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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 003/2022-CPL-CMM 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-003/2022-CPL/CMM 

Processo Administrativo nº 2022.0718.1553/SELIC-CMM 
  

PREÂMBULO 
 
O MUNICÍPIO DE MELGAÇO, através da CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno,  com sede localizada na | Av. Senador Lemos, 357 | Centro – Melgaço 
– Pará | CEP: 68.490-000, inscrita no CNPJ sob o n° 07.335.744/0001-06, por meio do(a) 
Comissão Permanente de Licitação, sediado(a) na | Av. Senador Lemos, 357 | Centro – Melgaço 
– Pará | CEP: 68.490-000, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, 
designada pela Portaria nº 0002/2022, de 06 de janeiro de 2022, por odem expressa do 
Ordenador de Despesas, o Ilmº Sr. ELIAS SARRAF PACHECO, Presidente da Câmara, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO, 
NA FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento Menor Preço Por Item, nos termos da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024/2019, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, das Leis Complementares n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006 e 147/2014 e 155/2016, Decreto n° 7.892/2013 de 23 de janeiro de 2013, e 
Decreto nº 8.538 de 6 de outubro de 2015, Decreto Municipal nº 0421/2021, de 13 de julho de 
2021 e Decreto Municipal nº 0422/2021, de 13 de julho de 2021, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste 
Edital. 
 
O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que 
promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para 
tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.  
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página 
eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br.  O servidor terá, dentre outras, as seguintes 
atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e 
consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão 
pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste 
edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar 
e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; 
indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os 
trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao gestor 
municipal e propor a homologação. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou equipe de 
apoio indicados, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e designados pela 
administração municipal. 
 
O Edital estará disponível gratuitamente na página https://cmmelgaco.pa.gov.br/, no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br  e no Portal dos Jurisdicionados 
www.tcmpa.gov.br.  
 

ÓRGÃO LJCITADOR: CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 
Prazo Inicial para Envio das Propostas: 08H:00M DO DIA 08/09/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

Prazo Limite para Impugnação: 23H:59M DO DIA 14/09/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Pedidos de Esclarecimentos: 23H:59M DO DIA 14/09/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

Prazo Final para Envio das Propostas: 08H:00M DO DIA 19/09/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
Data de Abertura da Sessão Pública: 09H:00M DO DIA 19/09/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

Local de Realização do Certame: www.portaldecompraspublicas.com.br 

Modo de Disputa: ABERTO 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://melgaço.pa.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.tcmpa.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha mais vantajosa para AQUISIÇÃO PARCELADA 

DE MATERIAL DE CONSUMO: (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE 
EXPEDIENTE, MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS) E MATERIAL 
PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o de Menor Preço Por Item, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

1.4. Nos termos do inciso III do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93, compra é "toda aquisição 
remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente" observando-se, 
ainda, o disposto no art. 15 do mesmo Diploma legal. 

 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2022, na classificação 
abaixo: 

2.2. ÓRGÃO: 11 – CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO – UNIDADE: 01 – CÂMARA 
MUNICIPAL – AÇÃO: 01.031.0001.2-001 – ESPECIFICAÇÕES: MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL – NATUREZA DA DESPEZA: 3.3.90.30.00.00 – 
MATERIAL DE CONSUMO // ÓRGÃO: 11 – CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO – 
UNIDADE: 01 – CÂMARA MUNICIPAL – AÇÃO: 01.031.0001.1-001 – ESPECIFICAÇÕES: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/ CÂMARA – 
NATUREZA DA DESPEZA: 4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 
3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS 

PÚBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória 
PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA. 

3.2. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante 
o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.3. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão.  

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes e os que 
estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 
2010, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. 

4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital. 

4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 
edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele 
estabelecidas. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 
4.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.3.4.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 
4.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
4.3.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
4.3.7. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica; 
4.3.8. As sociedades empresárias: 

4.3.8.1. Que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 
4.3.8.2. Que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 

e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência); 
4.3.8.3. Que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; 
4.3.8.4. Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

4.3.8.5. Que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração 
do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

4.3.8.6. Cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar 
de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade 
da Câmara Municipal de Melgaço em que este exerça cargo em comissão ou 
função de confiança por meio de contrato de serviço terceirizado ou contratos 
pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, ou ainda de convênios e os 
instrumentos equivalentes; 

4.3.8.7. Reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição, devido 
à natureza do objeto; 

4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação 
do licitante. 

 
5. DO ENVIO DA PROPOSTA 
5.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br  e até a data e hora marcadas para abertura da 
sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e 
preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.  

5.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de 
sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o 
cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. 

5.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas.  

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  

5.4. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

5.5. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o 
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

5.5.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda 
corrente nacional; 

5.5.2. Marca/Fabricante de cada item ofertado; 
5.5.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o 
caso; 

5.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo 
divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus 
anexos, prevalecerão as últimas.  

5.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na contratação.  

5.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a 120 (cento e vinte) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 

5.9. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema 
eletrônico, as seguintes Declarações on-line: 

5.9.1. Declaração de que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
arts. 42 a 49, quando for o caso; 

5.9.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante não 
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 
123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte; 

5.9.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do Edital. 

5.10. Além das Declarações on-line, fornecidas pelo Sistema de Compras Públicas e 
assinaladas pelo licitante no ato de envio da proposta eletrônica, o licitante deverá enviar 
sua proposta inicial, em arquivo no formado PDF, juntamente com as declarações 
elencadas a seguir: 

a) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas 
e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, 
transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais 
sendo válido pleitear a esse título;   

b) Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega 
rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização deste Poder Legislativo.   

c) Declaração de que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses, 
a contar da entrega no Almoxarifado desta Câmara, exceto para aqueles que possuam 
prazo de validade mais curto por razões técnicas comprovadas. 

d) Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar 
ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador 
da licitante, com o nº. da identidade do declarante.   

e) Declaração autorizando a Câmara Municipal para investigações complementares que se 
fizerem necessárias. 

f) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. 
g) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.   
h) Declaração de que concorda com os termos do edital.   

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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i) Declaração de que a contratada possui, em seu quadro de funcionários, no mínimo, 5% 
de pessoas com deficiência ou declaração que possui menos de 20 (vinte) funcionários 
em seu quadro, nos termos da Constituição do Estado do Pará, art. 28, §6. 

j) Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira 
independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 
de setembro de 2009 da SLTI/MP. 

k) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder 
Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93). 

l) Declaração de que a licitante se obriga a garantir que o objeto desta licitação, serão 
fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de 
Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

5.11. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema 
deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com 
os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.  

5.12. As declarações e documentos enumerados no item 5.10 e seus subitens devem ser 
redigidas e apresentadas pela proporia licitante em papel timbrado e apresentadas 
unitariamente ou em conjunto, a critério da licitante, datadas e assinadas juntamente com 
a proposta de preços inicial. 

5.12.1. Não será necessária a apresentação de tais declarações no reenvio da proposta 
reajustada caso a licitante seja arrematante de algum item. 

5.12.2. os envios tem por obrigatoriedade serem executados pela plataforma compras 
públicas. 

5.13. A ausência de apresentação de quaisquer declarações recairá na desclassificação da 
proposta apresentada. 

5.14. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, 
sujeitarão a licitante às sanções previstas neste Edital.  

5.15. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília – DF.  

5.16. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.17. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.    

 
6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
6.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
6.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA 

no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br. 
6.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data 
de recebimento da impugnação. 

6.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 
pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema 
Portal de Compras Públicas no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

6.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 
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6.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

6.7.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

6.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos 
de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

6.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no 
caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou 
não identificado no processo para responder pela proponente. 

6.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir 
acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores 
alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública 
ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2.  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 
7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 

7.6. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

7.7. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

7.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.8.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente 
ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).  

7.8.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 

7.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.10. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.11. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
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7.12. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou 
verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar 
a competitividade. 

7.13. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance 
ofertado em 70% do valor orçado pela Administração. 

7.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.15. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes do certame publicada no endereço eletrônico 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br (Portal de Compras Públicas), quando 
serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 

7.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.  

7.17. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo) 

7.18. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.19. Será adotado para o envio de lances neste PREGÃO ELETRÔNICO o modo de 
disputa “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 
com prorrogações. 

7.20. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 
dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.21. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.22. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

7.23. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
8.1. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto 
ao cumprimento das especificações do objeto. 

8.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em 
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por 
meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. 

8.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por 
escrito, antes de findo o prazo estabelecido. 

8.2.2. A proposta deve conter: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, 
endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal 
(se houver); 

b) O preço unitário e total para cada serviço e/ou produto cotado, especificados no 
Termo de Referência (Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, 
em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas 
e demais despesas decorrentes da execução do objeto; 
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c) A descrição do serviço e/ou produto cotado de forma a demonstrar que atendem as 
especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos, 
contados da data prevista para abertura da licitação; 

e) Preço unitário e total; 

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 
8.3. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos 

elencados no subitem 8.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo 
Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de 
processo sancionatório contra o licitante.  

8.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas 
a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou 
superiores às originalmente propostas.   

8.5. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos 
quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o 
respectivo objeto no Termo de Referência.  

8.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação 
direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.  

8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da 
exequibilidade.  

8.7. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências 
necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas 
previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para 
atender à exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 8.2. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação.  

8.8.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão 
observados os procedimentos previstos no item 8.2.  

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 
e horário para a continuidade da mesma.  

8.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina estabelecida no item 9 deste edital, se for 
o caso. 

8.11. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, 
sob pena de não aceitação da proposta:    

8.11.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, em compatibilidade com o Termo de 
Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas.    

8.11.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 
aceito pelo Pregoeiro.    

8.12. Caso necessário, o Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro 
lugar a apresentação de amostra(s), que deverá(ão) ser apresentada(as) no prazo de 03 
(três) dias, a contar da data da solicitação, junto ao Órgão Solicitante, para conferência do 
produto/serviço com as especificações solicitadas no Termo de Referência:    

8.12.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceitável(eis), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
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sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 
Termo de Referência. 

8.13. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de 
melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.13.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.   

8.13.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.14. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do 
licitante vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, 
respeitada a ordem de classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem 
necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta vencedora.  

 
9. DO EMPATE 
9.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de 
desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006 (ou norma estadual ou municipal que discipline o 
tratamento diferenciado para MEs / EPPs), mediante a adoção dos seguintes 
procedimentos: 

9.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta 
estiver no intervalo estabelecido no item 9.1, será convocada para, querendo, apresentar 
nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no prazo 
máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

9.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a 
licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma 
do item 9 do edital, e seguintes; 

9.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as 
microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

9.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem 
em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, 
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006 (ou artigos de norma estadual ou municipal que discipline 
o tratamento diferenciado para MEs / EPPs) 

9.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na 
forma do item 9 do edital e seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor 
proposta ou lance. 

9.1.7. O disposto nos subitens 9.1.1 a 9.1.5, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado 
pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 

9.2. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances 
em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os 
seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

9.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 
9.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
9.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento tecnológico no País; 
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9.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem 
cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação; 

9.2.5. Sorteio. 
9.3. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor 

Negociado", com a devida justificativa. 
 
10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO  
10.1. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital. 
10.2. As habilitações serão apresentadas e cadastradas diretamente no sistema eletrônico, em 

campo específico, no momento do cadastro das propostas, não podendo o licitante alegar 
qualquer tipo de desconhecimento sobre as etapas necessárias para o seu preenchimento. 

 
11. DA HABILITAÇÃO  
11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 

11.1.1. SICAF; 
11.1.2. Cadastro do Portal de Compras Públicas; 
11.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional 

de Empresas Punidas – CNEP, no sítio: (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 
11.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, no seguinte endereço eletrônico: 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

11.1.5. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU, no sítio:  
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

11.1.6. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, 
a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica 
da qual seja sócio majoritário. 

11.1.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de 
condição de participação. 

11.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF em 
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 
financeira e habilitação técnica. 

11.3. As habilitações serão apresentadas e cadastradas diretamente no sistema eletrônico, em 
campo específico, no momento do cadastro das propostas, não podendo o licitante alegar 
qualquer tipo de desconhecimento sobre as etapas necessárias para o seu preenchimento. 

