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MINUTA DO EDITAL          

PE 04/2022-PMI 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 
 
LEI N

o
 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002. 

 

Art. 7º  Quem, convocado dentro do prazo de 

validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, 

ensejar o retardamento da execução de seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o 

inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas 

em edital e no contrato e das demais cominações 

legais. (Destaque nosso). 

 

O MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA, POR INTERMÉDIO DA PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO, 

DESIGNADOS PELA PORTARIA Nº 123/2022 – GP DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022 TORNA 

PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA 

MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA 

ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO POR ITEM, NOS 

TERMOS DA LEI Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE 

SETEMBRO DE 2019, DO DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO 

N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 

8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 

E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE ATO 

CONVOCATÓRIO E ANEXOS. 

 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominada Pregoeira, mediante a 

inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página 

eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as 

seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as 

impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; 

conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos 

estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de 

habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente 

quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe 

de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela 

adjudicação e propor a homologação. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.520-2002?OpenDocument
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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ÓRGÃOS 
INTERESSADOS: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 

VINCULADOS. 
 

DATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS – 
SESSÃO PÚBLICA: 

 
08h30min DO DIA 10/03/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL: 
 

www.portaldecompraspublicas.com.br 
 

MODO DE DISPUTA 
 

ABERTO e FECHADO 

 

 

1. DO OBJETO. 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para AQUISIÇÃO 

DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS 

NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

DO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA-PA, conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1.2. A licitação será dividida em ITEM, conforme relação com preços estimados, facultando-se 

ao licitante a participação em quantos ITENS forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

1.4. Em se tratando do objeto pretendido, as quantidades e a entrega deverão ser 

conforme termo de referência; 

1.5. Após a apresentação das propostas com as marcas dos produtos, caso haja 

necessidade serão solicitados às amostras para análise e julgamento por comissão 

determinada pelo departamento de compras. 

1.6. Em se tratando de PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, as quantidades são estimadas e serão contratadas e adquiridas de acordo com 

a necessidade. 

1.7. As quantidades solicitadas, deverão serem entregues, diariamente nos locais, datas 

e horários mencionados na ordem de compras expedidas pelo Departamento 

competente. 

1.8. O não cumprimento do solicitado na ordem de compras no prazo determinado, 

implicará no imediato cancelamento do registro de preços do fornecedor, sendo 

convocado em seguida o segundo colocado para o fornecimento dos produtos. 

 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 

somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme 

artigo 7º, § 2º do Decreto Federal nº 7.892/2013. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO. 

 

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

PUBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA. 

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio 

www.portaldecompraspublicas.com.br; 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 

pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

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

no momento da habilitação 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE 

COMPRAS PUBLICAS. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 

para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, 

de 2006. 

 

4.3. NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO OS INTERESSADOS: 

 

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

4.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

4.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ 

“SIM” OU “NÃO” EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS 

SEGUINTES DECLARAÇÕES:  

 

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de 

o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, 

de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

 

4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, 

nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do 

art. 5º da Constituição Federal; 

 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 

sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 
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6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 

 

6.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO 

SISTEMA ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS: 

 

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

nacional; 

6.1.2. Marca de cada item ofertado; 

6.1.3. Fabricante de cada item ofertado; 

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 

garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

 

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da 

data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES. 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência. 

 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

licitantes. 

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

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 
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7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo 

deste edital. 

 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser R$ 0,01 (HUM CENTAVOS). 

7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 

(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena 

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“ABERTO E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro. 

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado primeiro.  

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação 

expressa da Pregoeira aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a 

sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 

junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 

própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 

comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 

como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 

se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance 

serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 

e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 

7.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 

que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  

7.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

 

7.27.1. Produzidos no país; 

7.27.2. Produzidos por empresas brasileiras;  

7.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.27.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

 

7.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 

as propostas empatadas.  

 

7.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

 

7.29.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

7.29.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
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7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no 

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

 

8.2.1.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à 

totalidade da remuneração.  

 

8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE 

ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata; 

 

8.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 

8.5.1.  O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e 

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela 

Pregoeira.  

8.5.2.  Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante 

e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 

pena de não aceitação da proposta. 

8.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 

padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos 

subitens acima, a Pregoeira exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente 

amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 

(TRÊS) dias úteis contados da solicitação. 

 

8.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 

realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada 
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a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 

sistema. 

8.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 

justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 

especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 

aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 

segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 

sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 

Termo de Referência.  

8.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável 

pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.5.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 

deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (DEZ) dias, após o qual poderão 

ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.5.3.7.  Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em 

língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 

8.6.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 

artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso. 

 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital. 

