
 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 1 

EDITAL 
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS por meio da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, por intermédio de sua Pregoeira, sediada na Av. Plácido 
Nascimento, 265 – Centro – São João de Pirabas/PA – CEP: 68.719-000 CNPJ: 
22.981.153-0001-08, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade 
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, do tipo menor preço por Lote, nos termos da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006 e 147/2015 e 155/2015, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro 
de 2007, Decreto n° 7.892/2013 e 8.538 de 6 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas 
neste Edital. 
 
Data da sessão: 23/07/2019  
Horário: 10:00 h  
Local: No prédio da Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, na sala de Licitação, 
localizada Av. Plácido Nascimento, 265 – Centro – São João de Pirabas/PA – CEP: 
68.719-000. 
 
 
1 – OBJETO:     
1.1 - O objeto da presente licitação é REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência.  
 
 2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES     
2.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura;  
2.2. Será participante o seguinte órgão:  
2.1.1. Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Finanças, Fundo 
Municipal de Educação, Fundo Municipal de Assistência Social.  
 

3. DO CREDENCIAMENT O             
 

3.1 - Horário de credenciamento: de 10h00 min às 10h15 min do dia 23/07/2019. 
3.2 - O licitante poderá vir representado por seu administrador/gerente ou por mandatário. 
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada. 
3.4 - Não será permitida a participação do mesmo representante para mais de uma 
empresa. 
3.5 - Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto a Pregoeira por meio 
de instrumentos públicos ou particulares, observando o seguinte: 
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3.5.1 - Os representantes dos licitantes deverão se apresentar para o credenciamento 
junto a Pregoeira, devidamente munidos de: carteira de identidade ou documento legal 
equivalente e documento que o credencie a participar deste certame – procuração por 
instrumento público ou particular, com firma reconhecida, através da qual seja lhe 
atribuído poderes para apresentar proposta, formular lances e praticar todos os atos em 
direito admitidos e pertinentes ao certame, em nome do licitante.  
 
3.5.2 - No caso de credenciamento por instrumento de procuração particular, o 
representante da empresa deverá apresentar o contrato social ou alteração contratual 
consolidada, ou documento equivalente atualizado, no ato do credenciamento juntamente 
com a carteira de identidade ou outro documento legal que o credencie ambos 
autenticado. 
 
3.5.3 - O sócio, proprietário ou dirigente da empresa licitante deverá apresentar carteira 
de identidade ou documento legal equivalente e cópia do respectivo Contrato Social ou 
alteração contratual consolidada, ou documento equivalente atualizado. Se o 
representante for sócio não detentor de poderes para isoladamente formular propostas ou 
praticar atos de administração, os demais sócios participantes da administração, 
conforme dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão outorgar-lhe os 
poderes necessários através de procuração conforme itens 3.5.1 e 3.5.2. 
a) No caso de Microempreendedor Individual apresentar o Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI, disponível em 
http://www.portaldoempreendedor.com.br. 
a.1) Cópia do Enquadramento de ME/EPP emitido pela JUNTA COMERCIAL. 
 
3.6 - Certidão Simplificada da Junta Comercial da sede da licitante, Certidão Especifica da 
Junta Comercial e certidão de inteiro teor emitida pela junta comercial da sede da licitante;  
 
3.7 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo IV, deste 
Edital e, se não o fizer, deverá conter todos os dados informativos necessários ao 
credenciamento. 
 
3.8 - Na procuração ou na carta dirigida a Pregoeira deverão constar, expressamente, 
poderes para participar de todos os atos do procedimento licitatório, inclusive para 
formular ofertas e lances de preços, bem como para praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da proponente. 
 
3.9 - O licitante deverá apresentar declaração dos interessados ou seus representantes 
de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação; o teor do art. 4º, inciso VII, da 
Lei Federal nº. 10.520, de 17.07.2002, a qual deverá ser entregue no ato do 
credenciamento, devendo obedecer ao modelo do Anexo VI, deste Edital.  
 
3.10 - O credenciamento do licitante ou de seu representante legal, junto a Pregoeira, 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de sua capacidade 
legal para realização das transações inerentes ao Pregão Presencial. 
 

http://www.portaldoempreendedor.com.br/
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3.11 - Os documentos necessários ao credenciamento de representante poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório 
competente ou pela pregoeira ou equipe de apoio. 
 
3.12 - Os Microempreendedores Individuais, as Micro Empresas e as Empresas de 
Pequeno Porte que desejam usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar 
Federal n.º 123/06, deverão apresentar obrigatoriamente, fora dos envelopes de 
Documentação e Proposta, a Declaração de Enquadramento como Microempreendedor 
Individual, Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo no Anexo VIII 
deste Edital. 
 
3.13 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério 
da Fazenda, atual.  
 
3.14 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos de 
credenciamento, não desclassificará e tampouco inabilitará a Empresa Licitante, porém 
implicará na perda do direito de manifestação por parte do representante da empresa 
licitante. Não podendo também, formular lances após a classificação preliminar das 
propostas ou manifestar intenção de recorrer das decisões do (a) Pregoeiro(a). 
 
OBS.: Todos os documentos relativos ao credenciamento de representantes devem estar 
fora dos envelopes de proposta ou de documentos de habilitação devidamente 
autenticados, de preferência numerados e em pasta com grampo.  
 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO        
   
4.1 - Respeitando as demais condições normativas e as constantes deste Edital, poderão 
participar desta licitação, qualquer empresa legalmente estabelecida no país, e que 
atenda as exigências deste edital;  
 
4.2 - Não poderão participar do processo o servidor ou dirigente do órgão contratante ou 
responsável pela licitação, às empresas que se encontram sob falência, concordata, 
concurso de credores, dissolução, liquidação, ou em regime de consorcio de empresas, 
qualquer que seja sua forma de constituição, empresas suspensas ou declaradas 
inidôneas pela Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, ou qualquer órgão da 
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual e Municipal. 
 
4.2.1- A observância das vedações do item anterior é de inteira responsabilidade do 
licitante que, pelo descumprimento, sujeitar-se-à às penalidades cabíveis. 
 
4.3 - Poderão participar da Sessão Oficial do Pregão Presencial, os representantes 
efetivamente credenciados. 
 

5 - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÃO:          
5.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.  
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5.2. A impugnação poderá ser realizada somente protocolo, obrigatoriamente, deverá ser 
formalizado por escrito, devidamente assinadas, e protocolizada na Sala do Protocolo da 
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas, localizado na Av. Plácido Nascimento, 265 – 
Centro – São João de Pirabas/PA – CEP: 68.719-000.  

5.3. Caberá a Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas.  

5.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame.  

5.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado 
no Edital.  

5.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame.  

5.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela Pregoeira serão 
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado.  
 
6 - PROPOSTA COMERCIAL:          
Os envelopes “Proposta Comercial” deverão ser indevassáveis, hermeticamente fechados 
e entregues, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e 
horário especificados abaixo. 
 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL. ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA 
COMERCIAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 
 
6.1 – O ENVELOPE Nº 01 - deverá conter todos os elementos a seguir relacionados: 
 
a) A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, de forma mecanizada, em papel 
timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo as expressões técnicas de uso 
comum, sem emenda ou rasura devidamente rubricada, carimbada, datada e assinada; 
b) Valores monetários em reais, em algarismo, duas casas após a vírgula, respeitada às 
especificações básicas constantes dos anexos. Em suas discriminações e quantidades 
não poderão ser alterados pelas licitantes, exceto quando devidamente estabelecido em 
ERRATA relativa a erros formais, e/ou esclarecimento de duvidas expedidos pela 
pregoeira; 
c) Preço unitário por item e total, em moeda corrente nacional, expressos em algarismo e 
por extenso, limitados a dois dígitos, após a vírgula, apurado a data de sua apresentação, 
sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionaria.  
d) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação; 
e) Declarar o prazo de fornecimento e entrega do objeto licitado, que deve ser imediato. 
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f) Condições de pagamento: 30 (Trinta) dias contados a partir da entrega da nota fiscal e 
recibo DEFINITIVO, devidamente atestado, pelo setor competente das Secretarias 
Municipais de Educação, Assistência Social e Administração e Finanças. 
6.2 – A licitante deverá considerar incluída nos valores propostos todas as despesas, 
inclusive aqueles relativos a taxas, impostos, licenças, encargos sócias, ensaios, testes e 
demais provas exigidas por normas técnicas oficias, que possam influir direta ou 
indiretamente no custo de fornecimento do objeto da presente licitação, e, ainda as 
despesas relativas à desmobilização de pessoal, e equipamentos necessários, quando 
couber; 
 
6.3 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada 
item do objeto desta licitação. 
 
OBSERVAÇÃO: Especificar de forma clara as marcas do objeto desta licitação. 
 
7 – ABERTURA E JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL:     
7.1 – Na data, hora e local comunicados, declarada abertura da sessão pela Pregoeira, 
não mais serão admitidos novos proponentes e seu julgamento será feito pelo critério de 
menor preço por Lote, observado todas as demais condições deste edital, na forma da 
lei; 
7.2- A Pregoeira poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 
preço melhor, sendo que a pregoeira não irá adjudicar de forma alguma o Lote que esteja 
acima do preço praticado no mercado, conforme prévia cotação pelo setor competente. 
 
7.3 – A Pregoeira e sua equipe de apoio, após a conferência do credenciamento dos 
representantes legais, mediante confronto do instrumento de credenciamento com seu 
documento de identificação, abrirão os envelopes nº 01 das firmas licitantes, onde serão 
analisados os seguintes procedimentos: 
a) Verificação da conformidade das propostas com as especificações técnicas dos 
serviços e as demais exigências constantes deste edital, sendo rubricadas pela Pregoeira 
e pelos membros da equipe de apoio, bem como pelos demais representantes dos 
licitantes; 
b) Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do presente 
edital e seus anexos, sejam por serem omissas, por apresentarem irregularidade ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento ou ainda contrariar as especificações mínimas 
do objeto, exigidas no ato convocatório, sendo que o não atendimento de referidas 
exigências em apenas um dos serviços, implicará na desclassificação da sua proposta; 
c) Ocorrendo o Lote “deserto” a Administração pública deverá seguir com o que orienta a 
Lei 8.666/93. 
d) Serão classificadas para a fase de lances verbais, além da licitante que apresentar a 
proposta de menor preço, por Lote, os licitantes que apresentarem as proposta em 
valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à proposta de 
menor preço; 
e) Quando não for verificada, no mínimo, três proposta escritas de preços, nas condições 
definidas na alínea “d”, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até o 
máximo de 03 (três), para que os representantes dos licitantes que os representam, 
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participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços constantes das referidas 
propostas escritas; 
f) Em seguida, será dado início a etapa de apresentação de lances verbais pelos 
representantes dos licitantes classificados, que deverão ser formulados de forma 
sucessiva, em valores distintos e decrescentes; 
g) Os representantes dos licitantes classificados serão convidados individualmente, de 
forma sequencial a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada com maior 
preço e os demais, em ordem decrescente de valor; 
h) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada, na forma da alínea “f”, 
implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do ultimo 
preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas; 
i) Casos não se realizem lances verbais, serão verificados a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado pela administração para a aquisição 
do objeto deste certame; 
j) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, a Pregoeira 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada quanto ao objeto e valor, em 
conformidade com o edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito; 
k.1) Em cumprimento dos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/2006, para os 
Microempreendedores Individuais, Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, será 
observado o seguinte; 
k.1.1) Nas licitações será assegurado, como critério do desempate, preferência de 
contratação para os Microempreendedores Individuais, Micro Empresas e Empresas de 
Pequeno Porte; 
k.1.2) Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelos Microempreendedores Individuais, Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte 
sejam de até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 
k.1.3)  No caso de equivalência dos valores apresentados pelos Microempreendedores 
Individuais, Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no 
intervalo estabelecidos no caput deste Lote, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
k.1.4) Ocorrendo o empate o Microempreendedor Individual, Micro Empresa e Empresa 
de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preços inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado; 
k.1.5) O Microempreendedor Individual, Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte 
mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo 
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;  
k.1.6) Não ocorrendo a contratação do Microempreendedor Individual, Micro Empresa e 
Empresa de Pequeno Porte, na forma do subitem k.1.4  serão convocadas as 
remanescente que porventura se enquadrarem na hipótese do subitem k.1.2, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
k.1.7) Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
k.1.8) O disposto nos subitens k.1.2 e k.1.4 somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por Microempreendedor Individual, Micro Empresa e 
Empresa de Pequeno Porte; 
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l.1) Após o encerramento da etapa competitiva, e aplicação do previsto no item 7.2 deste 