11.4. O encaminhamento da habilitação para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante 
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros os documentos por ela anexados. 

11.5. O encaminhamento da habilitação deverá, obrigatoriamente, ser efetuado por meio de 
transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema, devendo ser inseridos todos os 
documentos solicitados nos subitens 11.7.1, 11.7.2, 11.7.3, 11.7.4, 11.7.5 abaixo 
dispostos. A não inserção dos documentos, implicará na desclassificação da 
empresa licitante, face à ausência de informações suficientes para sua habilitação. 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0


 

 

 
 

   
CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO | Comissão Permanente de Licitação 

CNPJ: 07.335.744/0001-06 | Av. Senador Lemos, 357 | Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68.490-000 
www.cmmelgaco.pa.gov.br | cmm@cmmelgaco.pa.gov.br 

E s t a d o  d o  P a r á  
P o d e r  L e g i s l a t i v o  
C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  M e l g a ç o  
C o m i s s ã o  P e r m a n e n t e  d e  L i c i t a ç ã o  
 

11.6. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema, em qualquer hipótese, 
antes do término da fase competitiva do PREGÃO ELETRÔNICO, sob pena de 
desclassificação da empresa.  

11.7. A Habilitação deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem 
respeito a: 

 
11.7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

11.7.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

11.7.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado 
da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio    
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

11.7.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 
seus administradores; 

11.7.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência; 

11.7.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada 
de prova da indicação dos seus administradores; 

11.7.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na 
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 
5.764, de 1971; 

11.7.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País: decreto de autorização; 

11.7.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva bem como dos documentos 
pessoais dos sócios e titulares autenticados em cartório. 

 
11.7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Artigo 29 da Lei Federal nº 8.666/93 e 

demais atualizações): 
11.7.2.1. Provas de inscrição: 

a) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ), com emissão não superior a 90 (noventa) dias, juntamente 
com o seu QSA (Quadro de Sócios Administradores); 

b) no Cadastro de Contribuintes Estaduais, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual;  

c) no Cadastro de Contribuintes Municipais, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual; 

11.7.2.2. Provas de regularidade: 
a) Para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles 
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e 
da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

b) Para com a Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta 
junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda 
Estadual onde a empresa for sediada; 

c) Para com a Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto 
aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda 
Municipal onde a empresa for sediada; 

d) Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei; 

e) perante a Justiça do Trabalho, pela apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com 
efeito de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de 
maio de 1943, de forma a comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante o referido Órgão. (Incluído pela Lei nº 
12.440, de 2011), 

11.7.2.2.1.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

11.7.2.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos 
estaduais ou municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração 
da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou 
sede do fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal 
isenção. 

11.7.2.2.3. Todas as “Certidões Negativas” exigidas nas alíneas de “c” a “e” 
do subitem 11.32.2 poderão ser apresentadas e aceitas, ainda que no 
formado de “Certidão Positiva com efeito de Negativa”. 

 
11.7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

11.7.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial 
ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005). 

11.7.3.2. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de 
Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível atende ao 
disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome da 
pessoa jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de 
Distribuição de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da 
unidade jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 
(trinta) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar 
no documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.  

11.7.3.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente, 
registrado na junta comercial, que comprove a real situação financeira 
da empresa, devendo conter a assinatura dos sócios e do contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade, vedado a sua substituição por 
balancete ou balanços provisórios.  

11.7.3.3.1. O balanço deverá vir acompanhado de: 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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11.7.3.3.1.1. Livro Diário, com termo de abertura e encerramento, 
devidamente registrado na Junta Comercial; 

11.7.3.3.1.2. Certidão de Regularidade Profissional do Contador 
(CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no 
presente documento se encontra em situação REGULAR junto ao 
referido Conselho; 

11.7.3.3.1.3. Certidões de Regularidade contendo número, validade e 
finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de 
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC,  

11.7.3.3.1.4. Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que 
deverá acompanhar a documentação acima aludida. 

11.7.3.3.1.5. Certidão específica de arquivamento. 
11.7.3.3.2. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será 

exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

11.7.3.3.3. 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; 

11.7.3.3.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou 
contrato social/estatuto social. 

11.7.3.3.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme 
dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob 
as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador; 

11.7.3.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da 
aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
11.7.3.5. 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, considerados os riscos 
para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

 
11.7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

11.7.4.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, consistente em Atestado(s) de 
Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido 
produto e/ou prestado serviço compatível como o objeto desta 
licitação.  

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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11.7.4.2. O atestado a ser apresentado deverá ser firmado por pessoa que 

efetivamente responda civilmente pela empresa declarante, como 
seu diretor, sócio-gerente ou, no caso de Poder Público, pelo fiscal 
do contrato ou ordenador da despesa, devendo o signatário estar 
claramente identificado (nome e função), com firma reconhecida 
em cartório.   

11.7.4.3. O atestado ou declaração deverá, obrigatoriamente, possuir a 
relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade 
de medida e quantitativo(s) fornecido(s).  

11.7.4.4. A Administração poderá  oficiar a licitante ou diligenciar a quem 
quer que seja, na forma do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e 
demais atualizações, a fim de verificar a veracidade das 
informações contidas nos atestados, podendo requerer 
documentos ou informações, tais como cópia de contratos, notas 
fiscais, recolhimento de tributos, dentre outros cabíveis. 

 
11.7.5. ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

11.7.5.1. Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, 
bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de 
menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos. Declaração da licitante, elaborada em 
papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não 
possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo 
de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, 
conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal 
c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
11.8. DA HABILITAÇÃO DAS ME’s/EPP’s  
11.8.1. As empresas qualificadas como ME/EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, 

deverão apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação jurídica, 
fiscal e trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, sob pena de inabilitação.  

11.8.2. No tocante à Qualificação Econômico-Financeira, poderão substituir o Balanço 
Patrimonial e seus anexos: 

a) a empresa qualificada como ME/EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, pela 
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS); 

b) a empresa qualificada como ME/EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, 
qualificada como MEI, pela Declaração Anual Simplificada para o 
Microempreendedor Individual (DASN-SIMEI) 

11.8.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

11.8.3.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento 
imediatamente posterior à fase de habilitação. 

11.8.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. 

11.8.4.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
Administração, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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11.8.5. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado a Câmara Municipal 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento do 
certame.  

11.8.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado: 

a) Da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e 
b) Da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício. 
11.9. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO  
11.9.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão 

ser enviados em até 02 (duas) horas, exclusivamente por meio de campo próprio no 
Sistema.  

11.9.2. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ da 
matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só 
possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.  

11.9.3. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente 
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias 
antes da data da sessão pública deste Pregão. 

11.9.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via 
correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma.  

11.9.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo 
próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades 
previstas neste Edital.  

11.9.6. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível 
a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

11.9.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

11.9.8. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.  

11.9.9. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá promover diligências 
necessárias para averiguar a conformidade dos documentos apresentados, conforme 
dispõe o §3º do art. 43 da Lei 8.666/93.  

11.9.10. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante 
será declarada vencedora. 

11.9.11. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

02 (duas) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
12.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal, conforme item 7. 

12.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento. 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 
caso. 

12.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

12.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

12.4. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
13. DOS RECURSOS 
13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

13.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

13.3. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso. 

13.3.1. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 

13.3.2. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão 
comparecer a sede da Câmara Municipal de Melgaço, sito a Av. Senador Lemos, 357 – 
Centro - 68.490-000, Melgaço/Pará. 

13.3.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 

13.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

 
14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

14.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 

14.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO 
DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus 
dados cadastrais atualizados. 
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15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

 
16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
16.2. O prazo de vigência e as condições de reequilíbrio e/ou revisão de preços, observarão 

as cláusulas contratuais ou as disposições constantes de instrumento equivalente. 
16.3. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado 

poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados de sua convocação. 

16.4. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.5. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser 
prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela Câmara Municipal. 

16.5.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

16.5.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas neste 
edital. 

16.5.3. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 

16.6. O Termo de contrato Anexo IV deste Edital, ou instrumento equivalente, estabelecerá 
as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias. 

16.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a 
proposta apresentada pela licitante vencedora. 

16.8. Será designado um Fiscal para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas 
na lei. 

16.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste 
Pregão. 

16.10. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

 
17. DO REAJUSTE 
17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Contrato ou outro instrumento, anexo a este Edital.  
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17.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 
7.892, de 2013.  

 
18. DO PAGAMENTO 
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 
 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 
19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
19.1.2. Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando cabível; 
19.1.3. Apresentar documentação falsa; 
19.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
19.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
19.1.6. Não mantiver a proposta; 
19.1.7. Cometer fraude fiscal; 
19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
19.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame 

sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por 
cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. 
Nº 86, da Lei Nº 8666/93. 

19.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com a Câmara Municipal de Melgaço/PA, e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas, inclusive com as multas previstas. 

19.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à 
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 
8.666/93: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor total do contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Câmara Municipal de Melgaço/PA, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que 
em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Câmara Municipal de Melgaço, 
será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 
14 do Decreto Nº 3.555/00. 

19.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo. 

19.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Melgaço/PA, as sanções 
administrativas previstas no Item 17.3, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante 
a Administração Pública. 

19.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer 
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais 
alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do 
objeto contratual. 

19.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 
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a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 
processo de licitação ou na execução do contrato; 

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato; 

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou 
indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em 
um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.  

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com 
o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; 
atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo 
financeiro multilateral promover inspeção.  

 
20. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
20.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

 
21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
21.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 
 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
22.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  
 
23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
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23.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

23.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 
nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento 
equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

23.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.12.  O Município de Melgaço/PA, poderá revogar este Pregão por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, 
ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for 
viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os 
princípios da ampla defesa e contraditório. 

23.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 
23.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
23.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 
classificação e habilitação. 

23.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no 
Setor de Licitações e Contratos da Câmara Municipal de Melgaço, no Endereço: Av. 
Senador Lemos, 357 – Centro – Melgaço – Pará – CEP: 68.490-000, nos dias úteis, no 
horário das 08:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30 h, mesmo endereço e período no qual os 
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 
24. DOS ANEXOS 
24.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
24.1.1.  ANEXO I – Termo de Referência 
24.1.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços 
24.1.3. ANEXO III – Minuta de Contrato 

 
Melgaço/PA, 29 de abril de 2022. 

 
 
 
 
 

MARIA INÊS FERREIRA RODRIGUES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 

1.1. Órgão Licitador: CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

1.1.1. CNPJ: 07.335.744/0001-06  

1.1.2. Secretaria Interessada:  SECRETARIA LEGISLATIVA 

1.1.2.1. Endereço: Av. Senador Lemos | Nº: 357 | Bairro: Centro | Cidade: 

Melgaço | Estado: PA | CEP: 68.490-000 

1.1.3. Secretário Legislativo:  JOSÉ DE LIMA NOGUEIRA FILHO 

1.1.3.1. Nomeação: Portaria nº 0002/2022     | Data/Ano: 06/01/2022  

1.1.3.2. Dados Pessoais: CPF: 157.429.892-53     | RG: 1329017 - SSP/PA 

1.1.3.3. Endereço: Rua Santos Dumont  | Nº: 182     | Bairro: Miritizal    | Cidade: 

Melgaço     | Estado: PA     | CEP: 68.490-000 

2. OBJETO 

2.1. AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO: (GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E 

DESCARTÁVEIS) E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MELGAÇO, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste instrumento. 

2.1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

2.1.1.1. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

2.1.1.1.1. Os equipamentos a serem fornecidos deverão ser novos e sem utilização 
anterior, originais e de boa qualidade, livres de defeitos, imperfeições e outros vícios 
que impeçam ou reduzam sua usabilidade e deverão atender rigorosamente às 
prescrições estabelecidas na planilha descritiva. De igual modo os materiais e bens de 
consumo.  

2.1.1.1.2. As especificações contidas na planilha descritiva foram obtidas através de 
estudos técnicos preliminares realizados pelo setor competente desta Secretaria, 
visando unicamente à qualidade dos produtos a serem adquiridos.  