  

9. DA HABILITAÇÃO. 

 

9.1. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO 

LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O 

PREGOEIRO VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

PARTICIPAÇÃO, ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A 

PARTICIPAÇÃO NO CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA 
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AOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS 

SEGUINTES CADASTROS: 

 

9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro 

Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 

(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

 

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

 

9.1.6. Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação. 

9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 

por meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à 

regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

 

9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL 

DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão 

pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

9.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se 

a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira lograr 

êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 

2019. 

 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, 

sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
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apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

da matriz. 

 

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

 

9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 

Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o 

art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

9.8.8. Cópia autenticada do documento de identificação do representante legal, com 

autenticação atualizada de forma que possa ser verificada por QR CODE via internet; 

9.8.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

9.8.10. Alvará de licença e funcionamento. 

9.8.11. Alvará Sanitário, acompanhado do termo de inspeção sanitária emitido pelo Órgão 

competente, que comprove que a Empresa licitante foi vistoriada pelo serviço de 

Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal; ou declaração de dispensa emitida pelo órgão 

responsável. 

9.8.12. Declaração de adimplência expedida pelo Município de Itupiranga, em nome da 

licitante (a mesma deverá ser solicitada) através do adimplencia.itupiranga@gmail.com, a 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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mesma será expedida somente até (02) dois dias uteis anteriores a data do certame e 

atestada pelo(a) Pregoeiro(a) responsável pelo Pregão, membro da Comissão, no horário 

das 08:00 às 14:00 nos dias úteis, Fone para contato: (94)99142-0682. 

 

9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos 

à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

9.9.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

9.9.5. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa 

conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a 

empresa for sediada; 

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto 

aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for 

sediada; 

9.9.7.  Certidão Negativa de Regularidade do município de Itupiranga junto aos Tributos 

Municipais. 

9.9.8.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

 

9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

9.10.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta; 

 

9.10.1.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 

de existência da sociedade; 

9.10.1.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

9.10.1.3. Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverão ser acompanhados 

da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 

1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida 

pelo órgão fiscalizador; 

 

9.10.2. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
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LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.10.3. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 

comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade 

competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

9.10.4. Certidão Negativa de falência, concordata. 

9.10.5. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, emitida até 90 (noventa) dias 

anterior à data marcada para a abertura do processo licitatório. 

9.10.6. Certidão específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias 

anterior à data do certame. 

 

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 

9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de 

Capacidade Técnica (máximo três). Para melhor análise e julgamento do mesmo, 

serão considerados apenas os atestados apresentados a partir de 2020. Fornecido(s) 

por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá 

este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu. 

9.11.2. Poderão ser solicitados as cópias de contratos ou notas fiscais para comprovarem o 

referido atestado. 

 

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

 

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 

de habilitação. 

 

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 

restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 

requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
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mesmo prazo para regularização.  

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a Pregoeira 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da 

mesma. 

9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital. 

9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 

9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 

(DUAS) HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 

 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 

um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS. 
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11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 

prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 

de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 

logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 

eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

 

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

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

 

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

reaberta. 

 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de 

acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante 

manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 

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

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 

 

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

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 

Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, contados a partir da data de 

sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

 

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

assinado ou aceito no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento. 

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 

15.3.3. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 

nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 

15.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da 

assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou 

no termo de referência.  

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição 

de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 

disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 

6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

15.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 

habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do contrato. 

 

15.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação 

perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
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penalidades previstas no edital e anexos. 

 

15.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis 

a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 

após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços. 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 

 

16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 

de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 

caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

 

16.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para 

a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 

poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 

postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito 

no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento. 

16.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 

16.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 

anexos; 

16.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 

artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos 

artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 

16.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da 

assinatura do mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou 

no termo de referência.  

16.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição 

de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o 

disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 

6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

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

vigência do contrato. 

 

16.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação 

perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos. 

 

16.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis 

a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, 

após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços. 

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 

 

17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 

estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 

 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 

 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  

 

20. DO PAGAMENTO. 

  

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

 

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

21.1.3. Apresentar documentação falsa; 

21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
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21.1.6. Não mantiver a proposta; 

21.1.7. Cometer fraude fiscal; 

21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame 

sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por 

dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 

8666/93. 

 

21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir 

com a Prefeitura Municipal, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, 

inclusive com as multas previstas. 

 

21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à 

vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 

8.666/93: 

 

a) Advertência por escrito; 

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

cento) sobre o valor total do contrato; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 

inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal, será 

aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 

8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00. 

 

21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 

prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do 

mesmo prazo. 

 

21.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município, as sanções administrativas previstas 

no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer 

observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto 

padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 

contratual. 