edital, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais 

bem classificado. 

l.1.1) A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado 

do certame em relação ao licitante mais bem classificado. 

m) Sendo aceito o lance de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das 
suas condições de habilitação, com base nas exigências fixadas neste edital; 
n.1) A comprovação de regularidade fiscal dos Microempreendedores Individuais, Micro 
Empresas e Empresas de Pequeno Porte somente será exigida para efeito de assinatura 
do contrato. 
n.2) Em cumprimento ao artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006, para os 
Microempreendedores Individuais, Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, será 
observado: 
n.2.1) Os Microempreendedores Individuais, Micro Empresas e Empresas de Pequeno 
Porte, por ocasião da participação em certames licitatório, deverão apresentar todas as 
documentações exigidas para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 
esta apresente algumas restrições. 
n.2.2) Havendo algumas restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, 
a critério da Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. 
n.2.3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 
81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
o) Se a licitante desatender as exigências para a habilitação, a Pregoeira examinará a 
proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do 
proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 
adjudicada o objeto do certame, obedecendo ao valor de sua proposta final; 
p) Nas situações previstas nas alíneas acima, a Pregoeira poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido o melhor preço para a Administração; 
q.1) Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as 

seguintes condições: 

q.1.1) Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 

bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da 

classificação do certame; 

q.1.2) A ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada 

nas contratações. 

q.1.3) O registro a que se refere o caput tem por objetivo a formação de cadastro de 

reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da ata. 

q.1.4) Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 
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I – os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa 

competitiva; e 

II – o aceite dos licitantes que tiverem aceitado cotar seus bens em valor igual ao do 

licitante mais bem classificado. 

q.1.5) Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso II do item q.1.4, 
serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase 
competitiva. 
r) Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências 
relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os licitantes 
presentes; 
7.3 – Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos 
neste edital e seus anexos, a proposta será desclassificada; 
7.4 – Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste edital e seus 
anexos. 
 
7.5 - Proposta Inexequível:  
7.5.1-O município não aceitara propostas de preços excessivos (acima da media 
pesquisada pelo município) e manifestamente inexequíveis de acordo com o Art 48 inciso 
II da lei 8.666/93.    
 
8 – HABILITAÇÃO:           
8.1 – Os licitantes deverão entregar na data e forma prevista deste Edital, sua 
documentação de habilitação, em envelope opaco, indevassável, rubricado, contendo em 
sua parte externa os seguintes dizeres; 
 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE 
FINANÇAS, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019 
 
8.2 – Os proponentes deverão apresentar os documentos relacionados abaixo, em 
original acompanhado de copia para autenticação pela equipe de apoio, por qualquer 
processo de cópia autenticada em cartório, por publicação em órgão da imprensa oficial, 
sendo que os mesmos, em hipótese alguma, serão aceitos após o termino da sessão 
destinada ao julgamento do presente pregão, sendo também vedado à juntada posterior 
de documentos habilitatórios. 
 
8.3 – O ENVELOPE Nº 02 - deverá conter todos os elementos a seguir relacionados: 
 
8.4 - Habilitação Jurídica: 
8.4.1 - Registro comercial inicial e última alteração, no caso de empresa individual; 
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8.4.2 - Ato constitutivo e alterações subsequentes ou estatuto ou contrato consolidado, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
I) No caso de Microempreendedor Individual apresentar o Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual – CCMEI, disponível em 
http://www.portaldoempreendedor.com.br. 
 
8.4.3 - Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de 
sociedades civis, acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício. 
8.4.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
8.4.5- Declaração de ADIMPLÊNCIA expedida pela Secretaria Municipal de Finanças, 
firmada pelo Secretário de Finanças, devendo ser retirada até 72 (setenta e duas) horas 
úteis anteriores a hora/data de abertura deste Pregão Presencial, no sentido de que 
cumprem ou cumpriram com o fornecimento de materiais e/ou serviços firmados com as 
Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Administração e Finanças e 
não existem débitos ou pendências a serem solucionadas. 
 
Observação:  
a) O objeto constante do ato constitutivo/alteração contratual da empresa deverá ser 
compatível com o objeto licitado. 
 
8.5 - Qualificação Econômico-Financeira: 
8.5.1 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, podendo ser 
atualizados monetariamente, quando encerrados há mais de três meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ou outro indicador que o venha substituir; 
a) Se necessária à atualização monetária do Balanço Patrimonial, deverá ser apresentado, 
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente, 
assinado pelo Contador. 
b) Os documentos relativos ao Balanço Patrimonial deverão ser apresentados contendo 
assinatura do representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou, mediante 
publicação no Órgão de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do 
veículo e a data de sua publicação. A indicação do nome do contador e do número do seu 
registro no Conselho Regional de Contabilidade – CRC são indispensáveis, devidamente 
registrados na junta Comercial competente. 
c) Apresentação da Certidão de Regularidade do Contador (a) devendo esta estar válida na 
data do certame. 
d) A comprovação da boa situação financeira da empresa proponente será efetuada com 
base no balanço apresentado e deverá ser formulada, formalizada e apresentada pela 
empresa proponente em papel timbrado da empresa, assinada por profissional registrado 
no Conselho de Contabilidade, podendo ser substituído quando consolidado no próprio 
balanço, aferida mediante índices e fórmulas abaixo especificadas: 
 
ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) ≥ 1  
ILC = (AC) / (PC) ≥ 1  

http://www.portaldoempreendedor.com.br/
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ISG = AT/ (PC+ELP) ≥ 1  
Onde:  
ILG = índice de liquidez geral  
ILC = índice de liquidez corrente  
ISG = índice de solvência geral  
AT = ativo total  
AC = ativo circulante 
RLP = realizável em longo prazo  
PC = passivo circulante 
ELP = exigível em longo prazo  
PL = patrimônio líquido 
 
e) Nos casos em que as licitantes apresentarem resultado menor que 01 (um), em qualquer 
dos índices citados no item d, estarão inabilitadas. 
 
8.5.1.1 - Para sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em copia 
autenticada da publicação do balanço em diário oficial ou jornal de grande circulação da 
sede da licitante; 
 
8.5.1.2 - As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenha 
balanço final de exercício, deverão apresentar balanço de abertura e/ou demonstrações 
contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período 
de sua existência, sendo isenta a apresentação da capacidade financeira da empresa; 
 
8.5.2- Certidão negativa de falência ou concordata, com data de expedição não 
superior a 90 (noventa) dias, da abertura do processo expedida pelo referido cartório 
distribuidor competente da sede da pessoa jurídica; 
 
8.5.3 - Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos, 
falências e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade 
expresso na própria certidão; 
 
8.5.4 - Certidão Negativa de protestos, todas datadas dos últimos 90 (noventa) dias ou 
que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão;  
 
8.5.5 - Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e 
Recuperações Judiciais) originária do site www.tjdft.jus.br, A certidão cível atende ao 
disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993;  
 
Parágrafo único: Toda documentação apresentada deverá ser correspondente a um 
único CNPJ. 
 
8.6- Regularidade Fiscal: 
8.6.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério 
da Fazenda, atual, juntamente com o seu QSA. 
8.6.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, pertinente 
ao seu ramo de atividade o objeto, atual; 
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8.6.3 - Prova de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - F.G.T.S., 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei 
(site: www.caixa.gov.br); 
8.6.4 - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União (site: www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br); 
8.6.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual: Certidão Negativa de 
Débitos Estaduais; 
8.6.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Valores Mobiliários e 
Imobiliários), do domicílio ou sede da licitante: Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
 
8.7 - Regularidade Trabalhista: 
8.7.1 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei 12.440 de 7 de 
julho de 2018 e Certidão Negativa de Ações Trabalhista emitida pela autoridade 
competente da jurisdição da licitante, juntamente as CNITS Ministério do Trabalho 
Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE. 
. 
Observação: Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da 
própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação. 
 
8.8 - Declarações 
8.8.1 - Declaração do licitante demonstrando regularidade no cumprimento do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, conforme dispõe o Artigo 7º, Inciso XXXIII, da Constituição 
Federal, e para fins do disposto no Artigo 1º da Lei Federal nº 9.854, de 27/10/1999, 
combinado com o Artigo 1º do Decreto Federal nº 4.358, de 05/9/2002, e no objetivo de 
cumprir a exigência do Inciso V, do Artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21/6/1993, conforme 
modelo sugerido no Anexo V – Modelo de Declaração. 
 
8.8.2 - Os Microempreendedores Individuais, as Micro Empresas e as Empresas de 
Pequeno Porte que desejam usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar 
Federal n.º 123/06, deverão apresentar obrigatoriamente, fora dos envelopes de 
Documentação e Proposta, a Declaração de Enquadramento como Microempreendedor 
Individual, Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo no Anexo VI 
deste Edital. 
 
8.9 - Regularidade Técnica: 
8.9.1 - Prova de qualificação técnica, mediante apresentação de comprovante de aptidão 
para fornecimento pertinente e compatível com o objeto da licitação, por intermédio de, no 
mínimo 02 (duas) certidões, emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 

8.9.2 - Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal do domicílio da 
empresa. 
 
