

luminoso - Haste Flexível, fator de forma: Gooseneck, Frequência 

60Hz-18000Hz, sensibildade -46dB +/-dB, Chave Liga-Desliga. 

Und 3 

41 Cabo de áudio , conexão P2x P2,comprimento 3,0 m Und 10 

42 Cabo de microfone Und 15 

43 Cabo HDMI 3 mts Und 2 

44 Cabo HDMI 5 mts Und 2 

45 Cabo HDMI 10 mts Und 2 

46 Extensão de Energia (2 m) com três entradas Und 10 

47 Extensão de Energia (5 m) com três entradas Und 10 

48 

Fonte de alimentação padrão ATX 12V 2.3, potência real 500 

Watts, eficiência: +70%, MTBF de 100.000 horas 25o C, proteção 
interna contra curto circuito OVP/ OCP/ SCP, entrada AC com 

chaveamento manual 110/ 220 V, baixo ruído acústico, cabos com 

capa de proteção, sistema de controle térmico de refrigeração, 
ventilador silencioso de 120mm, normas técnicas IEC60950 

(segurança elétrica) IEC61000 (segurança eletromagnética), chave 

liga / desliga, +3.3V = 28A / +5V = 30A / +12V = 14A / -12V = 
0.3A / +5VSB = 2.5A, conectores: 01 conector ATX 20+4 pinos, 

01 conector ATX12V, 02 conectores SATA, 02 conectores IDE, 

Und 10 
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01 conector PCI Express, cabo de energia. 

49 Fonte universal chaveada 450W Und 15 

50 Fonte universal chaveada 500W Und 15 

51 Fusível 3 Amp. Und 50 

52 Fusível 7 Amp. Und 30 

53 Gabinete Mid-Tower Und 10 

54 HD Externo 500 GB USB 3.0 Und 15 

55 HD Externo 1 TB USB 3.0 Und 5 

56 HD Externo 2 TB USB 3.0 Und 2 

57 Hub Switch 8 Portas 10/100/1000 Und 5 

58 Hub Switch 16 Portas 10/100/1000  Und 2 

59 Hub Switch 24 Portas 10/100 /1000 Und 1 

60 Hub USB 3.0 4 entradas Und 5 

61 Placa de Vídeo 1 giga de memória Und 5 

62 Placa de Vídeo 2 giga de memória Und 2 

63 Memória DDR2 PC 800 1GB Und 10 

64 Memória DDR2 PC 800 2GB Und 10 

65 Memória DDR3 PC 1333 4GB Und 20 
66 Memória DDR3 PC 1333 8GB Und 20 

67 Mouse Optico USB Und 20 

68 Caixa multimidia Preta USB Und 15 

69 Caixa multimidia 2.1 Und 5 

70 Pad Mouse Und 50 

71 Pad Mouse com Apoio para pulso em gel Und 10 

72 Placa mãe ASUS ou similar socket LGA suporte core i3/i5/i7 Und 10 

73 Processador Intel Dual core Und 5 

74 Processador Intel Core i3 Und 5 

75 Processador Intel Core i5 Und 2 

76 Processador Intel Core i7 Und 1 

77 Roteador 150 Mbps  Und 2 

78 Roteador 300 Mbps com 3Antenas e 5 entrada RJ45 Und 2 

79 Teclado USB Multimídia padrão ABNT2 Und 20 

80 Kit teclado e Mouse sem fio padrão ABNT2 Und 20 

81 

Fone de ouvido - headphone, tipo headset, alças ajustáveis, 

isolamento acústico, fone acolchoado e revestido em couro, 

Impedância 32 OHMS, conexão P2, sensibilidade 108db/mW, 
extensão do cabo 1,5m, som estereo, controle de volume.  

Und 

5 

82 

Fone de ouvido estéreo intra-auricular, ímã de neodímio, iâmetro 

do alto-falante 14.8mm, impe-dância: 17 Ohm, sensibilidade: 104 

dB, potência máxima de entrada: 40 mW, resposta de freqüência: 
20Hz~20kHz, comprimento do cabo: 1,5 m; 

Und 5 

83 
Lâmpada para projetor multimídia 3000 lumens; capacidade 4.500 

a 10.000 horas; modelo MS524B. 
Und 

3 

        

ITEM LOTE 07 – TONNER E CARTUCHOS UND QTD 

1 

Unidade do Cilindro pra Impressora Brother DCP-7065DN - DR-

420 com rendimento aproximado de 12.000 páginas em acordo 

com o ISO/IEC 19752 (Carta/A4) 