 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES 

PRÁTICAS: 

 

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 

licitação ou na execução do contrato; 

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 

influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato; 

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 



 

 

20 

licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, 

visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou 

indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 

processo licitatório ou afetar a execução do contrato.  

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 

fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o 

objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos 

cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 

multilateral promover inspeção.  

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 

 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

22.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA 

ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

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

recebimento da impugnação. 

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

certame. 

22.5. . 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, em campo próprio do Sistema 

Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 

 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

22.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros 

avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, 

sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

22.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, 

no caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou 

não identificado no processo para responder pela proponente. 

22.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 

designada para a administração da sociedade empresária, ou procuradora, e vir acompanhada, 

conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver do ato 

de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de 

mandato com poderes para impugnar o Edital). 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

23.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pela Pregoeira. 

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

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

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

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 

e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público. 

23.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

23.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o 

tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do 

documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

 

23.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

23.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPIRANGA/PA poderá revogar este Pregão por 

razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e 

incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo 

quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os 

princípios da ampla defesa e contraditório. 

 

23.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar. 

 

23.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 



 

 

22 

habilitação. 

23.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tcm.pa.gov.br no E-mail 

Itupiranga.licita@gmail.com e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com 

a Equipe de Pregão, no Endereço Av. 14 de Julho nº12, centro Itupiranga - PA, nos dias úteis, 

no horário de expediente, mesmo endereço e período no qual os autos do processo 

administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

23.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA 

ANEXO II – RELAÇÃO DE ITENS 

ANEXO III-DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E 

DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO; 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º 

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; 

ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 

(MODELO); 

ANEXO VI – – MODELO DE DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA; 

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO; 

ANEXO IX - MINUTA DO CONTRATO; 

 

 

 

Itupiranga-Pá, 24 de Fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

Alice de Souza Damaceno 

Pregoeira 

Portaria 123/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:Itupiranga.licita@gmail.com


 

 

23 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

 
 

1. OBJETO:  

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E 

PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS 

SECRETARIAS E DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO 

MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA-PA. 

 

2. OBJETIVO / FINALIDADE / JUSTIFICATIVA 

Justificativa unificada da Prefeitura Municipal e demais secretarias que compõem 

o complexo administrativo. 

Essa aquisição faz-se necessária para atendimento à demanda das Secretarias 

Municipais acima citadas além dos Departamentos e Setores que compõem o Complexo 

Administrativo da Prefeitura deste município, referente a fornecimento de materiais de 

expediente (papelaria) para desenvolvimento das atividades administrativas, arquivos, 

protocolos e outras, indispensáveis para manter em pleno funcionamento dos serviços 

administrativos diários realizados pelas diversas unidades administrativas. 

 

2.2 JUSTIFICATIVA DA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Aquisição de material Escolar e de Expediente para manter em pleno funcionamento as 

Unidades Escolares e a Secretaria de Desenvolvimento Educacional deste Município no 

ano de 2022. Os materiais escolares/pedagógicos e de expediente visam garantir o 

pronto atendimento de necessidades decorrentes dos trabalhos pedagógicos e 

administrativos, arquivos, protocolos e outros afins da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Educacional, bem como das Escolas e Creches Municipais. 

 

2.3 JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 
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Aquisição de Material de Expediente para manter em pleno funcionamento os Postos de 

Saúde, Hospital Municipal e a Secretaria de Saúde Pública deste Município. 

Os materiais de expediente visam garantir o pronto atendimento de necessidades 

decorrentes dos trabalhos administrativos, arquivos, protocolos e outros afins da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Saúde Pública, bem como dos Postos de 

Saúde e Hospital Municipal. 

 

2.4 JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Os materiais de Expediente visam garantir o pronto atendimento das necessidades 

decorrentes dos trabalhos soco assistenciais e administrativos realizados na Secretaria 

municipal de Assistência Social nos C.R.A.S. (Centro de Referência de Assistência 

Social) pelos Programas S.C.F.V. e P.A.I.F. 

 

3. DISCRIMINAÇÃO E QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS 

3.1 As quantidades médias estimadas foram fixadas tendo por base o consumo médio 

verificado no ano de 2021 e serão contratadas de acordo com a necessidade. 

 

4 OBRIGAÇÕES GERAIS DA CONTRATANTE 

 

4.1 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela 

licitante vencedora. 

4.2 Receber e atestar as notas fiscais/ faturas correspondentes, por intermédio da 

Controladoria Interna da P.M.I. 

4.3 - Efetuar o pagamento das notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, no 

prazo máximo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento das mesmas na 

Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMNI. 

4.4 - Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o especificado. 