2.1.1.2. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

2.1.1.2.1. As entregas dos equipamentos deverão ser realizadas no Almoxarifado da 
Câmara Municipal de Melgaço localizado na | Av. Senador Lemos, 357 | Centro – Melgaço 
– Pará | CEP: 68490-000.  

2.1.1.2.2. O prazo de entrega é de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de emissão 
da ordem de compras emitida pelo Departamento de Compras da Câmara Municipal de 
Melgaço.  

2.1.1.2.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, pelo (a) 
responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de 
Referência e na proposta.   
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2.1.1.2.4. O objeto do presente Termo de Referência (TR) poderá ser rejeitado, no 
todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste TR e na 
proposta, devendo ser substituídos no prazo de 03(três) dias, a contar da notificação da 
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  

2.1.1.2.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e 
quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

2.1.1.2.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser 
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 
recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.  

2.1.1.2.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do 
contrato.  

2.1.1.2.8. Os produtos fornecidos deverão apresentar a qualidade exigida de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). 

2.1.1.2.9. A montagem, quando necessária, deverá ser providenciada em até 5 
(cinco) dias úteis, contados da entrega, em data, horário e local previamente acordados 
a Administração, deven do ser acompanhada por servidor designado para tal fim. 

2.1.1.10. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive 
frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais 
até o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou 
da transportadora, não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão 
de obra para viabilizar o transporte. 

2.2. As especificações e os quantitativos dos equipamentos e materiais permanentes 

a serem adquiridos estão discriminados e quantificados na tabela descritiva (anexo I) 

deste instrumento. 

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3.1.  A presente solicitação tem como justificativa a necessidade de aquisição de 

material de consumo (expediente, limpeza, gêneros alimentícios e correlatos) bem 

como equipamentos e material permanente para atender as demandas da Câmara 

Municipal de Melgaço. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.1.  A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de empresa 

especializada no fornecimento de equipamentos e materiais permanentes, e no 

formecimento de material de consumo (gêneros alimentícios, material de limpeza e 

correlatos) para suprir necessidades do poder legislativo deste município. 

5. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

5.1.  Pugna-se pela realização de PREGÃO, em uma de suas formas, devidamente 

justificada por quem de direito, pois os bens e serviços a serem adquiridos enquadram-

se na classificação de bens e serviços comuns, por possuir padrões de desempenho e 

características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, nos termos do 

§ único do art. 1º da Lei n° 10.520, de 2002. 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 

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

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

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

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

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 7.1. São obrigações da Contratada: 

7.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, 
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, 
na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e 
prazo de validade; 

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo 
com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 
1990). 

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

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

7.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

7.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução da contratação. 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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9.1.  É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa 

jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de 

habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e 

condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a 

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. Fiscal:  EMAYLA FERREIRA BARBOSA 

10.1.1.Nomeação: Portaria nº 0004/2022     | Data/Ano: 06/01/2022 

10.1.2.Dados Pessoais: CPF: 543.594.732-49     | RG: 7027427 PC/PA 

10.1.3.Endereço: Rua Antonia Nogueira | Nº: 310     | Bairro: Centro     | Cidade: 

Melgaço     | Estado: PA     | CEP: 68.490-000 

10.1.4.Situação Funcional: (   ) Contratado     | ( x ) Efetivo 

10.2.  Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados.  

10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade 

da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica a corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será realizado após o recebimento definitivo do objeto desta 

contratação, e do atesto da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), através de ordem bancária 

em nome da Contratada, desde que esta indique o banco, agência e conta corrente a ser 

creditada; 

11.2. A Contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, as 

certidões de regularidade fiscal junto à Previdência Social (CND), Receita Federal do 

Brasil, Fundo de Garantia (CRF) e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT). 

11.3. A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para 

retificação, reabrindo-se em favor da Contratante o prazo para atesto e pagamento. 

12. REAJUSTE 

12.1. Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos 
previstos no Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.  

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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12.2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, 
Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento 
expresso do Contratado. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos 
legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades 
previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93:  

 a) advertência;  

 b) multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor 
do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora 
contratado;  

 c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total 
ou parcial do contrato;  

 d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 

 e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

 f) simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 
8.666/93.  

14.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 
dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira 
parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios 
de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.  

14.3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora quando for o caso, constando o fundamento 
legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro 
correspondente. 

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 

15.1. O custo total estimado é de R$ 1.940.181,39 (um milhão, novecentos e quarenta 

mil, cento e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) baseado na cotação do Banco de 

Preços do Portal de Compras Públicas. 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

16.1. As despesas deste Termo de Referência ocorrerão por conta das classificações 

funcionais constantes da Lei Orçamentária Anual vigente e serão indicadas, 

oportunamente, pelo Departamento de Contabilidade da Câmara Municipal de Melgaço. 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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17.1. Eventual alteração deste projeto para adequação ou ajuste de condições deverá 

ser submetida ao ordenador de despesa deste Poder. 

17.2. Esclarecimentos relativos ao Termo de Referência serão prestados por 

membros da Comissão de Licitação, no horário de 8:30 às 12:00, na Av. Senador Lemos, 

357, Bairro: Centro, CEP: 68.490-000 ou E-mail: cmelgaco2021@gmail.com. 

17.3. Este Termo de Referência faz parte integrante do instrumento 

convocatório/edital e da minuta do contrato administrativo para todos os efeitos legais 

e de direito. 

17.4. Por fim, fazem parte deste Termo de Referência: 

➢  Planilha de Quantitativos; 

➢ Cotação do Banco de Preços do Portal de Compras Públicas 

http://www.cmmelgaco.pa.gov.br/
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Planilha de Quantitativos 
 
 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

OBJETO 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  QTD  UND 

 VALORES ESTIMADOS  

 P. UNIT.   P. TOTAL  

1 Abacaxi 

Especificação: Abacaxi, tipo pérola, in natura, frutos no grau 

máximo de maturação e tamanho; sem danos de origem física ou 

mecânica.  

            

240  
Unidade  R$            7,75  

 R$                   

1.860,00  

2 Achocolatado 

Especificação: Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela 

mistura de cacau em pó solúvel e leite em pó. Textura fina e 

homogênea. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não 

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Embalagem de 400 gramas. 

         

1.200  
Pacote  R$            7,58  

 R$                   

9.096,00  

3 Açúcar 

Especificação: Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e 

coloração branca. Isento de impurezas e empedramento. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo 

dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e 

vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data 

de entrega do produto. Embalagem de 1 quilograma. 

         

1.600  
Kg  R$            5,75  

 R$                   

9.200,00  

4 Adoçante dietético 

Especificação: Adoçante dietético à base de edulcorante natural, 

líquido transparente, acondicionado em embalagem resistente de 

plástico atóxico, contendo 100 ml, com identificação na 

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, 

fornecedor, data de fabricação e validade. Validade mínima de 12 

(doze) meses a contar da data de entrega. 

            

160  
Frasco  R$            4,83  

 R$                      

772,80  

5 Água mineral 20l 

Especificação: Água mineral engarrafada em galões PET de 20 

litros transparente e em conformidade com a portaria 470/1999 – 

MME, bem como suportes refrigerados e vasilhames novos ou 

seminovos em comodato. 

            

800  
Galão  R$          13,91  

 R$                 

11.128,00  
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6 
Água mineral 300ml 

Especificação: Água mineral natural (sem gás), acondicionada em 

frasco resistente (pet) contendo 300 ml. Fardo com 24 unidades 

            

800  
Fardo  R$          23,58  

 R$                 

18.864,00  

7 Alho 

Especificação: Alho In natura, tipo branco, boa qualidade, firme e 

intacto, sem lesões de origem física ou mecânica, tamanho e 

coloração uniformes.  

              

40  
Kg  R$          34,05  

 R$                   

1.362,00  

8 Arroz 

Especificação: Arroz beneficiado, parboilizado, longo fino, Tipo 

1. Coloração perolada e translúcida, não necessitando escolher e 

lavar. Rendimento após cozimento de no mínimo 2,5 vezes a mais 

o peso antes da cocção. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

não violada, contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote com 

1 quilograma. 

         

1.200  
Kg  R$            5,67  

 R$                   

6.804,00  

9 Batata inglesa 

Especificação: Batata inglesa, de primeira qualidade, lisa, graúda, 

firme, intacta, livre de substancias tóxicas ou nocivas, sem 

material terroso ou sujidade. Não apresentar danos físicos e 

mecânicos oriundos do manuseio e transporte.  

              

40  
Kg  R$            7,31  

 R$                      

292,40  

10 Beterraba 

Especificação: Beterraba, espécie comum, sem folhas, de primeira 

qualidade, fresca, compacta e firme; tamanho e coloração 

uniformes, isenta de material terroso.  

              

40  
Kg  R$            7,80  

 R$                      

312,00  

11 Biscoito doce 

Especificação: Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com 

farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, livre 

de gorduras trans. Embalagem plástica, atóxica, de cor opaca, não 

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6(seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 200 gramas. 

         

1.600  
Pacote  R$            6,38  

 R$                 

10.208,00  

12 Biscoito salgado 

Especificação: Biscoito tipo cream-cracker. Produzido com 

farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, livre 

de gorduras trans. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, e 

acondicionados em caixas de papelão padrão, contendo dados do 

produto: identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote com 200 gramas. 

         

1.600  
Pacote  R$            5,75  

 R$                   

9.200,00  
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13 Café 

Especificação: Café torrado e moído. Pó fino, homogêneo, 

coloração castanho escuro. Embalado à vácuo, conter na 

embalagem dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Obedecer norma de qualidade 

recomendável por ABIC/ PQC. Validade mínima de 6 (seis) meses 

a contar da data de entrega do produto. Pacote de 250 gramas. 

         

5.000  
Pacote  R$          10,41  

 R$                 

52.050,00  

14 Carne bovina (alcatra) 

Especificação: Carne bovina: alcatra, fresca, resfriada, de 

coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta de gordura 

aparente, sebo e similares. Odor agradável. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente, não violada, com peso médio de 1 Kg. 

Conter rótulo com registro do MAPA SIF/ DIPOA e data de 

vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data 

de entrega. 

            

640  
Kg  R$          46,38  

 R$                 

29.683,20  

15 Carne bovina (coxão mole) 

Especificação: Carne bovina: coxão mole, moída, fresca, 

resfriada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta 

de gordura aparente, sebo e similares. Odor agradável. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, com 

peso médio de 1 Kg. Conter rótulo com registro do MAPA SIF/ 

DIPOA e data de vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses 

a contar da data de entrega do produto. 

            

640  
Kg  R$          42,38  

 R$                 

27.123,20  

16 Carne bovina (em conserva) 

Especificação: Carne bovina em conserva, fabricado com alta 

qualidade, sabor encorpado e aroma suave. Validade mínima de 6 

(seis) meses a contar da data de entrega do produto. Lata de 320 

gramas. 

         

1.920  
Lata  R$            1,45  

 R$                   

2.784,00  

17 Carne bovina (fígado) 

Especificação: Carne bovina: fígado, cortada em bifes, fresca, 

resfriada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta 

de gordura aparente, sebo e similares. Odor agradável. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, com 

peso médio de 1 Kg. Conter rótulo com registro do MAPA SIF/ 

DIPOA e data de vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses 

a contar da data de entrega do produto. 

            

400  
Kg  R$          26,75  

 R$                 

10.700,00  

18 
Carne galinácea (coxa e 

sobrecoxa) 

Especificação: Carne de frango: coxa e sobrecoxa, fresca, 

resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não 

violada, contendo em média 1 Kg em cada pacote. Conter rótulo 

com registro do MAPA SIF/DIPOA e data de vencimento. 

            

400  
Kg  R$          15,63  

 R$                   

6.252,00  
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Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. 

19 Carne galinácea (peito) 

Especificação: Carne de frango: peito, fresca, resfriada. 

Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, contendo 

em média 1 Kg em cada pacote. Conter rótulo com registro do 

MAPA SIF/DIPOA e data de vencimento. Validade mínima de 6 

(seis) meses a contar da data de entrega do produto. 

            

800  
Kg  R$          17,81  

 R$                 

14.248,00  

20 Cebola 

Especificação: Cebola, de 1ª qualidade - tamanho médio a grande 

- in natura, procedente de espécies genuínas e sãs, fresca, casca 

lisa e firme. Isento de broto, lesões de origem física, mecânica ou 

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos 

à superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e 

larvas. 