8.9.2 – Alvará Sanitário emitida pelo órgão competente da sede da licitante; 
 
8.9.3 – Licença ambiental emitida em nome da licitante ou Declaração emitida por órgão 
ambiental competente da sede da licitante, que dispense o licenciamento ambiental por 
não exercer atividade sujeita a licenciamento ambiental. 

http://www.caixa.gov.br/
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8.10 - Observações do item “Documentação de Habilitação”: 
8.10.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser substituídos por registro 
cadastral emitido por órgão ou entidade pública, nos termos do § 3º, do artigo 32, da Lei 
8.666/93, sendo que os documentos que estiverem com seu prazo de validade expirado 
no mencionado registro cadastral deverão ser entregues na forma estipulada neste edital. 
 
8.10.2 - A documentação exigida nesse título deverá ser compatível com as respectivas 
inscrições nas esferas Federal, Estadual e Municipal. 
 
8.10.3 - A aceitação dos documentos obtidos via "Internet" ficará condicionada à 
confirmação de sua validade, também por esse meio, se a Equipe de Apoio do Pregão 
houver dúvida quanto à sua autenticidade. 
 
8.10.4 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de 
cópia reprográfica autenticada por tabelião por força de Lei ou a publicação em órgão da 
imprensa na forma da lei. 
 
8.10.5 - As autenticações poderão ser feitas pela Equipe de Apoio e Pregoeira, mediante 
conferência da cópia com o original. 
 
8.10.6 - Na hipótese da apresentação de documentos originais, este serão anexado ao 
processo licitatório. 
 
8.10.7 - Os documentos exigidos para habilitação, consoantes o estabelecido neste título, 
não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu 
requerimento, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 
 
8.10.8 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo com o previsto nesse título inabilitarão licitante. 
 
8.10.9 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, 
salvo se original que deverá ser substituído por cópia reprográfica autenticada; 
 
8.10.10 - Os participantes deverão estar com os documentos constantes as clausulas ( 
8.6.4, 8.6.5 e 8.7.1) em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do 
artigo 12 da lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável 
pela pratica de ato de improbidade administrativa, a pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

8.10.11 – As certidões negativas e certificados devem estar com a data de expedição não 
superior a 90 (noventa) dias, da abertura do processo. 

9 - IMPUGNAÇÕES E RECURSOS:          
9.1 – A impugnação do Edital será feita nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002; 
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9.2 – Declarado o vencedor da licitação, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer no final da sessão. Salvo lembrar que o recurso 
contra a decisão da Pregoeira não terá efeito suspensivo no processo, em conformidade 
ao Decreto Federal nº 3.550, de 8 de agosto de 2000, art. 11, inciso XVIII; 
9.3 – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na desistência do 
direito de recurso. 
9.4 – Havendo interesse em recorrer, será concedido ao licitante o prazo de 03 (três) dias 
para apresentação das razões do recurso, contado o prazo a partir do encerramento da 
sessão. 
9.5 – Neste caso, os demais licitantes, ficarão desde logo intimados a apresentar 
contrarrazões, no mesmo prazo estipulado no artigo anterior, sendo-lhes assegurado visto 
dos autos. 
9.6 – O acolhimento do recurso importará, apenas, na invalidação dos atos insusceptíveis 
de aproveitamento. 
9.7 – Inexistindo manifestação recursal, a Pregoeira adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 
Competente. 
9.8 – Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente adjudicará o objeto ao licitante vencedor e 
homologará o procedimento licitatório. 
 
10 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:    
10.1 – Adjudicada à licitação, será formalizada a Ata, documento vinculativo obrigacional, 
com características de compromisso para a futura contratação, com o fornecedor primeiro 
classificado e, se for o caso, com os demais classificados que aceitar fornecer o produto 
pelo preço do primeiro, obedecida à ordem de classificação e os quantitativos propostos. 
10.2–No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer 
ou se recusar a assinar a Ata, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a 
Prefeitura de Municipal de São João de Pirabas, registrará os demais licitantes, na ordem 
de classificação e mantido o preço do primeiro classificado na licitação. 
10.3–O fornecedor terá seu contrato cancelado quando descumprir as condições da Ata, 
não retirar a nota de empenho no prazo estipulado ou não reduzir o preço registrado 
quando esse se tornar superior aqueles praticados no mercado. 
10.4–Após a homologação do resultado desta licitação, o Município convocará o 

fornecedor vencedor do certame para cumprimento das exigências pertinentes a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, o que deverá, obrigatoriamente, ser atendido no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, sob pena de decair do 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais cabíveis; 

10.4.1 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a empresa adjudicatária obriga-se a 

fornecer os bens a ela adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste 

edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de 

divergência, as especificações e condições do edital; 

10.4.2 - Para assinar a Ata de Registro de Preços, o Representante Legal da empresa 

deverá apresentar procuração, e/ou contrato social e cédula de identificação;  
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10.4.3 - O compromisso de fornecimento será formalizado mediante assinatura da Ata de 

Registro de Preços pelo fornecedor. 

10.5 - Na assinatura da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo 

licitante durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

10.6 - Quando o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida no sub item 

anterior ou, injustificadamente, recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, poderá 

ser convocado outro licitante (sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais 

cominações legais), desde que respeitada a ordem de classificação e a previsão 

estabelecida no item 7.2 deste edital. Neste caso, após comprovados os requisitos 

habilitatórios e feita a negociação, o convocado deverá assinar a Ata de Registro de 

Preços. 

10.7 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar a Ata de Registro de Preços 

dentro do prazo fixado no sub item 10.4, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-a as sanções legais cabíveis. 

10.8 - A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da data da 

homologação do resultado. 

10.9 - A empresa que tenha seu preço registrado obrigar-se-á a cumprir as condições 

dispostas na Ata de Registro de Preços, aplicando-o ao quantitativo solicitado pela 

Administração. 

10.10 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, 

cabendo ao órgão gerenciador, neste caso a Prefeitura Municipal de São João de 

Pirabas, promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 

contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.11 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a 

redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

10.11.1 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

10.11.2 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original. 

10.12 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados; e 

II - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 
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10.13 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

10.14 – Fica entendido como Órgão Gerenciador a Prefeitura Municipal de São João de 

Pirabas. 

10.15 – A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couberem, as condições e as regras 

estabelecidas no Decreto nº 7.892/13, na Lei nº 8.666/93 e ainda Alterações posteriores.  

10.16 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando 
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador 
da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 
10.17 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 
este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  
10.18- As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes.  
10.19- As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao quíntuplo 
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes 
que eventualmente aderirem.  
10.20 - Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 
aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
11 – PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO:    
11.1 – A vigência do contrato será de até 12 (doze) meses, podendo ser repactuado e 
através de Termo Aditivo, em conformidade com a legislação em vigor. 
 
12 – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:      
  
12.1 – O preço do Lote contratado será pago à adjudicatária nas condições estipuladas na 
minuta do contrato administrativo (Anexo VIII), através de Cheque nominal ou ordem 
bancária, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura, relativo ao objeto 
deste processo, e aferido pelas Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e 
Administração e Finanças. 
12.2 – A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas terá o direito de descontar de 
faturas, quaisquer débitos da CONTRATADA, em consequência de penalidades 
aplicadas. 
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13 – REAJUSTES DE PREÇOS:          
13.1 – Os preços pertinentes ao contrato administrativo poderão ser reajustados na 
vigência do mesmo, desde que justificados de forma clara e convincente, dentro dos 
parâmetros legais, tomando como base de calculo os índices em vigor (IPC/IGPM), e que 
não ultrapasse os percentuais autorizados pelo governo.  
 
14 – RECURSOS ORÇAMENTARIOS:         
14.1 – As despesas a serem realizadas com a aquisição dos objetos desta licitação, 
decorrentes da execução deste processo, correrão à conta das Dotações Orçamentárias 
das Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Administração e Finanças 
que vierem fazer uso do Pregão Presencial, recursos estes previstos no orçamento 
vigente do Município de São João de Pirabas e devidamente, provisionados sob 
orçamento descritos no contrato.   
 
15 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:         
15.1 - Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de 
atraso injustificado na execução do objeto deste contrato, submeter-se-á a 
CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes penalidades: 
-Advertência; 
-Multa; 
-Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o 
CONTRATANTE, impedimento de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 
(dois) anos; 
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, 
perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 
15.2- A multa prevista acima será a seguinte: 
-Até 20% (vinte por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou 
descumprimento de alguma das cláusulas contratuais; 
15.3- As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, 
facultada a defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 
15.4- O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda para o Município, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o 
CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do pagamento, se julgar 
conveniente; 
15.5- O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades 
que deram causa à penalidade; 
15.6- O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer 
anormalidade constatada durante a prestação dos serviços, para adoção das providências 
cabíveis; 
15.7- As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, 
e as justificadas só serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente 
comprováveis, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE, e desde que 
formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 
 
16 – DISPOSIÇÕES GERAIS:          
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16.1 – Lavrar-se-ão atas das reuniões públicas do pregão que, depois de lida e aprovada, 
serão assinadas pelos seus membros e representantes das licitantes presentes; 
 
16.2 – Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 
 
16.3 – A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste edital e 
seus anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA COMERCIAL e 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO submetem a licitante à aceitação incondicional de 
seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento do 
objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer 
pormenor; 
 
16.4 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na 
imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem 
prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
 
16.5 - Toda documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos 
são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 
 
16.6 - A apresentação da Proposta Comercial pressupõe pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O licitante, ainda, será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Pregão 
Presencial, assumindo como firme e verdadeira sua proposta e lances. 
 
16.7 - Na análise da documentação e no julgamento das propostas de preço, a Pregoeira 
poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de Órgãos ou de profissionais 
especializados. 
 
16.8 - A Pregoeira, no interesse da Administração Municipal, poderá relevar omissões 
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção 
de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução 
do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal 8.666/93. 
 
16.9 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original 
ou em cópia autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos 
pela Pregoeira ou Equipe de Apoio. 
 
16.10 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a 
desclassificação da proposta. 
16.11 - A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos 
termos e condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais 
normas legais que disciplinam a matéria. 
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16.12 - As decisões da Pregoeira e sua Equipe de Apoio serão publicadas no “Diário 
Oficial do Estado – DOE”; “Diário Oficial da União – DOU” e “Jornal de Grande 
Circulação”, quando for o caso, podendo ser aplicado o disposto no § 1º do art. 109 da Lei 
n.º 8.666/93. 
16.13 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo as 
Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Administração e Finanças, 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 
supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação, 
mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema para conhecimento dos 
participantes da licitação. 
16.14 - As Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Administração e 
Finanças poderão prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 
propostas ou para sua abertura. 
16.15 - Para atender a seus interesses, as Secretarias Municipais de Educação, 
Assistência Social e Administração e Finanças e sirvam-se o direito de alterar 
quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados por Lote, 
obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
16.16 - Cópia deste instrumento convocatório poderá ser obtida junto à Comissão 
Permanente de Licitação, na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal 
de São João de Pirabas, localizada Av. Plácido Nascimento, 265 – Centro – São João de 
Pirabas/PA – CEP: 68.719-000 ou através do e-mail: cplsjpirabas@gmail.com até o último 
dia que anteceder a data do certame. 
 