4.5. Alocar recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução deste 

contrato, efetuando os pagamentos em dia, e na forma convencionada. 

4.6. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste 

contrato. 

4.7. Designar servidor ou comissão composta por servidores da P.M.I. para o 



 

 

25 

recebimento e aceitação dos produtos. 

4.8. Notificar a Contratada, caso se verifique alguma irregularidade ao presente 

Contrato. 

 

5 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA VENCEDORA 

5.1 A aquisição dos produtos deverá obedecer, rigorosamente, as especificações deste 

memorial descritivo e o da Minuta de Contrato. 

5.2 Ressarcir eventuais solicitações voltadas ao saneamento das irregularidades 

verificadas durante a vigência do contrato. 

5.3 Observar rigorosamente as normas legais que regulamentam a prestação dos 

serviços e a aquisição dos produtos, em especial, o Código de Defesa ao Consumidor - 

CDC, cabendo-lhe inteiramente a responsabilidade por eventuais transgressões a que 

der causa. 

5.4 Fornecer os produtos conforme especificado pelo CONTRATANTE, com base no 

resultado e homologação do procedimento licitatório; 

5.5 Manter durante a execução do objeto deste Termo de Referência às condições de 

habilitação e qualificação exigidas na fase licitatória. 

5.6 Cumprir as exigências, no que concerne a apresentação das certidões negativas de 

débitos tributários e fiscais (CARTÃO DO CNPJ, CND FGTS, CND INSS, CND 

TRABALHISTA, CND DIVIDA ATIVA DA UNIÃO, CND ESTADUAL, CND 

MUNICIPAL) para fins de pagamento. 

5.7 Apresentar Nota Fiscal/fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/ 

P.M.I., discriminando os produtos adquiridos, bem como os quantitativos e seus 

respectivos valores conforme constam discriminados no contrato. 

5.8 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e 

de transporte resultantes da execução do contrato. 

5.9 Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo 

essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo CONTRATANTE. 

5.10. A CONTRATADA se obriga a executar o fornecimento rigorosamente de acordo 

com o disposto na CLÁUSULA QUINTA. 

5.11. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
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terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou 

reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão 

interessado. 

5.12. Fornecer o produto adjudicado, parceladamente conforme for solicitado, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir da solicitação da 

CONTRATANTE. 

5.13. O retardamento no fornecimento, não justificado, considerar-se-á como infração 

contratual. 

5.14. A CONTRATADA assumirá a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de 

todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e 

municipais, que incidam ou venham a incidir sobre os produtos objeto deste Contrato e 

apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo CONTRATANTE, 

exceto com relação aos tributos e contribuições que serão recolhidos pelo 

CONTRATANTE no ato do pagamento. 

5.15. A fiscalização da aquisição dos produtos por parte da P.M.I. não exclui nem reduz 

a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

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

5.16. Caberá à CONTRATADA todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidente de trabalho, quando em ocorrências da espécie forem 

vítimas os seus técnicos e empregados no desempenho do serviço, ou em contato com 

eles nas dependências da CONTRATANTE. 

 

6 CONDIÇÕES SOBRE A CONTRATAÇÃO: 

 

6.1 Em hipótese alguma será permitida a sub-rogação do contrato para terceiros, 

senão por aquele contratado. 

 

7. FUNDAMENTO LEGAL 

7.1 A aquisição dos produtos, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 

integralmente, na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 3.555, de 08 de 
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agosto de 2000 e, subsidiariamente, na Lei nº 8666/93 e suas alterações. 

 

8 RECURSOS FINANCEIROS: 

8.1. Os recursos para pagamentos dos serviços a serem contratados, correrão à conta dos 

recursos da dotação orçamentária indicados no(s) Contrato(s). 

 

9 FORMA DE PAGAMENTO: 

9.1 O pagamento será efetuado, à vista e integralmente, por meio de ordem bancária 

transmitida ao Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente 

indicados pela licitante vencedora, em até 15 (QUINZE) dias corridos após a 

apresentação dos documentos de cobrança, e após o aceite/ atesto da nota fiscal fatura 

pelo setor competente da P.M.I. 

9.2 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada 

neste Termo de Referência, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo 

o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e 

indenização pelos danos decorrentes. 

9.3 Para efeito de pagamento, A P.M.I. procederá às retenções tributárias e 

previdenciárias previstas na legislação em vigor, aplicáveis a este instrumento. 

9.4 Caso a licitante vencedora seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 

Impostos e Contribuições das Micro-Empresas e Empresas de Pequeno Porte – 

SIMPLES, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a devida comprovação a fim 

de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições de acordo com a legislação 

específica. 