Und 10 

2 Tonner 85A para impressora HP ORIGINAL Und 10 

3 Tonner 85A para impressora HP COMPATÍVEL Und 10 

4 Tonner brother DCP-7065 DN - TN 450 ORIGINAL Und 10 
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5 Tonner brother DCP-7065 DN - TN 450 COMPATÍVEL Und 10 

6 Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Preto HP 974A Und 5 

7 Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Preto HP 974X Und 5 

8 
Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Preto HP 974A 

ORIGINAL 
Und 5 

9 
Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Preto HP 974A 

COMPATÍVEL 
Und 5 

10 Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Ciano HP 974A Und 3 

11 Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Ciano HP 974X Und 3 

12 
Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Ciano HP 974A 

ORIGINAL 
Und 3 

13 
Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Ciano HP 974X 

COMPATÍVEL 
Und 3 

14 Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Magenta HP 974ª Und 3 

15 
Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Magenta HP 

974X 
Und 3 

16 
Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Magenta HP 
974A ORIGINAL 

Und 
3 

17 
Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Magenta HP 

974X compatível 
Und 

3 

18 Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Amarelo HP 974ª Und 3 

19 
Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Amarelo HP 

974X 
Und 3 

20 
Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Amarelo HP 
974A ORIGINAL 

Und 3 

21 
Cartucho tinta HP Page Wide Pro MFP 477 dw - Amarelo HP 

974X compatível 
Und 3 

22 Cartucho de tinta Epson L380 - Black - T664 ORIGINAL Und 3 
23 Cartucho de tinta Epson L380 - Black - T664 COMPATÍVEL Und 3 

24 Cartucho de tinta Epson L380 - Ciano - T664 ORIGINAL Und 3 

25 Cartucho de tinta Epson L380 - Ciano - T664 COMPATÍVEL Und 3 

26 Cartucho de tinta Epson L380 - Margenta - T664 ORIGINAL Und 3 

27 Cartucho de tinta Epson L380 - Margenta - T664 COMPATÍVEL Und 3 
28 Cartucho de tinta Epson L380 - Amarelo - T664 ORIGINAL Und 3 

29 Cartucho de tinta Epson L380 - Amarelo - T664 COMPATÍVEL Und 3 

 

ITEM LOTE 08 – MATERIAIS DE EXPEDIENTE UND QTD 

1 
Abastecedor-tinta p/ almofada de carimbo (azul/preto) embalagem 
30 ml. 

Und 
15 

2 Alfinete com cabeça nº. 29 50gr. Cx 10 

3 

Alfinete para mapa, cabeça redonda, nº 6; resina termoplástica e 

aço níquel; material: Comprimento: 19mm; cores sortidas; caixa 
com 50 und. 

Cx 
10 

4 
Almofada, carimbo de borracha, acolchoada de algodão; entintado 

tamanho nº 04 
Und 

20 

5 
Bandeja dupla fixa para uso em escritórios, confeccionada em 
acrílico fumê transparente medindo, aproximadamente, 35cm x 

23cm 

Und 

50 

6 
Bandeja simples para uso em escritórios, confeccionada em 
acrílico fumê transparente medindo, aproximadamente, 35cm x 

23cm 

Und 

20 
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7 
Bandeja tripla, fixa p/ uso em escritórios, confeccionada em 
acrílico fumê transp. 

Und 
15 

8 Bobina para máquina de calcular Rolo 150 

9 Bobina de papel para máquina de ponto Und 30 

10 
Borracha apagadora escrita, medidas aprox. comprimento 34mm, 
largura 23mm, altura 8mm, cor azul e vermelha. 

Und 
100 

11 Borracha branca para ponta de lápis Und 100 

12 

Borracha Branca, macia, para apagar escrita à lápis/grafite, Látex, 

medindo 31mm x21mm x 7mm. Marca de referência: Faber 
Castell ou similar. 

Und 
300 

13 
Borracha de vinil p/ grafites c/ cinta plástica dimensão: 

42x21x11mm TK ou similar 
Und 

200 

14 Caixa articulada dupla para correspondência em material acrílico Und 16 

15 Caixa fichário 5x8 Cx 5 

16 Caixa organizadora em PVC Und 16 

17 

Caixa, arquivo permanente; confeccionada em polionda, 2 painéis 

impressos cor preta, imper-meável e lavável; dimensões: 
350x245x135mm 

Und 
150 

18 

Calculadora de mesa 12 digitos, sem bobina, portátil, 
porcentagem; raiz quadrada; mémoria; inversão de sinal; tecla 
GT; (acumulador automatico), duplo zero, tecla MU (mark-up 
acréscimo de margem percentual), bateria e solar.  