16.17 - As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório se 
obrigam a acompanhar as publicações referentes ao processo que pode ser: via Site da 
Prefeitura Municipal de São João de Pirabas e as publicações no “Diário Oficial do Estado 
– DOE”, “Diário Oficial da União – DOU” e “Jornal de Grande Circulação”, quando for o 
caso, com vista a possíveis alterações e avisos. 
 
16.18 - As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato administrativo. 
 
16.19 - Para a solução de quaisquer dúvidas, litígios ou ações decorrentes deste Edital 
e/ou do Contrato Administrativo, fica eleito pelos licitantes o Foro da Comarca de São 
João de Pirabas – Estado do Pará, com a renúncia de qualquer outro, especial, 
privilegiado ou de eleição que tenham ou venham a ter. 
 

São João de Pirabas (PA), 02 de julho de 2019. 
 
 

ERICKA FABIOLA AMORIM DE DEUS  
Pregoeira da PMSJP 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 19 

ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA 
1. DO OBJETO 
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO E 
FINANÇAS, de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
Secretaria Municipal de Educação: A Aquisição de Material de Higiene e Limpeza tem 
por intuito de atender a demanda dos programas educacionais, ações em educação, 
formações e capacitações e as unidades escolares. Para que todos esses setores 
possam estar higienizados e limpos para realização das atividades do dia-a-dia. 
 
Secretaria Municipal de Assistencial Social: A aquisição, que visa atender à demanda 
dos diversos setores da secretaria municipal de assistência social e os serviços 
oferecidos pelos programas socioassistenciais do Governo Federal. Constitui-se de 
produtos de consumo para higiene e limpeza que serão distribuídos para todas as suas 
unidades vinculadas  para garantia da continuidade do atendimento dos serviços, onde 
possui uma rede de atendimento na região urbana e rural do município de São João de 
Pirabas, aos usuários dos serviços dos programas socioassistenciais do Governo Federal 
como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, PETI (Programa de 
erradicação do Trabalho Infantil), CRAS (Centro de referência em Assistência social), 
CREAS (centro de referência especializado de assistência social), espaço de acolhimento 
e dentre outros onde, assistentes sociais, psicólogo (a)s, educadores sociais e arte 
educadores, realizam o atendimento as famílias e indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social.  
 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças: A Aquisição de Materiais de 
Higiene e limpeza para a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, justifica-
se pela necessidade de manter as unidades administrativas e os prédios públicos limpos, 
para atendimento ao público e no atendimento das necessidades mínimas dos servidores, 
que precisam de ambiente limpo e higienizado para realizarem seus trabalhos. 
Considerando ainda o atendimento as necessidades de outras Secretarias vinculadas que 
estão sob responsabilidade da prefeitura. 
 
3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente, 
nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, 
Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas 
condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao 
assunto. 
       
4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 
4.1. - O quantitativo e a descrição técnica dos produtos estão descritos em anexo: 
Especificações dos produtos: 
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   

ITEM DESCRIÇÃO UND EDUC. ADM 
A. 

SOCIAL 
SEFIN QUANT. 

01 

ÁGUA SANITÁRIA, com composição e concentração 
mínimas de: - hipoclorito de sódio: 2% (p/p) de cloro 
ativo; -ph do produto puro: máximo 13,5; -ph de uma 
solução a 1% (p/p): máximo 11,5; -volume: mínimo 99% 
do declarado na embalagem ou rotulo; em embalagem 
com 5 litros de produto; - validade mínima de 06 meses. 
Documento comprobatório do registro na secretaria de 
vigilância sanitária do ministério da saúde, conforme 
legislação em vigor.caixa com 2 und 

Caixa 360 40 30 20 450 

02 
Álcool etílico hidratada (gel),neutralizante,espessaste, 
desnaturaste e água deionizada, condicionado em 
recipiente plástico de 500 ml.Caixa c/24 unds. 

Frasco 1.200 30 20 50 1300 

03 
BALDE DE PLÁSTICO - 10 LITROS (L) Especificação 
técnica: balde – capacidade para 10 (dez) litros; 
confeccionado em plástico; alça em metal.  

Unid. 360 20 30 10 420 

04 
BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS (L) Especificação 
técnica: balde – capacidade para 15 (quinze) litros; 
confeccionado em plástico; alça em metal.  

Unid. 360 20 30 10 420 

05 Colher Descartável, pct. Com 50 und. Pct. 1.000 10 
 

50 1060 

06 
Desinfetante, para aplicação geral, líquido, a base de 
eucalipto, acondicionado em recipiente com 1 litro.Caixa 
c/ 12 unids. 

Unid. 3.600 50 20 30 3700 

07 DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ml, tipo Bom ar Unid. 2.600 50 20 100 2770 

08 
Desodorizante sanitário tipo pedra com gancho em 
diversas fragrâncias com 35 gramas. Caixa c/ 50 unds. 

Unid. 460 50 
 

10 520 

09 

DETERGENTE - 500 MILILITROS (ML) - Especificação 
técnica: detergente – líquido; neutro, Complemento: na 
embalagem deverá constar a data da fabricação e da 
validade do produto. O produto deverá ser 
biodegradável, testado dermatologicamente. 

Unid. 6.000 60 
 

100 6160 

10 

DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS (L) - 
Quantidade: 10 (dez) galões de 5 (cinco) litros. Código: 
76127-3, Especificação técnica: detergente - líquido e 
concentrado; neutro, omplemento: com diluição 1/20 e 
concentração de tensoativo aniônico entre 10% a 15%. 
A concentração do produto deverá ser comprovada 
através do formulário de petição de notificação ou pelo 
certificado de registro emitido pela Anvisa. Na 
embalagem deverá constar a data da fabricação e da 
validade do produto. 

Frasco 500 25 
 

50 575 

11 

DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, para lavar louça, 
com composição e concentração mínimas de: -sulfonato 
de alquilbenzeno linear (las) como lauril benzeno 
sulfonato de sódio: 4,5% (p/p); -ph do produto puro: 6,0 
a 8,0; -volume: mínimo 99% do declarado na 
embalagem ou rotulo; em embalagem com 500 ml de 
produto.  

Unid. 800 50 20 100 970 

12 Embalagem descartável de alumínio para alimentação Unid. 18.000 20 
 

100 18120 

13 Escova cepillo de mão com cabo.  Caixa c/ 12 unids. Unid. 360 24 20 30 434 
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14 
Escova de madeira,material sintético e madeira. 
Tamanho normal caixa c/ 12 unids. 

Unid. 360 24 
 

30 414 

15 
Escova para vaso sanitário c/ depósito com cerda de 
polipropileno c/ 37 cm. 

Unid. 360 24 30 50 464 

16 Escovão de Limpeza com cabo Unid. 100 24 
 

50 174 

17 
ESPONJA DE LÃ DE AÇO: (embalagem de 60g com 8 
unidades cada) 

Unid. 1.200 30 
 

50 1280 

18 
ESPONJA DE LOUÇA: (composta de espuma de 
poliuretano amarelo e manata abrasiva verde. 
Embalagem com 10 unidades); 

Pct. 600 20 50 50 720 

19 
Flanela para pó medindo aproximadamente 130x240 
mm cor abóbora. Caixa c/ 100 unids. 

Unid. 240 30 50 40 360 

20 
Fósforos, caixa contendo 240 unidades, de boa 
qualidade pct / 12 unids. 

Pct. 180 15 50 30 275 

21 Garfo Descartável pct com 50 und Pct. 400 15 
 

50 465 

22 

GUARDANAPO DE PAPEL 33X30CENTÍMETROS – 
PACOTE COM 100 UNIDADES Especificação técnica: 
guardanapo – Confeccionado em papel absorvente em 
folha simples; medindo 33 x 30 centímetros. 
Complemento: na embalagem deverá constar data da 
fabricação e da validade 

Unid. 1.200 30 50 60 1340 

23 
Inseticida em aerossol, com solvente a base de 
água.Embalagem de 300ml. Caixa c/ 12 unds. 

Unid. 360 30 50 20 460 

24 Limpa alumínio de 500 ml. Caixa c/ 12 unids. Unid. 120 24 20 20 184 

25 

LIMPA PEDRAS CONCENTRADO - 5 LITROS (L) - 
Especificação técnica: limpa pedras - para remoção de 
limo, lodo, ferrugens e incrustações; composto de 
tensoativo aniônico, mistura ácida, conservante; 
pigmento e veículo aquoso 

Unid. 120 15 
 

40 175 

26 LIMPA VIDROS: (embalagem de 500ml, spray) Unid. 360 30 20 50 460 

27 

LIMPADOR DE PISO CONCENTRADO - 5 LITROS (L) - 
Especificação  técnica:  desinfetante   uso  doméstico  -  
liquido,  concentrado;  fragrância  neutra, Complemento:    
ação    bactericida   e   germicida,    diluição  1/50.   
Embalagem   com  dados   de identificação, data de 
fabricação, prazo de validade, número do lote e registro 
na Anvisa/MS 

Unid. 100 10 20 40 170 

28 

LIMPADOR DESINCRUSTANTE - 20 LITROS (L) - 
Especificação técnica: desencrostante líquido - para 
limpeza e desincrustação; de vasos sanitários e 
mictórios; de base ácida com ação bactericida; a base 
de cloreto de n-alquil dimetil benzil; bactericida: amônio 
0,3%; ph: 0 - 2; peso especifico: 1,070 - 1,080 
g/cm3;Complemento: na embalagem deverá constar a 
data da fabricação, da validade, número do lote e 
registro no MS. 

Unid. 100 10 
 

40 150 

29 

LIMPADOR MULTIUSO - 500 MILILITROS  (ML) - 
Especificação técnica: limpador instantâneo - multiuso; 
líquido; fragrância neutra, Complemento: na embalagem 
deverá  constar  a  data da fabricação, da validade, 
número do lote, informações e advertências. 

Unid. 100 20 
 

40 160 
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30 

LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL - 13 LITROS (L) - 
Especificação técnica: lixeira (consumo) - de 
polipropileno; com tampa e pedal; formato retangular; 
capacidade de 15 litros, Complemento: com cantos 
arredondados e estanque 

Unid. 360 15 50 30 455 

31 
Lustra móveis, frasco com 200 ml de primeira qualidade 
(brilho seco), proteção contra manchas à água.Caixa c/ 
24 unids. 

Caixa 120 2 
 

30 152 

32 

LUVA DE BORRACHA - TAMANHO MÉDIO - 
Especificação técnica: luva para segurança - 
confeccionada em borracha; para multiuso; tamanho 
médio, cano curto; tipo todos os dedos, Complemento: 
luva de segurança confeccionada em vinil, reutilizável, 
Descartável, ambidestra, estilo fino, 1,27 milímetros de 
espessura, tamanho médio. 