9.5 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora caso a mesma se encontre 

em situação irregular perante os órgãos tributários e fiscais dos diversos entes da 

Federação. 

9.6 As notas fiscais-faturas que apresentarem qualquer tipo de incorreção serão 

devolvidas aos seus emitentes, que deverão corrigir os vícios que originaram a 

devolução. 

9.7 Nenhum pagamento será efetuado a licitante vencedora enquanto estiver pendente 

de liquidação de qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direta a alteração de 

preços, indenização ou compensação financeira. 
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9.8 A P.M.I. se reserva o direito de recusar executar o pagamento se os produtos não 

estiverem de acordo com as especificações contratadas ou apresentarem vícios. 

 

10 VIGÊNCIA CONTRATUAL 

10.1 A vigência do contrato será até 30 de dezembro de 2022, contados a partir da data 

da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93.  

 

11. DA ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

 11.1. Os produtos deverão ser de 1ª linha com ótimo padrão de qualidade, 

designer moderno, de acordo com os padrões usuais de mercado, identificação do 

fabricante, excelente desempenho, marca, modelo e demais características e 

especificações técnicas essenciais pertinentes que permita a aferição de seu padrão de 

qualidade e desempenho, certificação das normas ISO e/ou INMETRO (Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) e demais normas 

pertinentes. 

11.2 Serão recusados produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, 

corrompidos, fraudados, bem como aquela em desacordo com as normas regulamentares 

de fabricação, distribuição e apresentação. 

11.3 Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais que a contratada entregar fora das 

especificações deste Termo de Referência. 

11.4 Os produtos deverão ser certificados pelo INMETRO e estar, comprovadamente, 

dentro das especificações das normas técnicas da ABNT pertinentes a cada item.  

11.5 Os produtos deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados 

pelos fabricantes.  

11.6 Não serão aceitos produtos com validade vencida ou com data de fabricação 

defasada que comprometa a sua plena utilização.  

11.7 A(s) empresa(s) vencedora(s) será(ão) responsável(is) pela substituição, troca ou 

reposição dos produtos porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou 

não compatíveis com as especificações.  

11.8 Durante o prazo de garantia o fornecedor fica obrigado a substituir, às suas 

expensas, produtos defeituosos no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 
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11.9 O fornecedor deverá entregar os produtos de maneira que seja possível a 

conferência, separadamente, cada um, de forma que facilite a contagem e controle do 

Setor Responsável pelo Recebimento. 

11.10 Os produtos deverão ser de ótima qualidade e atender às especificações exigidas, 

entregues em embalagens adequadas, firmes e devidamente lacradas, de forma a 

preservar suas características originais, conforme exigido, não se admitindo em hipótese 

alguma o fornecimento de alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado. 

11.11 Os produtos deverão ser entregues em embalagens originais, sem avarias, 

devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua 

portuguesa sobre suas características: qualidade, quantidade, composição, garantia, 

prazo de validade e origem. 

 

12. DAS PENALIDADES 

12.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na 

execução, garantida a prévia defesa, ficará a CONTRATADA sujeita às sanções 

previstas na Lei 8.666/93; 

12.2. A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato 

celebrado está sujeita à sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa. 
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ANEXO II 
RELAÇÃO DE ITENS 

 

        
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

1 ABACOS 230,000 UNIDADE  

 

Especificação : FORMADO POR UMA MOLDURA COM BASTOES OU ARAMES PARALELOS, 
DISPOSTOS NO SENTIDO VERTICAL, CORRESPONDENTES CADA UM A UMA POSIÇÃO 
DIGITAL (UNIDADES, DEZENAS,...)E NOS QUAIS ESTÃO OS ELEMENTOS DE CONTAGEM 
(FICHAS,BOLAS,CONTAS,...) QUE PODEM FAZER-SE DESLIZAR LIVREMENTE. 

  

 2 AGENDA PERMANENTE 435,000 UNIDADE  

 

Especificação : São 192 folhas com visão diária permanente, ou seja, é você quem escolhe quando 
irá usá-la para anotações rotineiras, insights ou ainda listar compromissos. O modelo possui 
tamanho 129 x 187 mm, capa dura confeccionada em papel especial, acabamento em espiral e 
bolsa plástica. 