Und 

20 

19 

Calculadora eletrônica de mesa com bobina , visor de cristal 

líquido, 12 doze dígito, com calendário e  relógio, impressão 
bicolor, bi-voltagem com chave, calculo de vendas comerciais 

mu, constante e porcentagem, delta porcentual, função gt, 

correção dígito a dígito, seletor arredontamento e decimal, 

contador de itens, imprime data e não soma, peso mínimo 880g, 
papel de impressão bobina de 58 mm, velocidade mínima de 2,7 

linhas por segundo, rolete entintador ir - 40t. 

Und 

20 

20 
Caneta esferográfica cor azul/preta/vermelha, escrita Fina (ponta 
de 0,7mm) transparente, sextavada, c/ tampa fixada sob pressão 

na cor da tinta 

Und 1.200 

21 Clips miniatura – colorido/dourado c/ 300 und Box 100 

22 Clips, papel, aço niquelado, tipo comum, nº 2/0, caixa c/ 100 und Cx 100 

23 Clips, papel, aço niquelado, tipo comum, nº 4/0, caixa c/ 100 und Cx 50 

24 Clips, papel, aço niquelado, tipo comum, nº 8/0, caixa c/ 25 und Cx 50 

25 
Cola branca, uso escolar, cola: papel, cartolina e madeira não 

tóxica 90gr 
Und 10 

26 Divisória para arquivo de mesa A-Z – 5x8 Und 30 

27 Envelope correspondência na cor branca, medindo 240x340 mm Und 2.500 

28 Envelope correspondência, med. 114x229 mm sem cep Und 500 

29 Envelope correspondência, tipo A-4 medindo:229x324 mm Und 1.000 

30 Envelope Saco A3 tam. 370mm x 470mm. Und 50 

31 

Envelope p/convite (elegante) papéis de alta qualidade, com fino 

design, para todas as ocasiões. Medidas: 120g 114x162mm. Cores 

Diversas 

Und 300 

32 
Envelope p/convite (elegante) papéis de alta qualidade, com fino 
design, para todas as ocasiões. Medidas: 120g 160x235mm. Cores 

Diversas 

Und 300 

33 Envelope correspondência na cor ouro, medindo 260x360 mm Und 200 

34 Estilete, material plástico, regulador de tamanho, acomp. lâmina Und 24 
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de aço, larg. 1,8 cm 

35 Etiqueta Redonda Ouro TP 12 tam: 12mm Pct 20 

36 Etiqueta Redonda Ouro TP 15 tam: 15mm Pct 200 

37 
Etiqueta nº. 6080,25,4mm x 66,7mm Pct. c/ 10 folhas cada uma c/ 

30 und 
Cx 10 

38 Extrator de grampo metal cromado tipo espátula Und 50 

39 Extrator de grampo metal cromado tipo garra -CE-8 Und 50 

40 Fita adesiva colorida, 19x30 m Und 10 

41 Fita adesiva dupla face em papel 19mmx30m Und 10 

42 Fita adesiva dupla face em papel 50mmx30m Und 10 

43 

Fita adesiva empacotadora marron, material polipropileno, tipo 

gomada, de aproximadamente 48mm x 50m, p/ empacotamento 

de material em papelão. 

Rolo 10 

44 Fita adesiva larga transparente 48mmx45m Und 30 

45 Fita adesiva transparente 12mmx40m Und 10 

46 Grampeador grande para até 100 folhas – (grampo 23/10) Und 6 

47 Grampeador MAPED 448/ grampo 24/6 – 26/6 Und 36 

48 Grampeador para madeira (tipo pistola) Und 36 

49 

Grampeador tipo alicate em metal com cabo emborrachado, 
med. aprox. 20cm, ação automática, trilho fixo, com mecanismo 
anti-jam, para grampos 26/6, para grampear no mínimo 25 
folhas com padrão de qualidade igual ou superior a cis ou 
hellios/carbex. 