              

80  
Kg  R$            7,42  

 R$                      

593,60  

21 Cenoura 

Especificação: Cenoura: de 1ª qualidade - casca lisa, tamanho 

médio a grande in natura, procedente de espécies genuínas e sãs, 

fresca, casca lisa e firme. Isenta de broto, lesões de origem física, 

mecânica ou biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos 

estranhos aderidos à superfície externa, livre de enfermidades, 

insetos, parasitas e larvas.  

              

80  
Kg  R$            8,31  

 R$                      

664,80  

22 Charque bovino 

Especificação: Charque bovino dianteiro, sadio, devendo 

apresentar coloração vermelho-vivo, odor característico. Isento 

de: coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, vestígios de 

descongelamento, dor forte e desagradável parasitas, sujidades, 

larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em 

embalagem de polietileno atóxica, resistente, a vácuo, 

transparente e resistente, peso líquido de 500g, contendo na 

embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, 

prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão 

competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) 

meses, a contar da data de entrega.  

            

800  
Kg  R$          42,46  

 R$                 

33.968,00  

23 Cominho 

Especificação: Condimento de cominho moído. Aspecto de cor, 

cheiro característicos. Isento de sujidades e mofos. Embalagem 

plástica, atóxica. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da 

data de entrega do produto. Pacotes com 20 gramas. 

              

40  
Kg  R$          87,09  

 R$                   

3.483,60  
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24 Farinha de aveia 

Especificação: Aveia em flocos finos. Isenta de impurezas, mofos 

e umidade. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não 

violada, contendo dados do produto: identificação: procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas. 

         

1.536  
Pacote  R$            7,46  

 R$                 

11.458,56  

25 Farinha de mandioca 

Especificação: Farinha de mandioca torrada. Textura seca, fina, 

classe branca. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não 

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 quilograma.  

         

1.920  
Kg  R$            7,44  

 R$                 

14.284,80  

26 Farinha de trigo 

Especificação: Farinha de trigo simples. Pó uniforme, sem 

formação de grumos, coloração branca. Isenta de sujidades e 

mofos. Fortificada com ferro e ácido fólico de acordo com 

legislação vigente. Embalagem em papel kraft branco, atóxica, 

não violada, contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 

quilograma. 

            

240  
Kg  R$            9,41  

 R$                   

2.258,40  

27 Feijão carioca/carioquinha 

Especificação: Feijão carioca/carioquinha, tipo 1, safra nova. 

Grãos inteiros e sãos, isento de outros tipos de feijões e grãos, de 

material terroso e sujidades.  Embalagem plástica, atóxica, 

transparente, não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote de 1 quilograma. 

            

720  
Kg  R$          13,13  

 R$                   

9.453,60  

28 Feijoada 

Especificação: Feijoada pronta para servir, sem conservantes. 

Porção de 30g (3 unidades e meia). Valores diários, por porção: 

Valor energético 130 kcal (5%), Carboidratos 9g (2%), Proteínas 

10g (13%), Gorduras totais 6g (8%), Gorduras Saturadas 3g 

(12%), Gorduras Trans 0g, Fibra Alimentar 4g (13%), Sódio 

780mg (33%). Lata com 830 gramas. 

            

400  
Lata  R$          19,96  

 R$                   

7.984,00  
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Especificação: Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de 

grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fólico e 

ferro. Pó fino tipo "fubá mimoso". Isento de sujidades, umidade e 

materiais estranhos. Rendimento após a cocção de até 2,5 o peso 

cru. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, 

contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas. 

            

480  
Pacote  R$            4,25  

 R$                   

2.040,00  

30 Leite em pó 

Especificação: Leite em pó, integral, instantâneo. Isento de 

sujidades, insetos e outros materiais estranhos ao produto.  

Embalagem plástica, atóxica, coloração opaca, contendo dados do 

produto: identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote de 200 gramas 

         

2.800  
Pacote  R$            5,51  

 R$                 

15.428,00  

31 Macarrão 

Especificação: Macarrão, tipo espagueti. Enriquecido com ferro e 

ácido fólico. Após cozimento manter-se solto  com o sabor e odor 

característico. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não 

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 500 gramas. 

            

400  
kg  R$            7,68  

 R$                   

3.072,00  

32 Mamão 

Especificação: Mamão, espécie papaya, casca fina e lisa, 

coloração amarela, sem manchas e amassados, com polpa macia 

com grau médio de amadurecimento. 

            

400  
Kg  R$          10,91  

 R$                   

4.364,00  

33 Margarina 

Especificação: Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de 

ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violada, 

contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pote de 250 gramas. 

         

1.920  
Pote  R$            7,18  

 R$                 

13.785,60  
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34 Milho para Canjica 

Especificação: Canjica branca despeliculada, tipo 1. Após 

cozimento deverá manter-se macia. Embalagem plástica, atóxica, 

transparente e não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote de 500 gramas. 

            

240  
Pacote  R$            5,29  

 R$                   

1.269,60  

35 Óleo de soja refinado 

Especificação: Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido 

com cor e consistência características. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente e não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega do 

produto. Frasco com 900 ml. 

       

18.000  
Frasco  R$            5,29  

 R$                 

95.220,00  

36 Ovo de galinha 

Especificação: Ovo branco, fresco, isento de sujidades, 

rachaduras, fungos. Tamanho pequeno, peso mínimo de cada 

unidade 40 gramas. Acondicionados em embalagens apropriadas 

(cuba com capacidade para 30 unidades). Procedente de galinhas 

sadias. 

       

14.400  
Unidade  R$            5,29  

 R$                 

76.176,00  

37 Pão doce 

Especificação: Pão tipo Doce. Peso mínimo por unidade: 50 

gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou açúcar, 

apropriado para consumo no dia do recebimento. Isento de 

sujidades e mofos. 

       

10.080  
Unidade  R$            1,38  

 R$                 

13.910,40  

38 Pão francês 

Especificação: Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade: 50 

gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia do 

recebimento. Isento de sujidades e mofos. 

       

10.080  
Unidade  R$            1,11  

 R$                 

11.188,80  

39 Pimentão verde 

Especificação: Pimentão verdadem tamanho pequeno a médio, 

coloração esverdeada a mesclada de esverdeado com 

vermelho,sem partes apodrecidas, Grau de amadurecimento 

apropriado para consumo. 

            

120  
Kg  R$          13,76  

 R$                   

1.651,20  

40 Polpa de abacaxi 

Especificação: Polpa de abacaxi, pasteurizada e congelada, sem 

adição de açúcar. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

resistente, não violada. Isento de sujidades. Conter datas de 

fabricação e vencimento. Peso líquido: 1 quilograma. 

            

160  
Kg  R$          11,85  

 R$                   

1.896,00  
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41 Polpa de acerola 

Especificação: Polpa de acerola, pasteurizada e congelada, sem 

adição de açúcar. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

resistente, não violada. Isento de sujidades. Conter datas de 

fabricação e vencimento. Peso líquido: 1 quilograma. 

            

160  
Kg  R$          12,25  

 R$                   

1.960,00  

42 Polpa de cupuaçu 

Especificação: Polpa de cupuaçu, pasteurizada e congelada, sem 

adição de açúcar. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

resistente, não violada. Isento de sujidades. Conter datas de 

fabricação e vencimento. Peso líquido: 1 quilograma. 

            

160  
Kg  R$          15,13  

 R$                   

2.420,80  

43 Polpa de goiaba 

Especificação: Polpa de goiaba, pasteurizada e congelada, sem 

adição de açúcar. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

resistente, não violada. Isento de sujidades. Conter datas de 

fabricação e vencimento. Peso líquido: 1 quilograma. 

            

160  
Kg  R$          11,96  

 R$                   

1.913,60  

44 Polpa de maracujá 

Especificação: Polpa de maracujá, pasteurizada e congelada, sem 

adição de açúcar. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

resistente, não violada. Isento de sujidades. Conter datas de 

fabricação e vencimento. Peso líquido: 1 quilograma. 

            

160  
Kg  R$          18,06  

 R$                   

2.889,60  

45 Proteína texturizada de soja 

Especificação: Proteína de soja texturizada em grânulos, nos 

sabores carne e frango. Embalagem plástica, atóxica, contendo 

dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e 

vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data 

de entrega do produto. Pacote com 400 gramas. 

            

480  
Pacote  R$            8,21  

 R$                   

3.940,80  

46 Queijo muçarela 

Especificação: Queijo tipo muçarela. Fresco e apropriado para 

consumo rápido; isento de sujidades, insetos, mofos e odor 

desagradável. Embalagem plástica, atóxica, transparente,  

contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 7 dias da data de 

entrega do produto. Peso médio 1 quilograma. 

            

240  
Kg  R$          66,45  

 R$                 

15.948,00  

47 Refrigerante à base de cola 

Especificação: Refrigerante composto de extrato de cola, água 

gaseificada, sacarina, sendo permitido extratos vegetais, cafeína, 

corante, caramelo, isento de corantes artificiais, livre de sujidades, 

parasiltas e larvas, acondicionado em garrafas "Pet" com tampa de 

rosca, contendo 2 litros cada. 36% de carboidrato numa porção de 

350ml. Fardo contendo 6 unidades. 

            

360  
Fardo  R$          52,03  

 R$                 

18.730,80  
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48 
Refrigerante à base de 

guaraná 

Especificação: Refrigerante composto de extrato de guaraná, água 

gaseificada, açúcar, sendo permitido 0,02 g a 0,2 g de extrato de 

semente de guaraná, isento de corantes artificiais, livre de 

sujidades, parasiltas e larvas, acondicionado em garrafas "Pet" 

com tampa de rosca, contendo 2 litros cada. 36% de carboidrato 

numa porção de 350ml. Fardo contendo 6 unidades. 

            

640  
Fardo  R$          45,03  

 R$                 

28.819,20  

49 Repolho roxo 
Especificação: Repolho roxo, tamanho médio, coloração roxa, 

fresco, folhas integras e presas, sem partes apodrecidas e presas. 

            

800  
kg  R$            9,66  

 R$                   

7.728,00  

50 Repolho verde 

Especificação: Repolho verde, tamanho médio, coloração verde 

claro a escuro, fresco, folhas integras e presas, sem partes 

apodrecidas e presas. 

         

1.600  
Kg  R$            8,11  

 R$                 

12.976,00  

51 Rosquinha de chocolate 

Especificação: Biscoito tipo rosquinha, sabor chocolate. 

Produzida com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 

fólico, crocante, livre de gorduras trans. Embalagem plástica, 

atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Pacote de 400 gramas. 

            

240  
Pacote  R$            5,65  

 R$                   

1.356,00  

52 Rosquinha de coco 

Especificação: Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida 

com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, 

livre de gorduras trans. Embalagem plástica, atóxica, transparente, 

não violada, contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de  

6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Pacote de 

400 gramas. 

            

240  
Pacote  R$            5,65  

 R$                   

1.356,00  

53 Rosquinha de leite 

Especificação: Biscoito tipo rosquinha, sabor leite. Produzida com 

farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, crocante, livre 

de gorduras trans. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não 

violada, contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de  6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 400 gramas. 

            

240  
Pacote  R$            5,38  

 R$                   

1.291,20  
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54 Sal 

Especificação: Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. 

Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a suplementação de 

iodo. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, 

contendo dados do produto: identificação, procedência, 

ingredientes, informações nutricionais, lote, gramatura, datas de 

fabricação e vencimento. Validade mínima de 6 (seis) meses a 

contar da data de entrega do produto. Pacote de 1 quilograma. 

            

480  
Kg  R$            1,56  

 R$                      

748,80  

55 Sardinha em conserva 

Especificação: Sardinha em conserva, em óleo comestível. 

Acondicionada em  lata de folha de flandres, não apresentar 

fermentação, vazamentos, ferrugem, amassados e estufamentos, 

conter dados do produto: identificação, procedência, ingredientes, 

informações nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e 

vencimento. Validade mínima de 6(seis)meses a contar da data de 

entrega do produto. Latas de 140 gramas ou 350 gramas.  