  

 3 
ALFABETO DE E.V.A CONTEM 94 PC COM 50MM ALTURA E ESPESSURA 350,000 UNIDADE  

 
Especificação : ALFABETO COFECCIONADO EM EVA 

  

 4 ALFINETE P/ MAPA CX. C/ 100 UNID 1130,000 CAIXA    

 

Especificação : lfinete para mapa redondo possui 8mm de diâmetro, resina termoplástica colorida e 
fabricado em aço níquel. cores sortidas - amarelo, vermelho, azul e verde 

  

 5 ALMOFADA P/ CARIMBO 320,000 UNIDADE  

 6 APAGADOR P/ QUADRO (BRANCO) 895,000 UNIDADE  

 7 APONTADOR 2370,000 UNIDADE  

 

Especificação : APONTADOR PARA LÁPIS Nº 2, SIMPLES, PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO 
ESCOLAR, FORMATO ERGONÔMICO, COM UM FURO, LÂMINA EM AÇO TEMPERADO COM 
ALTA RESISTÊNCIA, EXCELENTE "FIO DE CORTE", GARANTINDO ÓTIMA APONTABILIDADE, 
COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, SEM RESERVATÓRIO, RETANGULAR, MEDINDO, 
APROXIMADAMENTE, 2,5 A 2,8 CM (COMPRIMENTO) X 1,5 A 1,7 CM (LARGURA) X 1 A 1,2CM 
(ALTURA), CERTIFICADO PELO INMETRO. PRODUTO ATÓXICO E NÃO PERECÍVEL. 
REFERÊNCIA DE QUALIDADE: FABER CASTEL OU SEMELHANTE. 

  

 8 ARGOLAS P/ CHAVEIRO 250,000 UNIDADE  

 

Especificação : ARGOLA DE METAL PARA CHAVEIRO E OUTROS OBJETOS FEITOS DE 
ARTESANATO,/ 

  

 9 BALÕES N07 - PACT C/ 50 UND 2100,000 PACOTE   

 
Especificação : PACOTE: COM 50 BALÕES MEDIDA BALÃO CHEIO: 34CM X 19CM X 19 CM 

  

 10 BARBANTE 1 K ( CORES VARIADAS ) 930,000 ROLO     

 
Especificação : MATERIAL: ALGODÃO 

  

 11 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 1380,000 PACOTE   

 
Especificação : Refil de Cola Quente Fino Tamanho: 7x300mm Pacote com 1Kg 
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12 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA 1280,000 PACOTE   

 
Especificação : Modelo Grossa Peso líquido 1 kg Comprimento 30 cm 

  

 13 BLOCO DE RECADO AUTO-ADESIVO 1670,000 BLOCO    

 

Especificação : TIPO DE BLOCO DE MESA C/ FOLHAS 100, FORMATO DA FOLHA 76 X 51 MM 
CORES DIVERSAS POST IT. 

  

 14 BOLA DE ISOPOR N 40 660,000 PACOTE   

 
Especificação : BOLA DE ISOPOR TAMANHO 40MM COM 40 UNIDADES 

  

 15 BOLA DE ISOPOR N 50 900,000 PACOTE   

 

Especificação : BOLA DE ISOPOR 50MM. PODE SER USADA EM ARTESANATO, TRABALHOS 
ESCOLARES ETC. C/ 50 UNIDADES 

  

 16 BOLA DE ISOPOR N 60 870,000 PACOTE   

 
Especificação : BOLA DE ISOPOR CONTÉM : 30 UNIDADES BOLA COM 60MM DE DIAMETRO 

  

 17 BORRACHA PONTEIRA CX C/ 50UND 930,000 CAIXA    

 18 BORRACHA QUADRADA CX. 40 UND 850,000 CAIXA    

 
Especificação : Borracha Branca N40 Caixa Com 40 Unidades 

  

 19 BOTÃO COLORIDO MEDIO 1200,000 UNIDADE  

 20 BOTÃO VARIADOS 1200,000 UNIDADE  

 21 BRINQUEDOD DE ENCAIXE 330,000 UNIDADE  

 

Especificação : CARACTERISTICAS GERAIS- ATOXICO- 30 PEÇAS QUADRADAS E 4 
TRIANGULOS OBJETIVOS- ACEITAÇÃO DE REGRAS- CONTROLE SEGMENTAR- 
ORGANIZAÇÃO ESPACIAL- DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADE CRIADORA- 
DESENVOLVIMENTO DA COORDENAÇÃO MOTORA FINA- DESENVOLVIMENTO DE 
HABILIDADES MATEMÁTICAS E DE LINGUAGEM. 