Und 15 

50 
Grampeador, para ate 15 folhas tipo escritório metal cromado ou 

pintado - grampos ref. 26/6 
Und 36 

51 
Grampeador, para ate 25 folhas tipo escritório metal cromado ou 
pintado - grampos ref. 26/6 

Und 36 

52 
Grampo em metal niquelado prateado, c/ proteção anti-ferrugem 

23/10 c/ 1000 grampo. 
Cx 30 

53 
Grampo em metal niquelado prateado, c/ proteção anti-ferrugem 
26/6 c/ 5000 grampo. 

Cx 250 

54 Grampo para grampeador madeira – tipo pistola Cx 15 

55 Grampo trilho em plástico 80 mm, cx 50 und Cx 30 

56 
Lápis, escritório, mina grafite; revestimento de mad.; formato 

redondo; grad. nº 2 
Und 1.200 

57 Lapiseira grafite nº 7 Und 20 

58 Lapiseira grafite nº. 5 Und 30 

59 Livro ata c/ 100 folhas, capa dura, lisa, tipo broxura. Und 20 

60 Livro ata c/ 200 folhas, capa dura, lisa, tipo broxura. Und 20 

61 Livro ata c/ 50 folhas Und 20 

62 
Livro de protocolo, capa dura, encadernado com 100 folhas, 

dimensões mínimas de 215x157 mm 
Und 20 

63 
Molha - dedo; aspecto: pasta; formula: glicois, acido graxo e 
essência; apresentação: pote plástico redondo; peso: 12 g 

Und 150 

64 
Papel carbono formato A-4 Dimensão 21 x 29,7 (cm), de cor azul 

CX COM 100 
Folha 10 

65 

Pasta arquivo registradora A/Z, tamanho oficio, lombada de 
80mm, confeccionada em papelão, c/ revestimento externo 

plastificado, dotada de ferragem e fixador de papeis, c/ trava de 

segurança das argolas na parte externa. 

Und 

300 
66 Pasta Catálogo C/50 saquinhos Und 10 

67 Pasta com grampos. Classificadora/duplex Und 400 
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68 Pasta de polipropileno c/ elástico, fina Und 300 

69 Pasta de polipropileno c/ elástico de 19 mm Und 150 

70 Pasta de polipropileno c/ elástico de 40 mm Und 150 

71 Pasta de polipropileno c/ elástico de 55mm Und 100 

72 Pasta em cartolina plastificada, com abas e elástico, cores diversas Und 300 

73 Pasta em cartolina plastificada, com ferragens, cores diversas Und 300 

74 Pasta grampo trilho, papel tamanho ofício A-4 Und 300 

75 Pasta grampo trilho, plastico tamanho ofício A-4 Und 300 

76 Pasta L A4, plastico transparente Und 400 

77 
Pasta plástica polionda, com aba e elástico, tamanho ofício, 
lombada de 20/25mm de largura, cores diversas. 

Und 
200 

78 
Pasta plástica polionda, com aba e elástico, tamanho Ofício, 

lombada de 30/35mm de largura, cores diversas. 
Und 

200 

79 Pasta sanfonada com 31 divisórias Und 12 

80 

Pasta suspensa; acabamento: marmorizada; cor: castanho; haste: 

metálico ou plástico; largura: 240 mm; comprimento: 360 mm; 

acessórios: prendedor interno; grampo plástico; visor em acrílico; 
Und 

300 

81 

Porta caneta/ clips Organizador de mesa, confeccionado em 
acrílico fumê, dotado de um porta lápis/canetas, um porta-clips e 

um porta-lembretes, fixados sobre uma base retangular única de 

no mínimo 22cm x 6cm. 

Und 

30 
82 Prancheta em acrílico tamanho 23x33 cm Und 30 

83 

Prendedor de papel com 15mm, tipo grampomol, acondicionado 

em caixa com 12 unidades, marca CIS, GENMES, ou similar de 

boa qualidade 

Cx 

50 

84 

Prendedor de papel com 32mm, tipo grampomol, acondicionado 

em caixa com 12 unidades, marca CIS, GENMES, ou similar de 

boa qualidade 

Cx 

50 

85 
Prendedor de papel com 51mm, tipo grampomol, acondicionado 
em caixa com 12 unidades, marca CIS, GENMES, ou similar de 

boa qualidade 

Cx 

50 

86 
Quadro de aviso; tipo: cortiça; moldura: alumínio; dimensões: 

60x90 cm; 
Und 

6 

87 
RÉGUA em plástico transparente, medindo 30,0 cm, detalhada 

em centímetros e milímetros. 
Und 

100 

88 
RÉGUA em plástico transparente, medindo 50 cm, detalhada em 

centímetros e milímetros. 
Und 

30 

89 
Tesoura de picotar 06 (seis) polegadas em aço, cabo em plástico 

de alta resistência. 
Und 

3 

90 
Tesoura, material aço, material cabo polipropileno, comprimento 

21cm (uso em escritório, tipo inox) 
Und 

20 

91 
Papel A4, branco, 210x297mm, não reciclado, 75g/m², 500 

folhas. 
Resma 

700 

92 Pilha alcalina AA Cart 100 

93 Pilha alcalina AAA Cart 100 

 

 

4- OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA. 