Caixa 360 6 100 40 506 

33 
LUVA DE BORRACHA: para uso doméstico, espessura 
de no mínimo 0,55 mm, tamanho grande 

Caixa 360 6 100 40 506 

34 
LUVA DE BORRACHA: para uso doméstico, espessura 
mínima de 0,55 mm, tamanho médio. 

Caixa 360 6 
 

40 406 

35 
LUVA DE BORRACHA: para uso doméstico, espessura 
mínima de 0,55 mm, tamanho Pequeno. 

Unid. 200 6 
 

30 236 

36 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO - Especificação 
técnica: óculos de segurança - confeccionados em 
plástico resistente; para uso proteção contra impacto; 
com lentes em policarbonato antiembaçante; com abas 
largas para maior proteção; com alças para fixação nas 
orelhas. 

Unid. 600 30 
 

20 650 

37 

PÁ PARA LIXO USO DOMÉSTICO - CABO DE 40 
CENTÍMETROS-Especificação técnica: pá para lixo uso 
doméstico - em alumínio; com cabo em madeira; 
medindo 40 (quarenta) centímetros 

Unid. 720 30 
 

40 790 

38 Pá plástica para lixo c/22 cm. Pct. 100 10 
 

30 140 

39 
Pano de chão atoalhado medindo 70cmx60cm. Pct  c/ 
100 unids. 

Pct. 200 20 
 

60 280 

40 
PANO DE CHÃO DE ALGODÃO – 45X85 
CENTÍMETROS (CM)-Especificação técnica: pano de 
chão – de algodão; medindo 45 x 85 centímetros- 

und 6.000 60 50 60 6170 

41 Pano multiuso perfex Pct. 500 30 50 100 680 

42 

PAPEL HIGIÊNICO ROLO 30 METROS – FARDO COM 
64 UNIDADES - Especificação técnica: papel higiênico - 
de primeira qualidade; folha simples; acabamento 
picotado; na cor branca. 

Fardo 2.000 50 50 100 2200 

43 

PAPEL TOALHA 2 DOBRAS – FARDOS COM 1250 
FOLHAS-Especificação técnica: toalha de papel - tipo 
lisa; apresentação em 2 (duas) dobras; medindo 23 cm 
x 21cm; de primeira qualidade; na cor creme.             

 
1.500 50 50 100 1700 

44 Prato Descartável fundo, pct. Com 10 und Pct. 600 50 100 70 820 

45 Prato Descartável para Sobremesa, , pct. Com 10 und Unid. 600 50 100 60 810 
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46 

REFIL DE MOP: (tiras em tecido amarelo de grande 
absorção, ideal para lavar, limpar, torcer e secar todos 
os tipos de pisos, podendo ser usado com alvejante, 
resistente a água sanitária e todo tipo de -detergente); 

Unid. 1.200 50 
 

50 1300 

47 

REMOVEDOR DE CERA - 5 LITROS (L) - Especificação 
técnica: removedor de cera - a base de carbonato de 
sódio, butoxietanol etc. Complemento: na embalagem 
deverá constar a data da fabricação e da validade do 
produto e número do lote. Produto removedor de 
camadas de gorduras vegetais, animais, minerais, ceras 
e acabamentos de piso, Composição: carbonato de 
sódio, butoxietanol, nonilfenol etoxilado 95, 
monoetanolamina, hidróxido de sódio. Produto 
totalmente solúvel em água; com ph 12,5 mais ou 
menos 0,5. 

Galão 50 10 
 

20 80 

48 

RODO DE ALUMÍNIO – BASE DE 60 CENTÍMETROS: 
Especificação técnica: rodo – base de alumínio, com 
duas borrachas; com a base medindo 60 (sessenta) 
centímetros; com cabo de alumínio, de 120 (cento e 
vinte) centímetros.  

Unid. 144 35 20 100 299 

49 

RODO DE ALUMÍNIO – BASE DE 75 CENTÍMETROS: 
Especificação técnica: rodo – base de alumínio, com 
duas borrachas; com a base medindo 75 (setenta e 
cinco) centímetros; com cabo de alumínio, de 120 (cento 
e vinte) centímetros 

Unid. 360 35 20 100 515 

50 
Sabão em  barra glicerinado de 01kg . Caixa c/ 10 
unids. 

Unid. 600 50 50 30 730 

51 
Sabão em barra de coco, a base de óleo de coco, alto 
poder de espuma. Embalagem plástica de 200gr. 

Pct. 360 50 20 30 460 

52 
Sabão em pó embalagem plástica de 500 gramas.Caixa 
c/ 24 unids. 

Unid. 1.200 36 50 40 1326 

53 

SACO PARA LIXO 100 LITROS (L) – PACOTES COM 
10 UNIDADES: Especificação técnica: saco plástico - 
preto fosco; para lixo; 100 litros (1050mm x 750mm x 
0,12mm de espessura)  

Pct. 7.000 60 100 100 7260 

54 
SACO PARA LIXO 15 LITROS – PACOTES COM 20 
UNIDADES Especificação técnica:  cor Preto; para lixo; 
15 litros (750mm x 600mm x 0,10mm de espessura) 

Pct. 3.000 60 100 70 3230 

55 
SACO PARA LIXO 200 LITROS – PACOTES COM 5 
UNIDADES Especificação técnica:  cor azul; para lixo; 
200 litros (750mm x 600mm x 0,10mm de espessura) 

Pct. 3.000 .0 100 100 3200 

56 

SACO PARA LIXO 30 LITROS (L) – PACOTES COM 20 
UNIDADESEspecificação técnica: saco plástico - preto 
fosco; para lixo; 30 litros (300mm x 750mm x 0,12mm de 
espessura)  

Pct. 3.000 .0 100 80 3180 

57 
SACO PARA LIXO 60 LITROS – PACOTES COM 10 
UNIDADESEspecificação técnica:  cor azul; para lixo; 60 
litros (750mm x 600mm x 0,10mm de espessura) 

Pct. 6.000 60 100 90 6250 

58 
Saponáceo em pó, acondicionado em recipiente com 
300 gramas. Pct c/ 12 unids. 

Pct. 500 20 
 

40 560 

59 
Soda cáustica em micro-pérolas de cor branca e solúvel 
na água com 300 gr. Caixa c/ 12 unids. 

Unid. 40 10 20 
 

70 
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60 

VASSOURA DE PÊLO - BASE DE 60 CENTÍMETROS: 
Especificação técnica: vassoura – com cerdas de pêlo 
sintético; com base de 60 (sessenta) centímetros; com 
cabo de madeira. 

Unid. 6.000 60 50 50 6160 

61 Guardanapo de pano  Unid. 700 40 50 100 890 

62 

VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO – CABO DE 17 
CENTÍMETROS (CM): Especificação técnica: escova 
para limpeza - com cerdas de nylon; para limpeza em 
geral; cabo em plástico medindo 17 cm, 
aproximadamente. 

Unid. 600 20 50 50 720 

63 

VASSOURA PIAÇAVA - BASE DE 20 CENTÍMETROS: 
Especificação técnica: vassoura – com cerdas de 
piaçava; com base de 20 (vinte) centímetros; com cabo 
de madeira.  

Unid. 100 60 50 50 260 

64 Copo descartavel 200 (ml) -pct com 100 und Pct. 1.500 15 100 100 1715 

65 Copo descartavel 50 (ml) pct com 100 und Pct. 1.200 15 100 100 1415 

66 Amaciante de roupas fraco com 500 ml Frasco 
 

20 20 100 140 

67 

Lixeira Plástica com Pedal - 50 Litros (L) de 
polipropileno; com tampa e pedal; formato retangular; 
capacidade de 15 litros, Complemento: com cantos 
arredondados e estanque 

Unid. 
 

20 50 70 140 

 

 O fornecimento será através de solicitação, discriminando o quantitativo da necessidade do 
órgão solicitante; 

 A aceitação do objeto está condicionada ao atendimento das especificações mínimas 
constantes deste Termo de Referência e à proposta da licitante; 

 A qualidade dos produtos é de inteira responsabilidade do contratado; 
 Os pedidos serão parcelados, podendo chegar até os quantitativos descritos. 

 
5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS 
5.1. O fornecimento será efetuada de acordo com a necessidade do órgão, a partir da 
assinatura do instrumento de contrato, conforme o caso, pelo(s) contratado(s).  
5.2. O produto será requisitado de forma completa, de acordo com as necessidades das 
Secretarias Municipais de São João de Pirabas e devera ser entregues na sede deste 
município;  
5.3. O produto deverá ser autorizado expressamente pela respectiva Unidade 
Administrativa (Secretarias Municipais de São João de Pirabas), através de requisição 
própria impressa em 02 (duas) vias que comprovem a solicitação do objeto;  
5.4. O controle será efetuado com base nas requisições citadas no subitem 5.3 acima, 
devendo conter os seguintes requisitos: a data e a hora da entrega do produto, 
identificação do produto, quantidade de fornecida, preço total em reais, bem como à 
identificação e assinatura do recebedor e autorização do setor competente, sendo que 
uma via ficará em poder da empresa e a outra via deverá ser entregue à Unidade 
Administrativa solicitante.  
5.5. O produto deverá obedecer às exigências legais, normas do fabricante, padrões de 
qualidade e especificações técnicas exigidas no termo de referência;  
5.6. A qualidade do produto fornecido é de inteira responsabilidade do contratado; 
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5.7. A Fiscalização e aceitação do produto serão do órgão responsável pelos atos de 
controle e administração do contrato decorrente desta licitação, através de servidores das 
Secretarias municipais, mediante Portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois 
de conferidas as especificações, quantidades e preços pactuados contratualmente e 
prazo de validade dos mesmos. 
 
6. DO PAGAMENTO 
6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega do objeto.  
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e 
quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 
6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.  
    
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1.   A qualidade produto deverá ser rigorosamente àquele descrito na proposta de 
preço, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.     
7.2.  Os preços cotados incluem todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos 
fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.  
7.3. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como 
pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 
devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de 
pagamento e quitação. 
7.4. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do 
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da 
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 
7.5. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de 
pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis 
Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 
7.6. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, 
de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente. 
7.7. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho do objeto do presente Contrato. 
7.8. Manter, na direção dos da entrega do produto, representante ou preposto capacitado 
e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 
7.9. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver 
fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 
7.10. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 
7.11. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 
CONTRATANTE a respeito do presente contrato; 
7.12.  Realizar a entrega do produto com pessoal, seus empregados, devidamente 
capacitados e registrados segundo as normas da Lei ou terceiros devidamente 
contratados e habilitados pela CONTRATADA; 
7.13. Manter equipe técnica para a entrega do produto, durante o prazo de execução do 
contrato; 
7.14. Cumprir os prazos conforme disposições do presente contrato; 
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7.15. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por 
ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato. 
7.16. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante. 
7.17. Após a emissão da Ordem de compra, a empresa contratada terá o prazo de até 15 
dias para entrega do produto solicitado. 
7.18. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega do 
produto acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser 
firmado, ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93. 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. Responsabilizar-se pela lavratura da Ata e respectivo contrato se for o caso, com 
base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
8.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 
8.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por 
esta atribuição. 
8.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 
assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação. 
8.5. Será considerado para efeito de pagamento o produto efetivamente entregue pela 
Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 
 
9. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
9.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e 
da contratação é aquela prevista no Edital. 
 