  

 22 CADERNO 12 MATERIAS 2100,000 UNIDADE  

 

Especificação : MIOLO PAUTADO DECORADO, COM ESPIRAL, CAPA DURA, MATERIAL 
ESCOLAR 

  

 23 
CADERNO 20 MATERIAS 400 FOLHAS CAPA DURA 100,000 UNIDADE  

 
Especificação : CADERNO COM 400 FOLHAS CAPA DURA ESCOLAR 

  

 24 CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA 4320,000 UNIDADE  

 

Especificação : Linha Brochura Modelo Universitario Brochura CD Comprimento x Largura 20 cm x 
28 cm Nome do desenho Liso Tipo de folha Listrada Quantidade de folhas 60 Quantidade de 
matérias 1 

  

 25 CADERNO DE PROTOCOLO 2195,000 UNIDADE  

 
Especificação : Livro protocolo de correspondencia C/52FLS 

  

 26 CALCULADORA BATERIA SOLAR 475,000 UNIDADE  

 
Especificação : CALCULADORA DE MESA SOLAR 12 DIGITOS 
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 27 CANETA ESFEROGRAFICA CX C/ 50 UNID. AZUL 2930,000 CAIXA    

 

Especificação : MATERIAL PLASTICO, FORMATO CORPO CILINDRO, MATERIAL PONTA 
PLASTICO COM ESFERA DE TUNGSTENIO, TIPO ESCRITA GROSAA, CAIXA C/ 50/ 

  

 28 CANETA ESFEROGRAFICA CX C/50 UND. PRETA 2630,000 CAIXA    

 

Especificação : MATERIAL PLASTICO, FORMATO CORPO CILINDRO, MATERIAL PONTA 
PLASTICO COM ESFERA DE TUNGTENIO, TIPO ESCRITA GROSSA OU FINA 

  

 29 
CANETA ESFEROGRAFICA CX C/50 UNID. VERMELHA 2270,000 CAIXA    

 

Especificação : MATERIAL PLASTICO, FORMATO CORPO CILINDRO, MATERIAL PONTA 
PLASTICO COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO,TIPO ESCRITA GROSSA, CAIXA C/ 50/ 

  

 30 CANETA HIDROCOR-ESTOJO C/ 12 UND 560,000 ESTOJO   

 

Especificação : As canetinhas hidrográficas servem para dar acabamento aos mais diversos 
trabalhos escolares. Com elas, é possível dar um colorido especial aos desenhos e abusar da 
criatividade, elaborando diferentes atividades artísticas. Nessa embalagem são 12 cores vibrantes 
perfeitamente acondicionadas que podem ser transportadas na mochila ou bolsa sem risco. Tinta 
lavável e fácil de ser removida de peças, entre elas camisetas. 

  

 31 
CARTOLINA SIMPLES 66X50 CM VARIADAS C/20 FLS 950,000 CAIXA    

 32 CHATON GRAMPADO MEDIO 360,000 PACOTE   

 

Especificação : CHATON GRAMPADO COM 05MM DE LARGURA POR 05MM DE 
ALTURA.EMBALAGEM COM 20 UND. 

  

 33 CLIP 6/0 CX C/ 50 5500,000 CAIXA    

 34 CLIPES N 10/O NIQUELADO 5450,000 CAIXA    

 

Especificação : COR GALVANIZADO. COM 100 CLIPS PARA PAPEL, PRODUTO RESISTENTE E 
EFICIENTE 

  

 35 CLIPS 2/0 CX C/100 990,000 CAIXA    

 36 CLIPS 4/0 5700,000 CAIXA    

 

Especificação : CLIPE NIQUELADO FABRICADO COM ARAME DE AÇO ANTI-FERRUGEM 
CAIXA COM 50 

  

 37 COLA BRANCA 1 KG - CX C 12 UND 1525,000 CAIXA    

 38 COLA BRANCA C/ 12 UND 90 G 1965,000 CAIXA    

 39 COLA COLORIDA 35 G CX C/ 12 UND 1900,000 CAIXA    

 40 COLA DE SILICONE LIQUIDA 250 ML 600,000 UNIDADE  

 41 COLA GLITER CX C/6 UND 2450,000 CAIXA    

 
Especificação : CORES VARIADAS 30 ML 

  

 42 COLA INSTANTANEA N 2 50G 1910,000 UNIDADE  

 43 COLA P/ DECOLPAGEM CX C/ 6UND DE 100G 220,000 CAIXA    

 

Especificação : COLAS PARA PAPEL E GUARDANAPO EM SUPERFICIES DE MADEIRA E 
TECIDO 
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 44 COLA PARA ISOPOR 500 G 1350,000 UNIDADE  

 45 COLA PARA TECIDO 250 ML CX C/6 UND 350,000 CAIXA    

 

Especificação : COLA PARA AUXILIAR OS TRABALHOS DE PINTURA EM TECIDOS, USO 
ARTESANAL 

  

 46 CORRETIVO C/ 12UND 595,000 CAIXA    

 47 
DOMINO PEDAGOGICO CONTENDO 28 PC DE MADEIRA MDF, 70X35X3MM 2500,000 UNIDADE  

 