4.1. A licitante vencedora obriga-se a realizar correta e rigorosamente a entrega dos materiais objeto do 
certame de maneira a atender a todas as exigências deste edital. 

4.2 A licitante vencedora entregará os materiais no período determinado, nas condições exigidas e nas 
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quantidades solicitadas pela CONTRATANTE. 

4.3. Atender prontamente às instruções e orientações da CONTRATANTE, no tocante à execução do 

contrato e submeter-se à ação da FISCALIZAÇÃO, constituída pela CONTRATANTE através de Ato 

Administrativo. 

4.4 Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos materiais causados, diretos ou 

indiretamente, por seus empregados, seja em relação às instalações e bens da CONTRATANTE, 

instalações e bens sob responsabilidade da CONTRATANTE, ou ainda de terceiros quando do exercício 
das tarefas previstas neste Termo. 

4.5 Responsabilizar-se civil e criminalmente por todos os atos e omissões que seus empregados direta ou 

indiretamente venham a cometer, quando da execução do contrato, indenizando a parte prejudicada, quando 

for o caso. 

4.6 Responsabilizar-se pelos danos causados ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros, por 

culpa, dolo, negligência, imperícia ou imprudência de seus empregados, ficando obrigada a promover o 

ressarcimento a preços atualizados, dentro de 20 (vinte) dias, contados a partir da comprovação da 

responsabilidade. 

4.7 Caso não o faça dentro do prazo estipulado, a CONTRATANTE reserva-se o direito de descontar o 

referido valor da fatura do mês, sem prejuízos das sanções contratuais previstas. 

4.8 Facilitar o pleno exercício das funções da fiscalização. O não atendimento das solicitações feitas será 
considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções da fiscalização não 

desobriga a CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à adequada entrega dos materiais 

contratados.  

4.9 Admitir e dirigir sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, 
em todos os níveis de trabalho para a entrega dos materiais, correndo por sua conta exclusiva todos os 

encargos e obrigações de ordem trabalhista e civil, apresentando à CONTRATANTE, a relação atualizada 

desse pessoal. 

4.10 Pagar todos os tributos incidentes sobre sua atividade empresarial e sobre o objeto deste contrato, 
bem como os encargos sociais e trabalhistas que incidam ou venham a incidir sobre os seus empregados 

e/ou prepostos, apresentando os respectivos comprovantes à CONTRATANTE sempre que solicitado. 

4.11 Relatar imediatamente a CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade, efetuando, a devida 

ocorrência e acrescentando todos os dados e circunstâncias considerados necessários aos esclarecimentos. 

4.12 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer 

assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto deste termo de referência, devendo orientar seus empregados nesse sentido. 

Manter durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação 

no processo licitatório. 

 

5- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A Contratante obriga-se a: 

5.1. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de 

acordo com as determinações do Contrato, do Edital e seus Anexos, especialmente do Termo de 
Referência; 

5.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

5.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
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providências cabíveis; 

5.4. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da 

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 

5.5. Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 

5.6. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação. 

 

6 - DO DETALHAMENTO ORÇAMENTÁRIO. 

6.1 - As despesas decorrentes do serviço do objeto do presente Edital correrão à conta dos seguintes 

recursos, conforme abaixo: 

Exercício 2021 - Órgão: 01 - Câmara Municipal de Altamira - Funcional Programática: 01.031.0001.2.001 

- Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal - Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material 

de Consumo. 

7 - PAGAMENTO 

A Nota Fiscal/Fatura deverá vir acompanhada de recibo de pagamento, Certidão Negativa de Débitos junto 
à Receita Federal, Certidão Negativa de Débitos junto ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos junto à 

Fazenda Municipal, caso se trate de empresa com domicílio no município de Altamira/PA. 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, mediante transferência em conta corrente, através de 

ordem bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, o valor devidamente discriminado na fatura/nota fiscal, 

contado da apresentação regular da documentação fiscal junto ao Departamento Financeiro da Câmara 
Municipal, que contemplará o valor total dos produtos, respeitadas as demais exigências definidas no edital 

e contrato correlatos. 