       

12.500  
Lata  R$            7,08  

 R$                 

88.500,00  

56 Suco 

Especificação: Suco de fruta concentrado, sem adição de açúcar. 

Diversos sabores: abacaxi, caju, goiaba, manga, maracujá, uva, 

entre outros. Embalagem plástica ou de vidro, atóxica, 

transparente, tampa lacrada, contendo dados do produto: 

identificação, procedência, ingredientes, informações 

nutricionais, lote, gramatura, datas de fabricação e vencimento. 

Validade mínima de 6 (seis) meses a contar da data de entrega do 

produto. Frasco de 500 ml. 

            

720  
Frasco  R$            4,92  

 R$                   

3.542,40  

57 Tempero completo 

Especificação: Tempero pronto. Preparado com alho sem partes 

estragadas e brotos, sal, podendo conter outros temperos como 

salsinha, cebolinha. Isento de pimenta.  Embalagem plástica, 

atóxica, tampa lacrada, contendo dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6 (seis) meses a contar da data de entrega do produto. Frasco com 

300 gramas. 

            

240  
Unidade  R$            7,33  

 R$                   

1.759,20  

58 Tomate 

Especificação: Tomate in natura, tamanho pequeno a médio, bem 

formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo, 

podendo apresentar partes amareladas. Grau de amadurecimento 

para consumo. 

              

40  
Caixa  R$            9,10  

 R$                      

364,00  
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59 Vinagre de álcool 

Especificação: Vinagre de álcool branco. Aspecto límpido e com 

características sensoriais próprias. Embalagem plástica, atóxica, 

transparente, lacrada, conter dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6 (seis) meses) a contar da data de entrega do produto . Frasco de 

750 ml. 

            

240  
Frasco  R$            3,33  

 R$                      

799,20  

60 Vinagre de vinho 

Especificação: Vinagre de vinho tinto. Aspecto límpido e com 

características sensoriais próprias. Embalagem plástica, atóxica, 

transparente, lacrada, conter dados do produto: identificação, 

procedência, ingredientes, informações nutricionais, lote, 

gramatura, datas de fabricação e vencimento. Validade mínima de 

6 (seis) meses) a contar da data de entrega do produto . Frasco de 

750 ml. 

            

768  
Frasco  R$            5,00  

 R$                   

3.840,00  

  SUBTOTAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   R$            746.974,16  

MATERIAL DE EXPEDIENTE 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

OBJETO 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  QTD  UND 

 VALORES ESTIMADOS  

 P. UNIT.   P. TOTAL  

61 Almofada para carimbo 
Especificação: Almofada para carimbo, nø 2 cor azul-5,9x9,4cm, 

tampa plástica. 
 20  Unidade  R$            5,96  

 R$                      

119,20  

62 Bandeja para expediente 

Especificação: Bandeja para correspondência em acrílico fumê, 

resistente, comprimento aproximado: 36cm, largura: 25cm e 

altura: 3,5cm.  

 20  Unidade  R$          45,46  
 R$                      

909,20  

63 Bloco de papel auto adesivo 

Especificação: Bloco de papel auto adesivo de fácil remoção, para 

anotação diversa, com 100 folhas, dimensões 7,6 x 7,6mm. Pacote 

c/ 4 unidades  

 32  Pacote  R$          13,23  
 R$                      

423,36  

64 Caixa arquivo 
Especificação: Caixa arquivo de plástico para arquivo morto tipo 

polionda no tamanho 360x250x130mm.  
 1.480  Unidade  R$          10,50  

 R$                 

15.540,00  

65 Calculadora digital 
Especificação: Calculadora digital portátil, com bateria e luz solar, 

capacidade de 8 dígitos.   
 20  Unidade  R$          24,30  

 R$                      

486,00  

66 Caneta esferográfica 

Especificação: Caneta esferográfica, com corpo transparente 

hexagonal, ponta média de cobre de 1mm, com esfera de 

tungstênio, nas cores (azul, preta, vermelha), tampa ventilada e cor 

da tinta, cargas e tampas conectadas ao corpo por encaixe, caixa 

c/ 50 unidades.  

 20  Caixa  R$          27,03  
 R$                      

540,60  
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67 Caneta marca-texto 

Especificação: Caneta marca-texto, em poliéster fluorescente, nas 

cores (laranja, rosa, verde) ponta macia 5mm, caixa com 12 

unidades. 

 15  Caixa  R$          27,03  
 R$                      

405,45  

68 Capa para encadernação 

Especificação: Capa para encadernação, em PVC, cores variadas; 

transparente; dimensões: 210 X 297 mm. Pacote com 100 

unidades 

 4.000  Unidade  R$            0,96  
 R$                   

3.840,00  

69 Clips nø 2/0 
Especificação: Clips, em arame de aço com acabamento niquelado 

acabamento antiferrugem nø 2/0 - cx c/ 100 unidades 
 40  Caixa  R$            5,30  

 R$                      

212,00  

70 Clips nø 3/0 
Especificação: Clips, em arame de aço com acabamento niquelado 

acabamento antiferrugem nø 3/0 - cx c/ 100 unidades 
 40  Caixa  R$            6,20  

 R$                      

248,00  

71 Clips nø 5/0 
Especificação: Clips, em arame de aço com acabamento niquelado 

acabamento antiferrugem nø 5/0 - cx c/ 50 unidades 
 40  Caixa  R$            4,81  

 R$                      

192,40  

72 Clips nø 8/0 
Especificação: Clips, em arame de aço com acabamento niquelado 

acabamento antiferrugem nø 8/0 - cx c/ 50 unidades 
 40  Caixa  R$            5,80  

 R$                      

232,00  

73 
Contracapa para 

encedernação 

Especificação: Contracapa para encadernação, em PVC, cores 

variadas, em combinação com as cores das capas; dimensões: 210 

X 297 mm. 

 40  Caixa  R$            1,52  
 R$                        

60,80  

74 
Elástico para amarrar 

numerário 

Especificação: Elástico, tipo liga, para amarrar numerário, forma 

circular, material borracha latéx cor amarela com 1.000gramas nº 

18.  

 40  Pacote  R$            8,93  
 R$                      

357,20  

75 Envelope A4 22 x 32 cm 
Especificação: Envelope A4 22 x 32 cm, tipo saco, na cor amarela, 

papel 75g, pacote c/ 100 unidades.  
 16  Pacote  R$            9,20  

 R$                      

147,20  

76 Espiral para encadernação 

Especificação: Espiral para encadernação, com capacidade para 

75 Folhas, em PVC, na cor preta, diâmetro 12mm. Pacote com 50 

unidades 

 1.200  Unidade  R$            3,87  
 R$                   

4.644,00  

77 Estilete 

Especificação: Estilete com lâmina tipo estreito, Trava 

automática, Lâmina de 9 mm, Lâmina de aço carbono extensível 

interna.  

 80  Unidade  R$            4,64  
 R$                      

371,20  

78 Extrator de grampo 

Especificação: Extrator de Grampos tipo espátula, Fabricado em 

chapa de aço fina fria Sae 1020 Zincado, dimensões: 

Comprimento = 15cm, Largura = 2cm, Utilizado para sacar 

grampos de grampeadores, caixa c/ 12 unidades.  

 80  Unidade  R$            4,03  
 R$                      

322,40  

79 Fita adesiva transparente 
Especificação: Fita adesiva transparente, do tipo larga, 

confeccionada em Filme de polipropileno bi-orientado, Coberto 
 200  Unidade  R$            5,66  

 R$                   

1.132,00  
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com adesivo acrílico, embalagem contendo 05 rolos, dimensões: 

48mmX50mts.  

80 Grampeador de mesa grande 

Especificação: Grampeador de mesa grande, com capacidade para 

até 210fls, com estrutura metálica, para utilizar grampos: 23/6; 

23/8; 23/10; 23/13; 23/15; 23/17; 23/20 e 23/25. Armazenagem de 

até 100 grampos e regulagem para alinhamento de papel.  

 10  Unidade  R$        106,56  
 R$                   

1.065,60  

81 Grampeador de mesa médio 

Especificação: Grampeador de mesa médio, com estrutura 

metálica medindo aproximadamente 20,1cm comp. X 5cm altura 

X 9,5cm de largura, para grampos do tipo 26/6 e 24/6, capacidade 

p/ até 30 fls.  

 5  Unidade  R$          24,60  
 R$                      

123,00  

82 
Grampeador de mesa 

pequeno 

Especificação: Grampeador de mesa pequeno, com estrutura 

metálica medindo aproximadamente 12cm comp. X 5cm altura X 

3,5cm de largura, para grampos do tipo 26/6 e 24/6, capacidade p/ 

até 20 fls.  

 24  Unidade  R$          18,40  
 R$                      

441,60  

83 
Grampo para grampeador 

26/6 

Especificação: Grampo para grampeador 26/6, galvanizado 

dourado, p/ grampeador 26/6 - cx de 5000  
 400  Caixa  R$          12,25  

 R$                   

4.900,00  

84 Grampo trilho 

Especificação: Grampo trilho metalizado 80mm para arquivo de 

documentos.Produzido em chapa de aço estanhado. Indicado para 

300 folhas. Produto não perecivel. Produto com laterais cortantes, 

manusear com cuidado.Armazenar em local seco. Cx c/ 50 

unidades. 

 800  Caixa  R$     18,08   R$            14.464,00  

85 Livro de atas 

Especificação: Livro de atas, folhas numeradas c/ 100 fls, 

gramatura 75g/m²,297x210mm, capa dura e preta com boa 

qualidade. 

 20  Unidade  R$          50,05  
 R$                   

1.001,00  

86 Livro de ponto 
Especificação: Livro de ponto, com 100 folhas - capa dura c/ 

lombada quadrada - cor preta  
 20  Unidade  R$          50,05  

 R$                   

1.001,00  

87 Livro de protocolo 

Especificação: Livro de protocolo, com 100 folhas, numeradas 

sequencialmente (frente/verso), capa papelão revestida em papel 

off-set plastificado na cor azul 153mm  

 20  Unidade  R$          26,60  
 R$                      

532,00  
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88 Papel Sulfite A4 

Especificação: Papel para cópias, impressões a jato de tinta e laser, 

formato 210 X 297 mm, com superfície e massa homogênea, 

fibras longitudinais, espessura uniforme, elevado teor de alvura e, 

baixo índice de deformação devido ao calor. Características 

geométricas: Largura: 210mm (-1mm;+2mm)/ Altura: 297mm (-

1mm;+2mm). Gramatura: 75g/m² (± 4%) Cor: branco. Deverá ser 

acondicionado em resmas - 500 (quinhentas) folhas - e 

reembalados em caixa de papelão com até 10 resmas, onde deverá 

constar: quantidade e/ou peso líquido, bem como demais 

informações exigidas na legislação em vigor.  

 240  Caixa  R$        234,91  
 R$                 

56.378,40  

89 Pasta A/Z 

Especificação: Pasta registradora tipo A/Z, em papelão prensado, 

lombo largo de 80mm, medindo 280x350mm, por alavanca, com 

02 argolas e compressor plástico.  

 320  Unidade  R$          26,63  
 R$                   

8.521,60  

90 Percevejo 
Especificação: Percevejo latonado para mural/quadro de cortiça, 

tamanho 9,5 x 10 mm, cx com 100 unidades. 
 80  Caixa  R$            5,35  

 R$                      

428,00  

91 Perfurador para papel 

Especificação: Perfurador para 2 furos, Diâmetro do furo: 7mm, 

Distancia dos furos: 80mm, de metal, capacidade de perfuração 

perfeita de até 35 fls de papel 75g/m². Cor Preta, Apoio da base 

em polietileno, Pinos perfuradores em aço e molas em aço, Com 

margeador em aço inoxidável  

 80  Unidade  R$          46,00  
 R$                   

3.680,00  

92 Prancheta 
Especificação: Prancheta portátil, material acrílico, cor cristal ou 

fumê, com prendedor metálico de folhas tamanho A4. 
 50  Unidade  R$          22,71  

 R$                   

1.135,50  

93 Tinta para carimbo 

Especificação: Tinta para carimbo, para todos os tipos de 

almofadas, Tinta à base de água, Caixa com 12 unidades c/ 40 ml 

cada frasco, na cor azul.  