Artur Fernandes de Almeida 
Secretário Municipal de Administração  

 
 

Antônia Andreia Ribeiro de Sousa 
Secretaria Municipal de Educação 

 
 

Andreza Santos Colares 
Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social- SEMTEPS 

 
 
 

Bianca dos Santos Silva  
Secretária Municipal de Finanças  
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ANEXO II  
 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E QUANTIDADE 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2019 
 
1 - Constitui objeto do presente pregão presencial REGISTRO DE PREÇO PARA 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, na escolha da melhor proposta de preço 

unitário por Lote, conforme especificações abaixo: 

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS: 
2.1. Os produtos e serviços a serem adquiridos possuem a seguinte especificação 
técnica: 
 
LOTE 01 

     
 

ITEM DESCRIÇÃO UND EDUC. ADM A. SOCIAL SEFIN QUANT. 

1 

ÁGUA SANITÁRIA, com composição e 
concentração mínimas de: - hipoclorito de 
sódio: 2% (p/p) de cloro ativo; -ph do produto 
puro: máximo 13,5; -ph de uma solução a 1% 
(p/p): máximo 11,5; -volume: mínimo 99% do 
declarado na embalagem ou rotulo; em 
embalagem com 5 litros de produto; - validade 
mínima de 06 meses. Documento 
comprobatório do registro na secretaria de 
vigilância sanitária do ministério da saúde, 
conforme legislação em vigor.caixa com 2 und 

Caixa 360 40 30 20 450 

2 

Álcool etílico hidratada 
(gel),neutralizante,espessaste, desnaturaste e 
água deionizada, condicionado em recipiente 
plástico de 500 ml.Caixa c/24 unds. 

Frasco 1.200 30 20 50 1300 

6 
Desinfetante, para aplicação geral, líquido, a 
base de eucalipto, acondicionado em 
recipiente com 1 litro.Caixa c/ 12 unids. 

Unid. 3.600 50 20 30 3700 

7 
DESODORIZADOR DE AMBIENTE 400ml, 
tipo Bom ar 

Unid. 2.600 50 20 100 2770 

8 
Desodorizante sanitário tipo pedra com 
gancho em diversas fragrâncias com 35 
gramas. Caixa c/ 50 unds. 

Unid. 460 50   10 520 

9 

DETERGENTE - 500 MILILITROS (ML) - 
Especificação técnica: detergente – líquido; 
neutro, Complemento: na embalagem deverá 
constar a data da fabricação e da validade do 
produto. O produto deverá ser biodegradável, 
testado dermatologicamente. 

Unid. 6.000 60   100 6160 
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10 

DETERGENTE CONCENTRADO - 5 LITROS 
(L) - Quantidade: 10 (dez) galões de 5 (cinco) 
litros. Código: 76127-3, Especificação técnica: 
detergente - líquido e concentrado; neutro, 
complemento: com diluição 1/20 e 
concentração de tenso ativo aniônico entre 
10% a 15%. A concentração do produto 
deverá ser comprovada através do formulário 
de petição de notificação ou pelo certificado 
de registro emitido pela Anvisa. Na 
embalagem deverá constar a data da 
fabricação e da validade do produto. 

Frasco 500 25   50 575 

11 

DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, para lavar 
louça, com composição e concentração 
mínimas de: -sulfonato de alquilbenzeno linear 
(las) como lauril benzeno sulfonato de sódio: 
4,5% (p/p); -ph do produto puro: 6,0 a 8,0; -
volume: mínimo 99% do declarado na 
embalagem ou rotulo; em embalagem com 
500 ml de produto.  

Unid. 800 50 20 100 970 

23 
Inseticida em aerossol, com solvente a base 
de água. Embalagem de 300ml. Caixa c/ 12 
unds. 

Unid. 360 30 50 20 460 

24 Limpa alumínio de 500 ml. Caixa c/ 12 unids. Unid. 120 24 20 20 184 

25 

LIMPA PEDRAS CONCENTRADO - 5 
LITROS (L) - Especificação técnica: limpa 
pedras - para remoção de limo, lodo, 
ferrugens e incrustações; composto de tenso 
ativo aniônico, mistura ácida, conservante; 
pigmento e veículo aquoso 

Unid. 120 15   40 175 

26 
LIMPA VIDROS: (embalagem de 500ml, 
spray) 

Unid. 360 30 20 50 460 

27 

LIMPADOR DE PISO CONCENTRADO - 5 
LITROS (L) - Especificação técnica:  
desinfetante   uso doméstico -  liquido,  
concentrado;  fragrância  neutra, 
Complemento:    ação    bactericida   e   
germicida,    diluição  1/50.   Embalagem   com  
dados   de identificação, data de fabricação, 
prazo de validade, número do lote e registro 
na Anvisa/MS 

Unid. 100 10 20 40 170 

28 

LIMPADOR DESINCRUSTANTE - 20 LITROS 
(L) - Especificação técnica: desencrostante 
líquido - para limpeza e desincrustação; de 
vasos sanitários e mictórios; de base ácida 
com ação bactericida; a base de cloreto de n-
alquil dimetil benzil; bactericida: amônio 0,3%; 
ph: 0 - 2; peso especifico: 1,070 - 1,080 
g/cm3;Complemento: na embalagem deverá 
constar a data da fabricação, da validade, 
número do lote e registro no MS. 

Unid. 100 10   40 150 

29 

LIMPADOR MULTIUSO - 500 MILILITROS  
(ML) - Especificação técnica: limpador 
instantâneo - multiuso; líquido; fragrância 
neutra, Complemento: na embalagem deverá  
constar  a  data da fabricação, da validade, 
número do lote, informações e advertências. 

Unid. 100 20   40 160 

31 
Lustra móveis, frasco com 200 ml de primeira 
qualidade (brilho seco), proteção contra 
manchas à água.Caixa c/ 24 unids. 

Caixa 120 2   30 152 
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47 

REMOVEDOR DE CERA - 5 LITROS (L) - 
Especificação técnica: removedor de cera - a 
base de carbonato de sódio, butoxietanol etc. 
Complemento: na embalagem deverá constar 
a data da fabricação e da validade do produto 
e número do lote. Produto removedor de 
camadas de gorduras vegetais, animais, 
minerais, ceras e acabamentos de piso, 
Composição: carbonato de sódio, 
butoxietanol, nonilfenol etoxilado 95, 
monoetanolamina, hidróxido de sódio. Produto 
totalmente solúvel em água; com ph 12,5 mais 
ou menos 0,5. 

Galão 50 10   20 80 

50 
Sabão em  barra glicerinado de 01kg . Caixa 
c/ 10 unids. 

Unid. 600 50 50 30 730 

51 
Sabão em barra de coco, a base de óleo de 
coco, alto poder de espuma. Embalagem 
plástica de 200gr. 

Pct. 360 50 20 30 460 

52 
Sabão em pó embalagem plástica de 500 
gramas.Caixa c/ 24 unids. 

Unid. 1.200 36 50 40 1326 

58 
Saponáceo em pó, acondicionado em 
recipiente com 300 gramas. Pct c/ 12 unids. 

Pct. 500 20   40 560 

59 
Soda cáustica em micro-pérolas de cor branca 
e solúvel na água com 300 gr. Caixa c/ 12 
unids. 

Unid. 40 10 20   70 

66 Amaciante de roupas fraco com 500 ml Frasco   20 20 100 140 

 
 
LOTE 02  

     
 

ITEM DESCRIÇÃO UND EDUC. ADM 
A. 

SOCIAL 
SEFIN QUANT. 

3 

BALDE DE PLÁSTICO - 10 LITROS (L) 
Especificação técnica: balde – capacidade 
para 10 (dez) litros; confeccionado em 
plástico; alça em metal.  

Unid. 360 20 30 10 420 

4 

BALDE DE PLÁSTICO - 15 LITROS (L) 
Especificação técnica: balde – capacidade 
para 15 (quinze) litros; confeccionado em 
plástico; alça em metal.  

Unid. 360 20 30 10 420 

13 
Escova cepillo de mão com cabo.  Caixa c/ 12 
unids. 

Unid. 360 24 20 30 434 

14 
Escova de madeira, material sintético e 
madeira. Tamanho normal caixa c/ 12 unids. 

Unid. 360 24   30 414 

15 
Escova para vaso sanitário c/ depósito com 
cerda de polipropileno c/ 37 cm. 

Unid. 360 24 30 50 464 

16 Escovão de Limpeza com cabo Unid. 100 24   50 174 

17 
ESPONJA DE LÃ DE AÇO: (embalagem de 
60g com 8 unidades cada) 

Unid. 1.200 30   50 1280 

18 

ESPONJA DE LOUÇA: (composta de 
espuma de poliuretano amarelo e manata 
abrasiva verde. Embalagem com 10 
unidades); 

Pct. 600 20 50 50 720 

19 
Flanela para pó medindo aproximadamente 
130x240 mm cor abóbora. Caixa c/ 100 unids. 

Unid. 240 30 50 40 360 

20 
Fósforos, caixa contendo 240 unidades, de 
boa qualidade pct / 12 unids. 

Pct. 180 15 50 30 275 
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30 

LIXEIRA PLÁSTICA COM PEDAL - 13 
LITROS (L) - Especificação técnica: lixeira 
(consumo) - de polipropileno; com tampa e 
pedal; formato retangular; capacidade de 15 
litros, Complemento: com cantos 
arredondados e estanque 

Unid. 360 15 50 30 455 

37 

PÁ PARA LIXO USO DOMÉSTICO - CABO 
DE 40 CENTÍMETROS-Especificação 
técnica: pá para lixo uso doméstico - em 
alumínio; com cabo em madeira; medindo 40 
(quarenta) centímetros 

Unid. 720 30   40 790 

38 Pá plástica para lixo c/22 cm. Pct. 100 10   30 140 

67 

Lixeira Plástica com Pedal - 50 Litros (L) de 
polipropileno; com tampa e pedal; formato 
retangular; capacidade de 15 litros, 
Complemento: com cantos arredondados e 
estanque 

Unid.   20 50 70 140 

 

LOTE 03       

ITEM DESCRIÇÃO UND EDUC. ADM 
A. 

SOCIAL 
SEFIN QUANT. 