 

8 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

8.1 – A responsabilidade pela Contratação dos objetos do presente certame será da Câmara Municipal de 
Altamira. 
 

8.2 – A entrega dos produtos será deverá ser feita IMEDIATA, de acordo com as necessidades e a emissão 

das Autorizações emitidas pelo GESTOR DO CONTRATO, sem a qual na gera qualquer responsabilidade 

de pagamento. 
 

8.3 - A critério da CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, o objeto poderá ser entregue diretamente no 
local indicado pela mesma, ficando o custo de transporte a cargo da CONTRATADA. 

 

 
 

Altamira/PA, 18 de março de 2021. 

 
 

 

SILVANO FORTUNATO DA SILVA 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 

JOZIMAR DOS SANTOS SILVA 
Pregoeiro – Portaria n0. 023/2021 
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ANEXO II – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021-CMA 

 

 

MODELO DE PROPOSTA 
 

 

 

À: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 

Att. Pregoeiro – JOZIMAR DOS SANTOS SILVA 

Abertura: 05 de abril de 2021. 

Hora: 09:00 horas 
 

OBJETO: Fornecimento de Consumo Diversos (alimentação, limpeza, expediente e outros) . 

 
 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

ITEM ESPECIFICAÇÕES Marca Qtd/Und. 

01 Xxxxxx ..... 00 und 
Valor Unitário R$: ............... (.......... por extenso ................) 

Valor Total R$: .................. (.......... por extenso ..................) 

02 Xxxxxx ..... 00 und 
Valor Unitário R$: ............... (.......... por extenso ................) 

Valor Total R$: .................. (.......... por extenso ..................)  

 

 Valor Total da Proposta R$: ............. 

 Validade da Proposta: 60 dias. 

 Prazo de entrega: IMEDIATO. 

 Dados Bancário: 

Banco: 

Agência: 

Conta: 

 A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, é ciente de todas as condições do presente Edital do Pregão Presencial nº. 

003/2021 e concorda com as mesmas. 

 Os dados do responsável pela assinatura de contrato:........................... (conforme Item 5, sub-item 5.1, letra “g”). 

 

 

 

............................../PA, xx de ........................ de 2021. 

 

 

 

______________________________________ 

Nome: ................... 

CPF: .................. 
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 

 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 
(nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato representada por seu 

sócio ou proprietário Sr. _________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade 

n° _________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______, residente e domiciliado na cidade _________, com 
poderes estabelecidos no ato de investidura (contrato social ou outro documento equivalente, etc...) conforme 

cópia em anexo, no uso de suas atribuições legais, nomeia e constitui seu bastante representante o Sr. 

______________, brasileiro, (estado civil), (cargo), portador da Carteira de Identidade n° ________, inscrito 

no CPF/MF sob o nº ___________, residente e domiciliado na cidade _______, com poderes para 
representá-lo junto a Câmara Municipal de Altamira a participar no processo licitatório – PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 003/2021, podendo apresentar proposta, solicitar esclarecimentos, ofertar lances, interpor 

e desistir de recursos, assinar atas e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 
 

 

 

Local e data _____________________ 
 

 

 
______________________________________ 

(nome e CPF do representante legal da empresa) 

Firma reconhecida 
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ANEXO IV – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 

 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA 

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

 

 

(nome da empresa), CNPJ nº ___________, sediada na (endereço completo), neste ato representada por seu 
sócio ou proprietário Sr. _________________, brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade 

n° _________, inscrito no CPF/MF sob o nº ______, residente e domiciliado na cidade _________ doravante 

denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, DECLARA, sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 

a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente 

pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente 

Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

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

participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida 

licitação; 
 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 
licitante antes da abertura oficial das propostas; e 

 

f)  que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

 

Local e data ____________________ 
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______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

 

A ..................................... (razão social da empresa), CNPJ Nº ............................, localizada à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, em conformidade com a Lei nº 
10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório.– Pregão Presencial 

nº  003/2021. 

 
 

 

Local e data ____________________ 
 

 

 

______________________________________ 
nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO VI - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 
 
A ..................................... (razão social da empresa), CNPJ Nº ............................, localizada à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, sob as penas da lei, nos termos 

do §2º do art.32, da Lei nº 8.666/93, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua participação 

no processo licitatório (PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021), e que contra ela não existe nenhum pedido 
de insolvência/falência ou concordata, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do objeto. 
 