 12  Caixa  R$          50,20  
 R$                      

602,40  

  SUBTOTAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE   R$         124.457,11  

MATERIAL DE LIMPEZA 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

OBJETO 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  QTD  UND 

 VALORES ESTIMADOS  

 P. UNIT.   P. TOTAL  

94 Água sanitária 

Especificação: Solução aquosa germicida alvejante a base de 

hipoclorito de sódio, teor cloro ativo 2,0 à 2,5% ação desinfetante 

de uso geral, acondicionado em frasco plástico de 1 litro, 

(embalagem com dados de identificação do produto, marca do 

fabricante, data de fabricação, prazo de validade e nº de registro.).  

            

460  
Litro  R$            6,33  

 R$                   

2.911,80  
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Especificação: Álcool etílico, tipo: gel; composição: álcool etílico 

70%; uso: antissepsia de pele, mãos e antebraços; volume: 500ml; 

características da embalagem: frasco com válvula pump dosadora; 

apresentação comercial: conforme embalagem do fabricante; 

deverá possuir na composição componentes hidratantes ou 

emolientes; O produto deve estar de acordo com as normas 

reguladoras e possuir registro na ANVISA ou observados os 

requisitos previstos na RDC nº 350, de 19 de março de 2020, 

alterada pela RDC nº 422, de  16 de setembro de 2020.  

            

460  
Frasco  R$          20,26  

 R$                   

9.319,60  

96 Avental descartável 

Especificação: Avental descartável, confeccionado em TNT, 

oferecendo resistência e durabilidade, não estéril, hipoalergênico 

e atóxico, com mangas longas e punho com elástico, oferecendo 

maior segurança ao profissional, com abertura traseira com 

fechamento em tiras para amarrar atrás do pescoço e na cintura, 

com a gola cirúrgica. Sua utilização possui a finalidade de formar 

uma barreira mecânica que oferece maior segurança e proteção 

contra respingos nas regiões cobertas. Cor branca, com a 

gramatura 30 g/m², tamanho único.   

            

200  
Pacote  R$          10,56  

 R$                   

2.112,00  

97 Copo descartável 

Especificação: Copo descartável com capacidade de 200 ml, 

confeccionado em polipropileno na cor branca, não tóxico, pacote 

100 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data de 

entrega.  

            

400  
Pacote  R$            6,16  

 R$                   

2.464,00  

98 Desinfetante líquido 

Especificação: Desinfetante Líquido, Composição: Tensoativos 

aniônicos, solvente, sequestrantes, 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-

3- ona, 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, 2-bromo-2-nitro-2-

propanodiol, corantes, fragrância e água; fragrâncias: pinho e 

lavanda, embalagem: 500ml. 

            

720  
Frasco  R$            3,58  

 R$                   

2.577,60  

99 Desodorizador de ambiente 

Especificação: Desodorizador de ambiente 400ml spray -  

aromatizante de ambiente, tipo aerossol, sem cfc, biodegradável. 

Embalagem: Frasco 

            

480  
Frasco  R$          12,33  

 R$                   

5.918,40  

100 
Detergente líquido 

concentrado 

Especificação: Detergente líquido neutro, super concentrado, 

limpador geral, incolor, sem perfume, com tensoativo 

biodegradável, para limpeza de louças, superfícies, pisos e 

paredes, para remoção de sujeira pesada de gorduras e ceras. 

Acondicionado em frasco de 500 ml e em caixas de papelão que 

            

960  
Frasco  R$            3,70  

 R$                   

3.552,00  
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suporte empilhamento. Com registro no ministério da saúde, ficha 

de segurança técnica e ficha técnica.  

101 Escova para limpeza 
Especificação: Escova para limpeza com cerdas de nylon; para 

limpeza em geral; cabo em plástico medindo 14 cm.  

              

40  
Unidade  R$            4,86  

 R$                      

194,40  

102 Escovão de chão Especificação: Escovão de chão, com cerdas de piaçava e cabo. 
              

48  
Unidade  R$          12,52  

 R$                      

600,96  

103 Espanador de teto 
Especificação: Vassoura de sisal com cabo longo em madeira com 

tamanho mínimo de 2 metros.  

            

160  
Unidade  R$          13,71  

 R$                   

2.193,60  

104 Esponja dupla face 

Especificação: Esponja dupla face antibacteriana em formato 

retangular de cor verde/amarela medindo no mínimo 110 mm x 75 

mm x 20 mm para lavagem de louça em geral. Fornecidas em 

pacotes com 3 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar 

da data de entrega.  

         

1.600  
Pacote  R$            3,62  

 R$                   

5.792,00  

105 Flanela multiuso 

Especificação: Flanela multiuso para limpeza em geral. Tamanho 

mínimo de 38 x 28 cm, cor laranja. Validade mínima de 12 meses 

a contar da data de entrega.  

            

800  
Unidade  R$            3,75  

 R$                   

3.000,00  

106 Guardanapo de pano 
Especificação: Guardanapo de pano, Tipo tecido 100% algodão, 

cor branca, comprimento 34 cm, largura 34 cm. 

            

880  
Unidade  R$            6,06  

 R$                   

5.332,80  

107 Guardanapo de papel 

Especificação: Guardanapo de folhas simples na cor branca, 

dimensões mínimas de 30 x 30 cm. Produto entregue em pacote 

com 50 unidades. Validade mínima de 12 meses a contar da data 

de entrega.  

         

1.200  
Pacote  R$            3,83  

 R$                   

4.596,00  

108 Inseticida em spray 

Especificação: Inseticida aerossol para combate a insetos, 

inclusive ovos e larvas. Entregue em lata com 300 ml. O produto 

deverá seguir as normas de segurança da ANVISA de forma a não 

causar danos à saúde humana. Validade mínima de 12 meses a 

contar da data de entrega.  

            

400  
Unidade  R$          15,18  

 R$                   

6.072,00  

109 Lã de aço 

Especificação: Lã de aço n° 0, composta de aço carbono 

apropriada para limpeza de panelas e semelhantes. O produto 

deverá ser entregue em pacotes plásticos com 8 unidades, com 

peso líquido 60 g. Validade mínima de 12 meses a contar da data 

de entrega.  

            

120  
Pacote  R$            4,10  

 R$                      

492,00  
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110 Limpador multiuso 

Especificação: Limpador perfumado de uso geral, fragrância 

lavanda. O produto deve ser dermatologicamente testado, 

biodegradável e entregue em frascos com 500 ml. O produto 

deverá seguir as normas de segurança da ANVISA de forma a não 

causar danos à saúde humana. Validade mínima de 12 meses a 

contar da data de entrega.  

            

400  
Unidade  R$            6,91  

 R$                   

2.764,00  

111 
Lixeira plástica com tampa e 

pedal 

Especificação: Lixeira  20 litros com tampa, de acionamento no 

pedal. Muito prática e com resistência. Capacidade:  Dimensão do 

produto: Comprimento: 46,7 cm. Largura 35 cm. Altura: 59 cm. 

              

40  
Unidade  R$        123,20  

 R$                   

4.928,00  

112 
Lixeira plástica com tampa 

vai-e-vem 

Especificação: Lixeira 15 litros, com tampa de material plástico 

inquebrável. 

              

40  
Unidade  R$        150,73  

 R$                   

6.029,20  

113 Luva de borracha (M) 

Especificação: Luva confeccionada em material látex, utilizada 

em serviços de limpeza em geral. O produto deve ter 

características anatômicas, resistente a produtos de limpeza, 

palma antiderrapante, interior talcado, cano longo, reutilizável, 

tamanho M e cor amarela. Validade mínima de 12 meses a contar 

da data de entrega. 

         

3.200  
Par  R$            5,20  

 R$                 

16.640,00  

114 Luva de borracha (P) 

Especificação: Luva confeccionada em material látex, utilizada 

em serviços de limpeza em geral. O produto deve ter 

características anatômicas, resistente a produtos de limpeza, 

palma antiderrapante, interior talcado, cano longo, reutilizável, 

tamanho P e cor amarela. Validade mínima de 12 meses a contar 

da data de entrega. 

         

3.200  
Par  R$            5,03  

 R$                 

16.096,00  

115 Máscara descartável 

Especificação: Máscara, Tipo antialérgico, Tipo uso 

descartável/único, Tipo fixação elástico, com clipe nasal, 

Características adicionais, Gramatura 30g/m², Tripla camada de 

filtragem, formato retangular, cor branca, cx com 50 unidades. 

            

480  
Caixa  R$          57,43  

 R$                 

27.566,40  

116 Pá de lixo 

Especificação: Pá de lixo com base em plástico, resistente a 

impactos, medida mínima de 20 x 20 cm e cabo de madeira (ou 

plástico resistente) com medida mínima 50 cm. Validade mínima 

de 12 meses a contar da data de entrega.  

              

84  
Unidade   R$          10,26  

 R$                      

861,84  

117 Pano de chão 

Especificação: Pano de chão grande, tipo ‘saco’, forte, grosso e 

com alta absorção, utilizado em limpeza em geral. O produto 

deverá ter medidas mínimas de 60 x 40 cm. Validade mínima de 

12 meses a contar da data de entrega.  

         

1.200  
Unidade  R$          10,26  

 R$                 

12.312,00  



  

 

 

   

Página | 44 

118 Papel higiênico 

Especificação: Papel higiênico branco cor branco, com duas 

folhas, absorvente, macio, picotado, medindo 10 cm de largura, 

acondicionados em rolos de 30 metros de comprimento, em fardos 

com 64 unidades. 

            

160  
Fardo  R$          49,73  

 R$                   

7.956,80  

119 Papel toalha 

Especificação: Papel toalha interfolhado na cor branca, com 02 

dobras, na medida de 23 cm X 20 cm. Confeccionado com 100% 

celulose virgem, não reciclada, resistente, macia, com alta 

capacidade de absorção. Em fardos com 2 rolos. 

              

40  
Fardo  R$          28,03  

 R$                   

1.121,20  

120 Pedra sanitária 

Especificação: Pedra sanitária, solúvel em água, utilizada para 

perfumar e higienizar de forma continua vasos sanitários. O 

produto deverá ser entregue em caixa de papel ou embalagem 

plástica individual, ter a fragrância lavanda e pesar 40 gramas. O 

produto deve respeitar as normas de segurança da ANVISA. 

Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.  

         

2.000  
Unidade  R$            3,31  

 R$                   

6.620,00  

121 Pulverizador manual 

Especificação: Pulverizador Manual (Bomba de Inseticida) 

370ml. Pulverização perfeita sem gotejamento. Material muito 

resistente, fabricado em plástico polietileno. Peso: 0,150 kg. 

Dimensões: 28 x 12 x 10 cm. 

              

20  
Unidade  R$            8,52  

 R$                      

170,40  

122 Rodo plástico 

Especificação: Rodo plástico de 30cm ergonômico: Rodo Plástico, 

borracha dupla, com cabo roscável e revestido com material 

plástico, medindo aproximadamente 30cm de base.  

              

48  
Unidade  R$          18,68  

 R$                      

896,64  

123 Sabão em barra 

Especificação: Sabão neutro a base de ácido graxos, 200g; 

glicerina; conservante; sal inorgânico e água. Ponto referencial de 

oferta: Ypê, minuano ou outro de qualidade equivalente ou 

superior. Pacote com 5 unidades 

            

240  
Pacote  R$            7,16  

 R$                   

1.718,40  

124 Saco plástico para lixo, 100 l 

Especificação: Saco plástico preto para lixo, capacidade 100 litros, 

(tam. 105 X 75 CM): Saco para lixo de 100 litros, fabricados em 

resina termoplástica reforçado,100% em PEAD, suportando peso 

de 20Kg. Embalagem com cento, na cor preta, deverão apresentar 

solda continua homogênea e uniforme, proporcionando uma 

perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o 

manuseio. Dimensões mínimas de 75 cm de largura e 105 de 

altura, atendendo à norma 9191. Pacote com 100 unidades. 