5 Colher Descartável, pct. Com 50 und. Pct. 1.000 10   50 1060 

12 
Embalagem descartável de aluminio para 
alimentação 

Unid. 18.000 20   100 18120 

21 Garfo Descartável pct com 50 und Pct. 400 15   50 465 

22 

GUARDANAPO DE PAPEL 
33X30CENTÍMETROS – PACOTE COM 
100 UNIDADES Especificação técnica: 
guardanapo – Confeccionado em papel 
absorvente em folha simples; medindo 33 x 
30 centímetros. Complemento: na 
embalagem deverá constar data da 
fabricação e da validade 

Unid. 1.200 30 50 60 1340 

43 

PAPEL TOALHA 2 DOBRAS – FARDOS 
COM 1250 FOLHAS-Especificação técnica: 
toalha de papel - tipo lisa; apresentação em 
2 (duas) dobras; medindo 23 cm x 21cm; de 
primeira qualidade; na cor creme.             

fardo  1.500 50 50 100 1700 

44 Prato Descartável fundo, pct. Com 10 und Pct. 600 50 100 70 820 

45 
Prato Descartável para Sobremesa, , pct. 
Com 10 und 

Unid. 600 50 100 60 810 

48 

RODO DE ALUMÍNIO – BASE DE 60 
CENTÍMETROS: Especificação técnica: 
rodo – base de alumínio, com duas 
borrachas; com a base medindo 60 
(sessenta) centímetros; com cabo de 
alumínio, de 120 (cento e vinte) 
centímetros.  

Unid. 144 35 20 100 299 

49 

RODO DE ALUMÍNIO – BASE DE 75 
CENTÍMETROS: Especificação técnica: 
rodo – base de alumínio, com duas 
borrachas; com a base medindo 75 (setenta 
e cinco) centímetros; com cabo de alumínio, 
de 120 (cento e vinte) centímetros 

Unid. 360 35 20 100 515 

64 
Copo descartável 200 (ml) -pct com 100 
und 

Pct. 1.500 15 100 100 1715 

65 Copo descartável 50 (ml) pct com 100 und Pct. 1.200 15 100 100 1415 
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LOTE 04       

ITEM DESCRIÇÃO UND EDUC. ADM 
A. 

SOCIAL 
SEFIN QUANT. 

32 

LUVA DE BORRACHA - TAMANHO MÉDIO - 
Especificação técnica: luva para segurança - 
confeccionada em borracha; para multiuso; 
tamanho médio, cano curto; tipo todos os 
dedos, Complemento: luva de segurança 
confeccionada em vinil, reutilizável, 
Descartável, ambidestra, estilo fino, 1,27 
milímetros de espessura, tamanho médio. 

Caixa 360 6 100 40 506 

33 
LUVA DE BORRACHA: para uso doméstico, 
espessura de no mínimo 0,55 mm, tamanho 
grande 

Caixa 360 6 100 40 506 

34 
LUVA DE BORRACHA: para uso doméstico, 
espessura mínima de 0,55 mm, tamanho 
médio. 

Caixa 360 6   40 406 

35 
LUVA DE BORRACHA: para uso doméstico, 
espessura mínima de 0,55 mm, tamanho 
Pequeno. 

Unid. 200 6   30 236 

36 

ÓCULOS DE PROTEÇÃO ESCURO - 
Especificação técnica: óculos de segurança - 
confeccionados em plástico resistente; para 
uso proteção contra impacto; com lentes em 
policarbonato antiembaçante; com abas largas 
para maior proteção; com alças para fixação 
nas orelhas. 

Unid. 600 30   20 650 

39 
Pano de chão atoalhado medindo 70cmx60cm. 
Pct  c/ 100 unids. 

Pct. 200 20   60 280 

40 

PANO DE CHÃO DE ALGODÃO – 45X85 
CENTÍMETROS (CM)-Especificação técnica: 
pano de chão – de algodão; medindo 45 x 85 
centímetros- 

und 6.000 60 50 60 6170 

41 Pano multiuso perfex Pct. 500 30 50 100 680 

42 

PAPEL HIGIÊNICO ROLO 30 METROS – 
FARDO COM 64 UNIDADES - Especificação 
técnica: papel higiênico - de primeira 
qualidade; folha simples; acabamento 
picotado; na cor branca. 

Fardo 2.000 50 50 100 2200 

46 

REFIL DE MOP: (tiras em tecido amarelo de 
grande absorção, ideal para lavar, limpar, 
torcer e secar todos os tipos de pisos, podendo 
ser usado com alvejante, resistente a água 
sanitária e todo tipo de -detergente); 

Unid. 1.200 50   50 1300 

61 Guardanapo de pano  Unid. 700 40 50 100 890 
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LOTE 05 

     
 

ITEM DESCRIÇÃO UND EDUC. ADM A. SOCIAL SEFIN QUANT. 

53 

SACO PARA LIXO 100 LITROS (L) – 
PACOTES COM 10 UNIDADES: 
Especificação técnica: saco plástico - 
preto fosco; para lixo; 100 litros (1050mm 
x 750mm x 0,12mm de espessura)  

Pct. 7.000 60 100 100 7260 

54 

SACO PARA LIXO 15 LITROS – 
PACOTES COM 20 UNIDADES 
Especificação técnica:  cor Preto; para 
lixo; 15 litros (750mm x 600mm x 0,10mm 
de espessura) 

Pct. 3.000 60 100 70 3230 

55 

SACO PARA LIXO 200 LITROS – 
PACOTES COM 5 UNIDADES 
Especificação técnica:  cor azul; para lixo; 
200 litros (750mm x 600mm x 0,10mm de 
espessura) 

Pct. 3.000 .0 100 100 3200 

56 

SACO PARA LIXO 30 LITROS (L) – 
PACOTES COM 20 UNIDADES, 
Especificação técnica: saco plástico - 
preto fosco; para lixo; 30 litros (300mm x 
750mm x 0,12mm de espessura)  

Pct. 3.000 .0 100 80 3180 

57 

SACO PARA LIXO 60 LITROS – 
PACOTES COM 10 UNIDADES, 
Especificação técnica:  cor azul; para lixo; 
60 litros (750mm x 600mm x 0,10mm de 
espessura) 

Pct. 6.000 60 100 90 6250 

60 

VASSOURA DE PÊLO - BASE DE 60 
CENTÍMETROS: Especificação técnica: 
vassoura – com cerdas de pêlo sintético; 
com base de 60 (sessenta) centímetros; 
com cabo de madeira. 

Unid. 6.000 60 50 50 6160 

62 

VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO – 
CABO DE 17 CENTÍMETROS (CM): 
Especificação técnica: escova para 
limpeza - com cerdas de nylon; para 
limpeza em geral; cabo em plástico 
medindo 17 cm, aproximadamente. 

Unid. 600 20 50 50 720 

63 

VASSOURA PIAÇAVA - BASE DE 20 
CENTÍMETROS: Especificação técnica: 
vassoura – com cerdas de piaçava; com 
base de 20 (vinte) centímetros; com cabo 
de madeira.  

Unid. 100 60 50 50 260 
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Papel timbrado do licitante 

ANEXO III 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

Pregão Presencial nº. ___/2019-SRP-PMSJP  
Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE  

 
Razão Social da Licitante:____________________________________________  
CNPJ/MF: ______________ Inscrição Estadual (sendo isento, informar) ______  
Endereço completo: ________________________________________________  
Tel. / Fax:(____)_________ Banco: ____ Agência: _____ C/C _____________  
 
Dados do representante legal da licitante para assinatura contratual:  
Nome: __________________________________________________________  
Endereço completo: ________________________________________________  
CPF/MF: _____________ RG nº ______________ Expedido por: ___________  
Cargo/Função: ____________________________________________________  
Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: ____________________ 
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E 

LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, pelo período 

de 12 (doze) meses, conforme especificações abaixo: 

LOTE ESPECIFICAÇÃO UNID. QTD. MARCA 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

ESTIMADO 

 
Valor total da proposta: R$ (________________________________________) 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data estabelecida para a sua 
apresentação.  
As condições de pagamento são as constantes no respectivo edital de licitação, através 
de depósito bancário junto ao banco e contas da empresa, informados acima.  
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 
sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a 
execução do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da 
solicitação de propostas e seus anexos.  
 
Local e data: ____________________________, _____/_______/______  
Assinatura do Representante Legal da Empresa  
(Nome, RG e CPF do declarante e carimbo da empresa proponente) 
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Papel timbrado do licitante 

ANEXO IV 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO 

 
A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas  
Ref.: Pregão Presencial nº ___/2019 PMSJP-SRP  
Abertura: ___de ______de 2019 as __:__ Horas  
 
 
 
 
A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 
______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com 
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) 
Procurador/Representante(es), o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para junto as Secretarias 
Municipais de Educação, Assistência Social e Administração e Finanças, para praticar os 
atos necessários para representar a outorgante na  licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 015/2019, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-
lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances 
verbais, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar 
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta 
para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e 
valioso.  
 
 
Local e Data:  

 
 

Assinatura do representante legal  
RG:  
CPF:  
CNPJ da empresa: 
 

 
 
 
Observação: esta declaração deverá ser apresentada a pregoeira na fase de 
credenciamento, fora de qualquer envelope. 
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Papel timbrado do licitante 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE 
SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

 
A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas  
Ref.: Pregão Presencial nº ___/2019 PMSJP-SRP  
Abertura: ___de ______de 2019 as __:__ Horas 
 

 
 
 
A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 
______________________, neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com 
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço)___________, interessada em participar da licitação em epígrafe que se 
processa no processo administrativo acima indicado, que visa à aquisição dos serviços, 
através das Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Administração e 
Finanças, sob as penas da Lei, o que segue: 
 
a) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente  
processo licitatório, assim como, que está ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores; 
 
b) Declara, sob as penas da Lei, que se encontra em situação regular perante o Ministério 
do Trabalho no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da 
Constituição Federal, não mantendo em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) 
anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não 
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 
 
Local e Data:  

 
 

Assinatura do representante legal  
RG:  
CPF:  
CNPJ da empresa: 
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Papel timbrado do licitante 

 
ANEXO VI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CUMPRIMENTO  

AOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO 
 

A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas  
Ref.: Pregão Presencial nº ___/2019 PMSJP-SRP  
Abertura: ___de ______de 2019 as __:__ Horas 

 
 
 
 
 
A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, com sede à 
______________________, neste ato representada pelo (s) (diretores ou sócios, com 
qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço)___________, Interessado em participar da licitação em epígrafe que se 
processa no processo administrativo indicado que visa à aquisição dos produtos para as 
Secretarias Municipais de Educação, Assistência Social e Administração e Finanças, 
DECLARO, sob penas da Lei, O PLENO CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO.  
 