 

 

Local e data ____________________ 
 

 

 
______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO VII - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 

 

 

 

 
DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

 

 
A ..................................... (razão social da empresa), CNPJ Nº ............................, localizada à 

........................(endereço completo) ............................................, DECLARA, em atendimento ao disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em seu quadro de pessoal empregados 
com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em 

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 
 

Local e data ____________________ 

 
 

 

______________________________________ 
nome e CPF do representante legal da empresa 

 

 

 
 

Obs: se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar expressamente. 
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ANEXO VIII – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 

 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 

 

 

A Empresa_______________________________________________________(Razão Social), CNPJ nº 
_________________________, sediada _______________________________________ (Endereço 

completo), DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 123/2006, 

que: 
 

a) Se enquadra como (  ) MICROEMPRESA-ME ou (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP; 

 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei 
Complementar 123/2006; 

 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 

 
Local e data ____________________ 

 

 

 
______________________________________ 

nome e CPF do representante legal da empresa 
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ANEXO IX – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021 
 

MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA E A 

EMPRESA ....................., NA FORMA ABAIXO. 

 

 

I. PARTES 

 

CONTRATANTE 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, com sede na Rua Primeiro de Janeiro, 1274 - Catedral, Altamira - 

PA, 68.371-020, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 04.574.083/0001-83, doravante 

simplesmente denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Sr. SILVANO FORTUNATO DA 

SILVA, Vereador Presidente da Câmara Municipal, portador do CPF/MF nº 426.640.802-10, residente e 

domiciliado nesta Cidade. 

 

CONTRATADA 

 

______ (Nome da Empresa), _______ (Natureza Jurídica), com sede _________, inscrita no CNPJ sob o nº 

______, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu ______ (Representante Legal),  

(nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador do RG n.º _____ e do CPF n.º _____, domiciliado à _____. 

 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e 

devidamente qualificadas, resolvem, consoante a autorização exarada nos autos do PREGÃO PRESENCIAL nº 

003/2021, pactuar o presente instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e 

mutuamente se outorgam: 

 

1- DO OBJETO 

 
Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de CONSUMO DIVERSOS (ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, 

EXPEDIENTE E OUTROS) . 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MARCA QTD/UND. V. UNIT. V. TOTAL 

01      

02      

     -------------- 

 VALOR TOTAL    

 
1.1 - É vedado à CONTRATADA a subcontratação total ou parcial do objeto desta licitação, bem como sua 

associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, fusão, cisão ou incorporação. 



 

 

 

 

 
 

 

 

Estado do Pará 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTAMIRA 
PODER LEGISLATIVO 

 

 
 

 

 

Rua 1º de Janeiro nº 1274, Catedral – Fone (093) 3515-1528 – CEP. 68.371.020 – Altamira – Pará 

 

2 - DO PREÇO 

 

O valor total do presente contrato é de R$ ........... (........por extenso..........), conforme está especificado na 

Cláusula I.  

 

3 - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta de recursos 

oriundos da Câmara Municipal de Altamira, conforme dotação orçamentária a seguir: 
 

- 01 031 0001 2.001 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo; 

- 3.3.90.30.00 Materiais de Consumo; 
 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas serão efetuados em até 

30 (trinta) dias, da seguinte forma: 

 

4.1 - A CONTRATADA apresentará ao GESTOR documento fiscal específico. 

 

4.2 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para aprová-

lo ou rejeitá-lo. 

 

4.3 - O documento fiscal não aprovado pelo GESTOR será devolvido à CONTRATADA para as necessárias 

correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido para pagamento a 

partir da data de sua reapresentação. 

 
4.4 - A devolução do documento fiscal não aprovado pelo GESTOR, em hipótese alguma, servirá de pretexto 

para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato, ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus 

empregados. 

 
4.5 - O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos seguintes 

casos: 

 

a) execução do objeto contratual em desacordo com o avençado; 

 

b) existência de qualquer débito para com o CONTRATANTE. 

 

5 - DA REVISÃO 

 
O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei n º 8.666/93. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

Na execução do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o empenho e dedicação necessário 

ao seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

 

a) comunicar, formal e imediatamente, ao GESTOR eventuais ocorrências anormais verificada na execução do 

fornecimento, no menor espaço de tempo possível; 

 

b) recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados necessários à perfeita 

execução do fornecimento, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive dos encargos previstos na 

legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora; 
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c) atender, com a diligência possível, as determinações do GESTOR, adotando todas as providências necessárias 

à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

 

d) indenizar o CONTRATANTE por quaisquer danos causados às instalações, móveis, utensílios, equipamentos 

e acessórios, por seus empregados, ficando este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos 

devidos à CONTRATADA. 