            

100  
Pacote  R$            7,16  

 R$                      

716,00  
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Especificação: Saco plástico preto para lixo, capacidade 100 litros, 

(tam. 80 x 63 cm): Saco para lixo de 50 litros, fabricados em resina 

termoplástica reforçado,100% em PEAD, suportando peso de 

10Kg. Embalagem com cento, na cor preta, deverão apresentar 

solda continua homogênea e uniforme, proporcionando uma 

perfeita vedação e não ermitindo a perda de conteúdo durante o 

manuseio. Dimensões mínimas de 63 cm de largura e 80 de altura, 

atendendo à norma 9191. Pacote com 100 unidades 

            

100  
Pacote  R$          41,43  

 R$                   

4.143,00  

126 Vassoura 

Especificação: Vassoura piaçava chapa 03. O cabo deverá ser de 

madeira resistente, de formato cilíndrico, lixado, isento de nós, 

com superfície lisa, sem qualquer forma pontiaguda e medindo no 

mínimo 1,20 metros de comprimento. O corpo deverá ser em 

madeira com formato trapezoidal para receber a piaçava e furação 

central lisa ou roscada para receber o cabo. A piaçava deverá ser 

selecionada com fios contínuos e rigidez adequada para varrição 

de piso áspero. Não serão aceitos fios provenientes de crina 

vegetal tingida. O revestimento do conjunto do corpo e piaçava, 

deverá ser feito com folha de flandres litografada ou lisa sem 

oxidação ou rebarbas, podendo ser pregado ou grampeado. 

Validade mínima 12 meses a contar da data de entrega.  

            

100  
Unidade  R$          15,11  

 R$                   

1.511,00  

  SUBTOTAL DE MATERIAL DE LIMPEZA   R$            169.180,04  

MATERIAL PERMANENTE 

ITEM 
DESCRIÇÃO DO 

OBJETO 
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO  QTD  UND 

 VALORES ESTIMADOS  

 P. UNIT.   P. TOTAL  

127 
Ar Condicionado, 12.000 

btu's 

Especificação: Aparelho de ar condicionado, capacidade 12.000 

BTUs, tipo Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto 

sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de 

ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, 

desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste 

automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia 

inverter, instalado. 

              

20  
Unidade  R$     3.060,00  

 R$                 

61.200,00  

128 
Ar Condicionado, 9.000 

btu’s 

Especificação: Aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 

BTU’s, tip Split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto 

sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de 

ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, 

              

40  
Unidade  R$     2.569,98  

 R$               

102.799,20  
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desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste 

automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia 

inverter, instalado. 

129 Armário de Cozinha 

Especificação: Armário de cozinha suspenso em aço chapa n° 22 

montado, a ser fixado através de parafusos na parede, com três 

portas de abrir e uma prateleira fixa interna, com pintura 

eletrostática e tratamento anticorrosivo, na cor cinza claro, 

garantia de cinco anos ou superior. Portas 0,55 X 0,40 m e 

estrutura do armário com 1,20 M X 0,55 M X 0,32 m e garantia 

de 12 meses ou superior a partir da entrega. 

                

4  
Unidade  R$     1.094,00  

 R$                   

4.376,00  

130 
Armário de Escritório 

(madeira) 

Especificação: Armário de escritório alto nas cores marrom e 

preto com 2 portas em fibra de madeira MDP, revestimento 

melamínico (BP), tampo em 30mm, corpo em 15mm e fundo em 

3mm, bordas em PVC, com 5 prateleiras. Medida aproximada: 

160x80x45cm.  

              

20  
Unidade  R$     1.512,23  

 R$                 

30.244,60  

131 
Armário de Escritório 

(metal) 

Especificação: Armário metálico reforçado - multi-uso: • Corpo e 

Prateleiras: Chapa 22 • Medida total: Alt. 1,98 m x Larg. 0,90 cm 

X Prof. 0,45 cm • Qtd. Prateleiras: 4 com reforço ômega • 

Fechamento: Fechadura com chave • Dobradiças: Pino zincado. • 

Portas de abrir e fechar • Pés: Fixos • Pintura: Epóxi Pó • Cor: 

Cinza • Especificações de chapa e acabamento: Armário de aço 

produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por 

fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.• 

Prateleiras: fabricadas com 3ª dobra e reforço de Ômega de fundo, 

proporcionando maior resistência e sustentação. 

              

20  
Unidade  R$     1.222,33  

 R$                 

24.446,60  

132 Arquivo de Aço 

Especificação: Arquivo de aço em Chapa 22 com 4 Gavetas, cor 

cinza padrão, puxador de metal, Corrediças em nylon. Medidas 

Mínimas: Altura 133cm, Largura: 47cm, Profundidade: 55cm  

              

32  
Unidade  R$     1.261,33  

 R$                 

40.362,56  

133 Bebedouro de Água 

Especificação: Bebedouro de água - garrafão: · Capacidade de 

Resfrimento: 10° em 40 minutos · Capacidade do Reservatório: 

2,3 litros de água gelada · Tipo de Água: Natural e gelada · 

Temperatura: Sete níveis de temperatura · Sistema de 

Refrigeração: Compressor · Dimensões do Produto sem 

Embalagem:(LxAxP) 30,5 x 47 x 43 cm · Peso do Produto: 

10,1Kg 

                

8  
Unidade  R$     1.021,67  

 R$                   

8.173,36  
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134 Cadeira de Escritório 

Especificação: Cadeira de escritório padrão, com base giratória, 

com braços, cor preta, espuma Injetada no assento e no encosto. 

Revestida Em Couro Sintético, pistão a gás, Base Estrela, 

capacidade de carga, 110 KG. Medidas: Altura do Encosto 37 Cm, 

Largura Superior do Encosto: 35 Cm, Largura Inferior do Encosto: 

40 Cm e Raio do Pé: 25. Cm.  

            

140  
Unidade  R$        709,96  

 R$                 

99.394,40  

135 Cadeira Executiva 

Especificação: Cadeira giratória com encosto alto, estofado e fixo. 

Assento anatômico estofado em espuma injetada. Mecanismo com 

regulagem de altura e encosto reclinável. Base em nylon injetado 

com fibra de vidro propiciando durabilidade e elegância ao 

produto. Rodízios de polipropileno de 55mm. Os braços, 

injetados, agregam leveza e modernidade.  

                

2  
Unidade  R$        615,98  

 R$                   

1.231,96  

136 Cadeira Longarina 

Especificação: Cadeira longarina 5 lugares, Espuma injetada, 

revestida por couro sintético, com braço, cor preta, base de aço cor 

preto.  

                

8  
Unidade  R$     1.174,52  

 R$                   

9.396,16  

137 
Câmera Fotográfica 

Semiprofissional 

Especificação: Câmera fotográfica semi-profissional; à bateria; 

configuração em língua portuguesa; cor preta; zoom óptico de 50x 

ultra grande angular; Intelligent IS; foto panorâmica; 1 4 MP; 

filmes Full HD/HDMI, LCD e Visor de ângulo variável, assistente 

ao enquadramento do zoom melhorado; modos manuais/RAW; 

Smart Auto com equilíbrio de brancos; sequência de disparos a 

alta velocidade HQ; cartão de memória CPJM 4G; entrada USB + 

cabo; com bolsa ou estojo para proteger a câmera de qualquer 

acidente quando não estiver em uso contendo ainda bolsos para 

guardar os equipamentos que são utilizados junto com a câmera:  

                

8  
Unidade  R$     3.116,75  

 R$                 

24.934,00  

138 Computador Desktop 

Especificação: Computador (desktop básico) com as seguintes 

características: processador intel core i3 ou amd a10, memória ram 

de 4 gb, ddr3, 1600 mhz, hd de no mínimo 500 gb, monitor de 

18,5" (1366 x 768), mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio), 

fonte compatível com o item, sistema operacional windows 7 pro 

(64 bits), teclado usb, abnt2, 107 teclas (com fio) interfaces de 

rede 10/100/1000 e wifi, interfaces de vídeo integradas, unidade 

de disco ótico cd/dvd rom, e garantia mínima de 12 meses 

              

16  
Unidade  R$     2.766,67  

 R$                 

44.266,72  
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Especificação: Computador portátil (notebook) com as seguintes 

características: processador intel core i3 ou amd a10, memória ram 

de 4 gb, ddr3, 1600 mhz, hd de no mínimo 500 gb, monitor de 

13,5", mouse touchpad,  interfaces de rede 10/100/1000 e wifi, 

interface usb, hdmi, display port/ vga, sd card, bateria com 

duração mínima de 3 horas, webcam, sistema operacional 

windows 7 pro (64 bits), unidade de disco ótico cd/dvd rom, e 

garantia mínima de 12 meses 

                

8  
Unidade  R$     3.598,33  

 R$                 

28.786,64  

140 
Conjunto de Mesa com 4 

Cadeiras 

Especificação: Conjunto de Mesa com 4 Cadeiras de Plástico, 

mesa quadrada, cadeira com braço, empilháveis, suporta até 140 

kg, com proteção UV, conjunto monobloco, cor branco, medida 

da mesa: 70 x 70 x 70 cm, medida da cadeira: 50 x 42 x 86 cm, 

garantia de 12 meses do fabricante, as cadeiras deverão possuir 

certificação do INMETRO, conforme NBR14776:2013. 

              

80  
Unidade  R$     1.566,17  

 R$               

125.293,60  

141 Estante de Aço 

Estante de aço, chapa 26, medindo 1,98 cm (altura) x 0,92 cm 

(largura) x 0,40 cm (profundidade) na cor cinza com 06 prateleiras 

reforçadas, com reforço atrás em forma de X, com capacidade 

mínima para 100 kg.  

                

8  
Unidade  R$        623,35  

 R$                   

4.986,80  

142 Fogão a Gás Doméstico 

Especificação: fogão a gás tipo doméstico -   fogão 04 bocas e 

forno autolimpante, 110 v – mesa de inox, grade fixa no forno com 

três regulagens de altura, puxador na porta do forno, corpo 

esmaltado cor branca, válvula de segurança no forno, capa traseira 

com fechamento total, acendedor elétrico e garantia de 12 meses 

ou superior a partir da entrega. 

                

4  
Unidade  R$        966,66  

 R$                   

3.866,64  

143 Freezer/Refrigerador 

Especificação: Freezer e Refrigerador Horizontal Dupla Ação - 1 

Tampa 293L - Com base da unidade de refrigeração removível 

possui dreno frontal, dupla ação, gaxeta removível, puxador 

ergonômico e tampa balanceada. Selo Procel "A" Informações 

técnicas; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador. 

Gabinete interno pré-pintado em branco, proteção adicional de 

esmalte poliéster branco. Capacidade líquida 293 litros. 

Temperatura - Freezer -18 a -22°C. Refrigerador +2 a +8°C. 

Voltagem 110 Volts. 

                

8  
Unidade  R$     3.704,33  

 R$                 

29.634,64  

144 Geladeira Duplex 
Especificação: Geladeira/refrigerador Duplex Frost-Free, com 

capacidade total de 400 l. Classificação energética "A", 

                

4  
Unidade  R$     3.467,48  

 R$                 

13.869,92  
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alimentação 220 v ou bivolt. Cor branca. Com no mínimo 3 

prateleiras. Garantia mínima de 1 ano. 

145 Kit Multimídia 

Especificação: Kit multimídia - caixas de som 2.1: • Qtde de 

canais: 2.1 • Qtde de Subwoofer: 1 • Qtde de caixas satélites: 2 • 

Potência Total do Sistema: 9 Watts RMS • Potência dos Satélites: 

2 Watts RMS • Potência do Subwoofer: 5 Watts RMS • 

Sensibilidade: 75 db • Dimensões caixas frontais (LXAXP): 7,5 x 

17 x 6 cm • Dimensões Subwoofer (LXAXP): 15 x 16 x 20 cm • 

Padrão de conexão com o computador: P2 • Controle de volume • 

Garantia de 01 ano • Bivolt – Abrangência Nacional 

              

20  
Unidade  R$        194,33  

 R$                   

3.886,60  

146 Liquidificador 

Especificação: Liquidificador com potência de 550w a 850w, com 

5 velocidades mais pulsar, autolimpeza, gelo, tampa com copo 

dosador, faca em aço inox serrilhada, filtro, capacidade total de 

1,5 litros a 2,7 litros, 220. 