 
Local e Data:  

 
 
 
 

Assinatura do representante legal  
RG:  
CPF:  
CNPJ da empresa: 
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Papel timbrado do licitante 

ANEXO VII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICRO 

EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
 

A Prefeitura Municipal de São João de Pirabas  
Ref.: Pregão Presencial nº ___/2019 PMSJP-SRP  
Abertura: ___de ______de 2019 as __:__ Horas 
 
 
 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ., inscrita no CNPJ no . . . .. . . . , por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., portador(a) 
da Carteira de Identidade nº . . . . . . . . . . . . . . . e do CPF no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
DECLARA, para fins do disposto no item 5 – Condições para Participação do Edital, sob 
as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente 
data, é considerada:  
(        ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Art. 18A da Lei Complementar 
Federal N.º 123, de 14/12/2006 e Lei Complementar Federal nº 128, de 19/12/20013; 
(      ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006;  
(     ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei  
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 

 
 
 

(data) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(representante legal) 
OBS. Assinalar com um “X” a condição da empresa. Este formulário deverá ser entregue 
a Comissão de Licitação ou sua equipe de apoio juntamente com os envelopes de 
Documentação e de Proposta, porém fora dos envelopes junto aos documentos de 
credenciamento, pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime 
diferenciado e favorecido previsto Lei Federal Complementar n.º 123/2006. 
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ANEXO VIII 

 
MINUTA DE CONTRATO Nº 00/2019  

 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2019 

 
 
CONTRATO Nº _________________ 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS, neste ato denominado 
CONTRATANTE, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXX, Nº XX, inscrito no CNPJ (MF) 
sob o nº 22.981.153-0001-08, representado pelo (a) Sr.(a) _________________, 
__________________, portador do CPF nº ______________, residente na 
_______________,  e de outro lado a firma ________________., inscrita no CNPJ (MF) 
sob o nº ______________, estabelecida à _______________, doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) _________________, 
residente na __________________, portador do(a) _________________,  tem entre si 
justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o 
Edital do Pregão nº 015/2019 e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-
se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da 
Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1. O presente Contrato tem como objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA 

SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

ITENS CONTRATO 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
 
1. O valor estimado deste contrato é de R$ __________________ 
(____________________). 
 
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta 
apresentada pela CONTRATADA no Pregão 015/2019 são meramente estimativos, não 
acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua 
execução ou pagamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 015/2019, 
realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e 
nas demais normas vigentes. 
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CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas 
cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhes, 
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito 
privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 
do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
 
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em ______________ extinguindo-se em 
_________________, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, 
tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o 
último. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
 
1. Caberá ao CONTRATANTE: 
 
1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 
CONTRATANTE para a entrega dos produtos/serviços; 
 
1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos/serviços objeto deste Contrato; 
 
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da CONTRATADA; 
 
1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem utilizados; 
 
1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo 
departamento competente; 
 
1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de 
Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato; 
 
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e 
interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
 
1. Caberá à CONTRATADA: 
 
1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
dos serviços, tais como: 
 
a) salários; 
b) seguros de acidentes; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
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d) indenizações; 
e) vale-refeição; 
f) vales-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 
 
1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, 
porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
 
1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, 
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente 
à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 
 
1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 
CONTRATANTE; 
 
1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento dos 
produtos/serviços, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
 
1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade 
do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 
durante o fornecimento dos produtos/serviços; 
 
1.7 - efetuar a entrega dos produtos objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo 
com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias úteis 
após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de 
Almoxarifado; 
 
1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de uso, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de 
Almoxarifado; 
 
1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 
 
1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Pregão nº 015/2019. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 
1. À CONTRATADA caberá, ainda: 
 
1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 41 

época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício 
com o CONTRATANTE; 
 
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência 
da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento dos produtos ou 
em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 
 
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento dos produtos, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou continência; e 
 
1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
da adjudicação deste Contrato. 
 
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do 
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a 
CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou 
passiva, para com o CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
 
1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal 
do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 
 
1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se 
houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e 
 
1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos produtos objeto 
deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 
1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, 
representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
 
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado 
para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do (a) CONTRATANTE, 
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do 
CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la 
administrativamente sempre que for necessário. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 
 
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento dos produtos caberá ao 
Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado 
para esse fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 
1. A despesa com o fornecimento dos produtos/serviços de que trata o objeto, está a 
cargo da dotação orçamentária:  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
 
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da 
despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou 
cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos 
documentos junto a(o) CONTRATANTE. 
 
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das 
guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a 
Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o 
FGTS, em original ou em fotocópia autenticada. 
 
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da 
atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de uso ou em 
desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
 
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 
 
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 
compensação financeira por atraso de pagamento. 
 
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente 
ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte: 
 
EM = I x N x VP 
 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
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VP = Valor da parcela a ser paga. 
 
I = Índice de compensação financeira = 0,0001844, assim apurado: 
 
I = (TX)      
     365 
 
I = (6/100) 
       365 
 
I = 0,0001844 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 
6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 
apresentada posteriormente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
 
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 
desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das 
devidas justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste 
Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado 
sobre o valor a ser contratado. 
 
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, 
salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
 
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e 
demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
1.1 - advertência; 
 
1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de 
inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial; 
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1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a 
CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar 
de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial; 
 
1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a 
CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, 
atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos 
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, contado da comunicação oficial; 
 
1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do(a) _______________, por até 2 (dois) anos. 
 
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 
5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 
 
2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; 
2.3 - comportar-se de modo inidôneo; 
2.4 - fizer declaração falsa; 
2.5 - cometer fraude fiscal; 
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
2.7 - não celebrar o contrato; 
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame; 
2.9 - apresentar documentação falsa. 
 
3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento 
de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às 
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
 
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 
2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
 
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração 
do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 



 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 45 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 
2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-
se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 
2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 
2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 015/2019, cuja realização 
decorre da autorização do Sr(a). ______________, e da proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de 
São João de Pirabas /PA, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são 
assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo. 

 
 

 SÃO JOÃO DE PIRABAS - PA, em __ de ___________de ___. 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

    CNPJ (MF) nº 22.981.153-0001-013 
    CONTRATANTE 

   
EMPRESA CONTRATADA 

    CPF/CNPJ CONTRATADO 
    CONTRATADO(A) 

 
Testemunhas: 
 
1.___________________________                                         
2.___________________________ 
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ANEXO IX 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2019 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 
Aos XX dia(s) do mês de XXXXXXXXX de XXXX e XXXXXXXXX, o Município de São 
João de Pirabas, com sede na Av. Plácido Nascimento, 265 – Centro – São João de 
Pirabas/PA – CEP: 68.719-000 nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em 
face da classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de 
Preço nº 015/2019, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os 
referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar 
no certame supracitado. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E 

LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS    
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12(doze) meses contados a partir 
da sua assinatura. 
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, a 
CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira 
exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra 
licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer 
espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a 
preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor 
assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos 
realizados, e se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando 
sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer 
de suas cláusulas. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a 
vantagem. 
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, 
quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar 
seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e 
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 
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Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 
observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante. 
Parágrafo Terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na 
presente Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E PRAZO DO SERVIÇO  
O recebimento, o local e o prazo de prestação dos serviços deverão ocorrer de acordo 
com as especificações contida na ordem de serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 
60 (sessenta) dias da expedição da mesma. 
 
Parágrafo único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções 
previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado mediante a execução dos serviços acompanhados da fatura 
(nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da 
quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. 
Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com 
discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e 
encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação. 
Parágrafo primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio 
de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias ocorridos do 
recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 
Parágrafo segundo: Será com cedida consulta “em sítios oficiais” antes do pagamento 
a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente 
às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos 
autos do processo próprio. 
Parágrafo terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer 
fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja 
superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada 
Administrativamente ou judicialmente, se necessário. 
Parágrafo quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa 
de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da 
seguinte fórmula: 
 
EM=I x N x VP  
Onde:    
EM=Encargos Moratórios  
N=número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
VP=Valor da parcela pertinente a ser paga; 
TX=percentual da Taxa anual = 6% 
I=Índice de compensação financeira, assim apurado: 
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I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00018438 
         365              365        
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, 
após a ocorrência. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
A prestação do serviço só estará caracterizada mediante solicitação de execução. 
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência 
desta Ata, mesmo que a execução do serviço deles decorrente estiver prevista para data 
posterior à do seu vencimento. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES  
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços 
n٥ 015/2019, a Administração da entidade contratante poderá, garantida e prévia defesa, 
aplicar às fornecedoras as seguintes sanções: 
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra - 
recibo do representante lega da contratada estabelecendo o prazo de 05(cinco) dias úteis 
para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas 
mediante crivo da Administração; 
II- multa de 0,1%(zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das 
obrigações estabelecidas, até o máximo de 10%(dez por cento) sobre o valor dos 
produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15(quinze) dias corridos, uma vez 
comunicada oficialmente; 
III- multa de 10%(dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de 
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo, de indenização dos prejuízos 
porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 
Parágrafo primeiro – Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 05(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de 
ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante 
que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar 
ou fraldar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal. 
Parágrafo Segundo – As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta 
cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada e 
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05(cinco) dias úteis.  
Parágrafo Terceiro – Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além 
da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada 
judicialmente. 
Parágrafo Quarto – As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro 
de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante 
deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital 
e das demais cominações legais. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas 
no art. 65, da Lei nº 8.666/1993. 
Parágrafo primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução 
daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens 
registrados. 
Parágrafo segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 
tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, 
visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado. 
Parágrafo terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido. 
Parágrafo quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais 
fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados 
e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 
compromisso, o Contratante poderá: 
I – Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a 
comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento; 
II – Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à 
revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 
O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de 
suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, 
cabendo a verificação ao representante designado pela contratante. 
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro 
uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, 
acompanhados das respectivas notas fiscais; 
Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 
I – Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, 
marca, modelo e especificações técnicas. 
II – Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua 
consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo 
assinado pelas partes em até 5(cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de 
processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 A pedido, quando: 
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- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior: 
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação 
dos preços de mercado dos insumos que compõem do material. 

 Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes 
da Ata de Registro de Preços; 
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

 Automaticamente: 

- por decurso de prazo de vigência da Ata; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores 
remanescentes, caso haja nova ordem de registro. 
 
CLÁUSULA DÉCIMAS PRIMEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E 
EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA  
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a 
caso, pela contratante. 
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou 
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando 
solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de 
acréscimo de até 25%(vinte e cinco por cento) de acordo com o §1º do art.65, da Lei nº 
8.666/93. 
Parágrafo primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela 
ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou 
parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 
15 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO   
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente 
Ata de Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente 
Ata de Registro de Preço. 
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Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real(R$), serão fixos e irreajustáveis pelo 
período de 12(doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de 
Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR  
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e 
contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da 
atividade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do contrato: 
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) as 
contratada, após a efetiva execução do serviço e emissão do Termo de Recebimento 
Definitivo; 
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do 
fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
Integram esta Ata o edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 015/2019 e a 
proposta da empresa classificada em 1º lugar. 
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância 
das disposições constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas 
aplicáveis. 
Parágrafo Segundo: a publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa 
oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não 
possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da 
cidade de São João de Pirabas, com exclusão de qualquer outro. 
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2(duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.    

 
SÃO JOÃO DE PIRABAS, XX DE XXXXXXXX DE 2019 

 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA  

C.N.P.J. nº 22.981.153-0001-08 
CONTRATANTE  

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

C.N.P.J. nº XXXXXXXXXXXX 
CONTRATADO 

 
Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o 
Município de SÃO JOÃO DE PIRABAS e as Empresas cujos preços estão a seguir 
registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº 015/2019. 
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