 

e) cumprir todas as exigências do Edital e seus anexos. 

 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

Na execução do objeto do presente contrato, caberá ao CONTRATANTE: 

 

a) notificar, por escrito, à CONTRATADA quaisquer irregularidades encontradas na execução do fornecimento; 

 

b) efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas; 

 

c) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade do 

fornecimento. 

 

8 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 
 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes, 

direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas que vierem a ser aplicadas por 

infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por parte da CONTRATADA, ou em virtude de 

qualquer ato ou omissão de seus prepostos subcontratados. 

 

8.1 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta cláusula, não 

transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou 

restringir a apropriação do resultado alcançado. 

 

9 - DA EMISSÃO DE REQUISIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 
 

A emissão de requisições e fiscalização do fornecimento será expressamente acompanhado e fiscalizado por 
servidor (a), designado pelo GESTOR DO CONTRATO, cabendo a ele: 
 

a) emitir/conferenciar as requisições para a retirada do objeto desta licitação. 

 

b) solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom 

andamento do fornecimento. 
 

c) documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto da 

CONTRATADA. 
 

d) emitir pareceres em todos os atos do CONTRATANTE relativos à execução do contrato, em especial 

aplicação de sanções ou revisão do contrato. 
 

e) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela CONTRATADA de qualquer exigência sua 

relativa às obrigações contratuais. 
 

9.1 - É vedado ao CONTRATANTE e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da 

CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados. 
 

9.2 - A fiscalização exercida pelo CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato. 
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9.3 - A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contrato em 

que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 

 

10 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 

 

Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas no Art. 73, II, da 

Lei nº 8.666/93. 

 

10.1 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as 

condições contratuais. 

 

11 - DA RESCISÃO 
 

Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, da Lei nº 8.666/93. 

 

12 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 

 

Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de logo, o direito do 

CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas prevista no Art. 80, da Lei nº 

8.666/93. 

 

13 - DAS SANÇÕES 
 

13.1 - Na hipótese de descumprimento por parte da CONTRATADA das obrigações contratuais assumidas, ou a 

infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as 

seguintes penalidades: 

 

13.1.1- Arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993: 

 

13.1.1.1 advertência por escrito; 

 

13.1.1.2 multas: 

 

13.1.1.2.1 multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após decorrido os prazos de 

execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que será calculada sobre o valor global do registro, até 

o limite máximo de 20 (vinte) horas: 

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª (quinta) hora; 

b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª (décima) hora; 

c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 20.ª (vigésima) hora. 

 

13.1.1.2.2 Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada sobre o valor 

global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério da Administração, não mais ser 

aceito o fornecimento; 

 

13.1.1.2.3 Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o valor global do 

registro. 

 

13.1.1.3 suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública Municipal, até o prazo máximo previsto na legislação em vigor; 

 

13.1.1.4 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 própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na letra “13.1.1.3”; 
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13.2 As sanções previstas nas letras “13.1.1.1”,“ 13.1.1.3”e “13.1.1.4”, poderão ser aplicadas juntamente com a da 

letra “13.1.1.2”, facultada a defesa prévia do interessado. 

 

13.3 Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na Câmara 

Municipal de Altamira – Pará, em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito 

existente, a diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

13.4 As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser acionada 

judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao CONTRATANTE, decorrentes das 

infrações cometidas. 

 

13.5 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso no fornecimento decorrer de caso fortuito ou motivo 

de força maior. 

 

13.6 Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação, à autoridade superior 

àquela que aplicou a sanção. 

 

15 - DA LICITAÇÃO 
 

Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial registrado sob o nº 003/2021. 

 

16 -  DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá a duração até 31/12/2021, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado ou 

modificado após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo. 

 

17 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 

 

A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente habilitada à assunção 

dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a execução do contrato, todas as condições 

de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto. 

 

18 - DO FORO 

 

As partes elegem o foro da Comarca de Altamira/PA, com renúncia a qualquer outro, para dirimir dúvida ou 

questões não resolvidas administrativamente. 

 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 

 

Altamira/PA, ..... de  ...................  2021. 

 

 

SILVANO FORTUNATO DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal 
 

_________________________________ 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
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