                

4  
Unidade  R$        258,33  

 R$                   

1.033,32  

147 Mesa Copa/Cozinha 

Especificação: Mesa Copa/Cozinha -   conjunto de mesa com 

quatro cadeiras montado. Com tampo de granito, medindo 1,50 x 

0,80, espessura de 2,5 cm, com quatro cadeiras em aço pintado 

epóxi branca e assentos estofados e garantia de 12 meses ou 

superior a partir da entrega. 

                

4  
Unidade  R$        800,00  

 R$                   

3.200,00  

148 Mesa de Escritório 

Especificação: Mesa de escritório, em MDP de alta qualidade. 

Duas gavetas com fechadura, Acompanhando Chave Reserva, cor 

cinza padrão. Estrutura Em Aço Com Pintura Eletrostática A Pó E 

Pés Nivelados. Médidas Minimas: Altura (cm) 75cm, Largura 

(cm) 120cm, Profundidade (cm) 60cm.  

                

8  
Unidade  R$        513,46  

 R$                   

4.107,68  

149 Mesa de Som com 12 canais 

Especificação: Mesa de Som 12 Canais -  Mesa de som com 

mínimo de 12 canais, com mínimo de 08 entradas XLR, 

equalização 3 ou 4 bandas para canal, master output XLR; 

                

4  
Unidade  R$     3.954,98  

 R$                 

15.819,92  

150 Mesa para Computador 

Especificação: Mesa de computador montada, com tampo 

horizontal de 1,50 x 0,74 m em MDF de 25mm, revestido por 

laminado fenólico melamínico texturizado de alta pressão na face 

superior e baixa pressão na face inferior, na cor cinza, sendo as 

bordas frontais terão acabamento em fita de PVC, 180°, colada a 

quente, na cor preta. mesa com altura de 0,75 m, com pés duplos 

em aço pintado em epóxi preto, com três gavetas com fundos e 

laterais em aço pintado em cor cinza ou branca, sistema de teclado 

retrátil com corrediças e suporte para CPU, com um furo passa-

              

20  
Unidade  R$        533,02  

 R$                 

10.660,40  
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cabo de 6 cm de diâmetro, com tampa removível em poliestireno 

injetado, localizada no tampo vertical e garantia de 12 meses da 

entrega. 

151 Mesa para Reunião 

Especificação: Redonda ou oval, 10 lugares, Tampo MDP 25 mm 

revestimento melamínico, Saia MDP 15 mm revestimento 

melamínico, Acabamento das bordas Fita reta de 2 mm, Pés 

Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios, Fixação 

Parafusos e rodofix, Sapatas niveladoras cinza padrão ou azul. 

Médidas minimas 2,5x1,1m  

                

8  
Unidade  R$     1.605,17  

 R$                 

12.841,36  

152 Microfone Semiprofissional 

Especificação: Microfone • Tipo: semiprofissional de mão, com 

fio; • Impedancia: 350 OHMS; • Sensibilidade: Direcional, 

2,7MV/PA, 51,4 DB; • Estrutura Interna: Padrao Polar Cardioide. 

              

60  
Unidade  R$        531,18  

 R$                 

31.870,80  

153 Mouse USB 
Especificação: Mouse usb, 800 dpi, 2 botões, scrool (com fio), 

fonte compatível com o item 

              

24  
Unidade  R$     2.366,00  

 R$                 

56.784,00  

154 Nobreak 

Especificação: No break (para computador), com potência de 1 

kva, tensão bivolt, alarme audiovisual, 01 bateria interna selada e 

garantia mínima de 12 meses 

              

16  
Unidade  R$        653,33  

 R$                 

10.453,28  

155 Projetor Multimídia 

Tecnologia: 3LCD de 3 chips; Método de projeção: frontal / 

traseira / montada no teto; Resolução Nativa: Svga 800 x 600; 

Contraste: 15.000:1; Lcd Screen: 0,55 polegadas (D7); Saída de 

luz colorida: 3300 lumens; Brilho em branco - Saída de luz branca: 

3300 lumens; Razão de aspecto: 4:3; Resolução nativa: Svga; Tipo 

de lâmpada: 210 W Uhe; Duração da lâmpada: 10.000 horas (Eco) 

- 6.000 horas (Normal); Voltagem do suprimento de energia: 

Bivolt; Dimensões do produto: Largura: 30,2 cm Altura: 8,2 cm 

Profundidade:23,7 cm; Peso: 2,5 kg; Segurança: Trava de 

segurança; Temperatura de uso: 5º C a 35º C; Lente de projeção: 

Tipo Foco (Manual) – F – number: 1.44; Tamanho da Tela: 30” a 

350” (0,88 m – 10.44 m); Comprimento do foco: 16,7 mm; Razão 

de Zoom: 1 – 1.35 (digital zoom); Tampa de lente: Slide Lens 

Shutter; Número de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3. 

                

4  
Unidade  R$     2.978,13  

 R$                 

11.912,52  

156 Quadro Branco Magnético 
Especificação: Quadro branco/magnético com medidas: 2,0 x 

1,2m e com moldura em alumínio de 1,5 x 1,2m 

                

4  
Unidade  R$     2.978,13  

 R$                 

11.912,52  

157 Rack para TV 

Especificação: Suporte de parede articulado, compatível com a 

TV 50 polegadas LED/LCD, com os respectivos elementos que 

possibilitem a fixação em parede de alvenaria (buchas, parafusos, 

                

4  
Unidade  R$        483,30  

 R$                   

1.933,20  
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etc.). O suporte deve permitir a inclinação e rotação (3 

movimentos). 

158 Relógio de Parede 

Especificação: Relógio de parede, digital, LED, dígitos 

vermelhos, face simples, marcador hora e minuto, dimensões de 

comprimento entre 55 a 65 cm, altura entre 25 a 35 cm, mudança 

automática pré-programada da hora de Verão/Inverno, Garantia 

Mínima de 12 (doze) meses.  

              

12  
Unidade  R$        396,66  

 R$                   

4.759,92  

159 Smart TV de Led com 50" 

Especificação: Smart TV de Led com 50 polegadas. Resolução 4K (Ultra 

HD) com sistemas NTSC e PAL-M; Tamanho da tela: 50 polegadas; 
Resolução compatível com a qualidade de processadores Quad Core ou 

4K; Tecnologia LED; Plana; Colorida; Relação de aspecto: 16:9; Idioma 

do menu: Português. As caixas de som devem ser embutidas na TV; 

Potência mínima de 20 Watts RMS. No mínimo 3 (três) entradas HDMI; 
No mínimo 2 (duas) entradas USB; No mínimo 1 (uma) saída de áudio 

digital (óptico); No mínimo 1 (uma) entrada de rede LAN (Ethernet); No 

mínimo 1 (uma) entrada RF para TV aberta (digital e analógica); No 

mínimo 1 (uma) entrada VGA (para PC) ou que seja fornecido um 
adaptador de mídia HDMI para VGA; Acessórios: Para cada TV, 1 (um) 

controle remoto; Para cada TV, 1 (um) pedestal (base) que permita deixá-

lo em pé sem qualquer outro auxílio; Alimentação: compatível com 

127V; Deverá ser fornecido cabo de força, sem emendas, adequado à 
potência do equipamento, para ligação do equipamento à rede elétrica; 

TV tipo Smart: conexão Wi-Fi: a TV entregue deverá permitir o acesso à 

Internet sem o uso de um computador ou notebook, usando uma conexão 

Wi-Fi. A TV deverá possuir aplicativos que permitam acessar 
diretamente serviços da Internet. Estes aplicativos deverão estar 

instalados no equipamento ou disponíveis para download gratuito 

(através da própria TV) em lojas on-line do fabricante ou indicados pelo 

fabricante; Conexão Wi-Fi: A TV entregue deverá permitir o acesso Wi-
Fi.Garantia mínima de 12 meses. Referência: SAMSUNG ou equivalente. 

                

8  
Unidade  R$     3.466,35  

 R$                 

27.730,80  

160 Sofá 

Especificação: Sofá 2 lugares; Material da estrutura: Madeira 

Maciça Eucalipto, Enchimento do Assento: Espuma D23, Fibra 

Siliconada, Flocos de Espuma e Percinta Elastica, Enchimento do 

Encosto: Flocos de Espuma e Fibra Siliconada, Revestimento / 

Tecido: Velosuede bege ou cinza, Altura aproximada: 102 cm, 

Largura aproximada: 155 cm, Profundidade aproximada: 83 cm  

              

12  
Unidade  R$     2.783,33  

 R$                 

33.399,96  

SUBTOTAL DE MATERIAL PERMANENTE   R$            899.570,08  

TOTAL GERAL ESTIMADO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE R$  1.940.181,39 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
PREGÃO ELETRÔNICONº XXXX/2022-CPL-PMM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX.XXXX.XXXX/2022-CPL-PMM 
 
SESSÃO PÚBLICA: __/__/2022, ÀS ____H____MIN (______). 
LOCAL:  WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR 
 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
NOME EMPRESARIAL: 
 

NOME FANTASIA: 
 

CNPJ: 
 

INSC. ESTADUAL: 
 

INSC. MUNICIPAL: 
 

OPTANTE PELO SIMPLES: 
SIM (    ) NÃO (    ) 

NATUREZA 
JURÍDICA: 
  

LOGRADOURO: 
 

NÚMERO: 
 

COMPLEMENTO: 
 

CEP: 
 

BAIRRO/DISTRITO 
 

MUNICÍPIO 
 

UF 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
  

TELEFONE: 
 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
NOME: 
 

CPF: 
 

RG: 
 

E-MAIL: 
  

TELEFONE: 
  

FUNÇÃO NA EMPRESA: 
 

 

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE 
BANCO: 
 

AGÊNCIA: 
 

CONTA: 
 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITENS DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 
1.        

TOTAL POR EXTENSO:   

 
Prezado Sr. Pregoeiro, 
 
A empresa acima qualificada, por intermédio de seu representante legal, igualmente qualificado, 
propõe à Câmara Municipal de Melgaço, a entrega dos produtos/execução dos serviços 
constantes nesta Planilha Orçamentária, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, 
nas seguintes condições: 
 

a) Valor total da proposta R$ 00,00 (-------------------) 
b) No valor cotado estão inclusas todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos 

os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, 
os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas; 

c) Validade da proposta 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da data de abertura do 
certame; 

d) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a 
nota de empenho/ordem de compra/serviço no prazo determinado no Edital, pelo 
representante legal já qualificado; 

e) Prazo de início de fornecimento dos produtos/execução dos serviços de acordo com o 
estabelecido no termo de referência (anexo I) do edital desse processo. 

Local e Data 
__________________________________________ 

Carimbo da Empresa/Assinatura do Responsável 
  

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__ 
 

 
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., 
QUE FAZEM ENTRE SI 
O(A).......................................................... E A EMPRESA 
.............................................................   

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE ............................... por intermédio do(a) .................................... (órgão) 
contratante),  com sede no(a) ....................................................., na cidade de ...................................... 
/Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato representado(a) pelo 
PREFEITO MUNICIPAL, Sr.........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................, doravante denominada CONTRATANTE, e 
o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na 
..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato 
representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo 
nº .............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do 
Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente 
Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., por Sistema de Registro de Preços 
nº  0000/2020,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ........................., conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
1.3. Discriminação do objeto: 

 

EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

REPRESENTANTE:  

E-MAIL:                                                                                                                    TEL.: (   ) 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      
VALOR TOTAL:   

  
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, 
com início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na 
forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 
orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na 
classificação abaixo: 
 
Gestão/Unidade:   
Fonte:  
Programa de Trabalho:   
Elemento de Despesa:   
PI: 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo 
de Referência. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 
 
9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO 
 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 
designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do 
Edital. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
 
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
 
12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 

 
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos 
I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 
80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital;  
 
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
 
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS 
SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO: 
 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
12.4.3. Indenizações e multas. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 
 
13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 

 
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte 
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, 
de 1993. 
 
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de 
licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas 
na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais 
dos contratos. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
 
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 
extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 
 
17.1. É eleito o Foro da Comarca de MELGAÇO/PA para dirimir os litígios que decorrerem 
da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, 
conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 
(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes.  

 
 
 

MELGAÇO/PA, .......... de.......................................... de 20..... 
 
 
 

_______________________________ 
CONTRATANTE 

Responsável legal 
 
 

________________________________ 
CONTRATADA 

Responsável legal da 
 
 

 