Especificação : JOGO DOMINO E CX EM MADEIRA- ALFABETIZAÇÃO NUMERO DE 
JOGADORES /; POR SER JOGADO DE 2 A 4 CRIANÇAS. DADOS TECNICOS FAIXA ETARIA 
RECOMENDADA : A PARTIR DE 5 ANOS DE IDADE. IENS INCLUSO 28 PEÇAS COMPOSIÇÃO/ 
MATERIAL: MADEIRA/ MDF EMBALAGEM PAPELÃO 

  

 48 ELASTICO CHATO 600,000 ROLO     

 

Especificação : ELASTICO CHATO N 08 METRAGEM: 100 MTS- COMPOSIÇÃO 69%¨ALGODÃO 
E 31% ELASTODIENO/ 

  

 49 ELASTICO REDONDO C/ 100 METROS 300,000 ROLO     

 
Especificação : PARA ACABAMENTOS COM PONTEIRAS DE USO ARTESANAL 

  

 50 ENVELOPE AMARELO ( MEDIO ) CX C/ 100 UND 1095,000 CAIXA    

 
Especificação : DIMENSÕES: 229 X 324 MM 

  

 51 ENVELOPE AMARELO ( OFICIO) CX C/ 100 UND 1095,000 CAIXA    

 
Especificação : ESPECIFICAÇÃO: DIMENSÕES: 240 X 340 MM 

  

 52 ENVELOPE BRANCO ( OFICIO ) CX C/ 100 UND 1075,000 CAIXA    

 
Especificação : DIMENSÕES: 240 X 340 MM 

  

 53 ESTILETE ( GRANDE) CX C/ 12 UND 745,000 CAIXA    

 

Especificação : CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO Comprimento: 152mm.Lâmina: 18mm.Com 
trava de segurança.Atóxico.COMPOSIÇÃOResina termoplástica e lâmina em aço inox 

  

 54 EVA CAMUFLADO (COLORIDO) PCT C/ 10 FLS 1300,000 PACOTE   

 55 EVA CAMUFLADO LISTRADO 3MM PCT C/ 10FLS 1510,000 PACOTE   

 56 EVA SIMPLES LISO CORES DIVERSAS 4MM 850,000 PACOTE   

 

Especificação : Folhas De Eva 60cm X 40cm Pacote Com 10 Unidades - Quantidade de folhas = 10 
unidades - Cor = diversas, Vantagens do Produto: - Lavável - Atóxico - Higiênico - Textura 
Homogênea 

  

 57 EVA COM GLITER 4 MM PACOTE C/10 FLS 850,000 PACOTE   

 58 EVA CREATINA 4 MM PCT C/ 10FLS 1480,000 PACOTE   

 59 EVA GRAFITADO 2 MM PCT. C/ 10FLS 1550,000 PACOTE   

 



 

 

34 

60 EVA PLUSH (COLORIDO) 3MM PCT C. 10FLS 1480,000 PACOTE   

 61 
EXTRATOR DE GRAMPO ( ESPATULA) CX C/ 12 UND 830,000 CAIXA    

 
Especificação : MATERIAL: AÇO CROMADO, DIMENSÕES 15 CM 

  

 62 FELTRO CORES DIVERSAS 900,000 METRO    

 
Especificação : TECIDO EM FELTRO CORES DIVERSAS 

  

 63 FIBRA DE POLIESTER PARA ENCHIMENTOS 200,000 QUILO    

 

Especificação : FIBRA SILICONIZADA EXTRA VIRGEM, E FEITA DE MATERIA-PRIMA 
IMPORTADA, NÃO JUNTA ACAROS, ATOXICA, ANTIALERGICA, LAVAVEL, NÃO MURCHA, 
MUITO MACIA, FIBRA SOLTINHA, EXCELENTE RENDIMENTO, A FIBRA CERTA PARA O DIA-A-
DIA. IDEAL PARA ENCHIMENTO DE ALMOFADAS, PELUCIAS. ETC... 

  

 64 
FITA ADESIVA (CORES DIVERSAS) PACT C/ 6 UND 1800,000 PACOTE   

 65 FITA ADESIVA TRANSPARENTE PCT. C/ 6 UND 2950,000 PACOTE   

 66 FITA BANANA 19MM X 5,5M 2MM 1580,000 UNIDADE  

 67 FITA CREP PCT C/6 UND 2080,000 PACOTE   

 
Especificação : DIMENSÕES: 25 MM X 50 M 

  

 68 FITA DE CETIM CORES DIVERSAS 800,000 METRO    

 69 FITA DE CETIM ROLO 25 MM 850,000 ROLO     

 
Especificação : 25 METROS, ROLO 25 MM DE LARGURA FITA DE CETIM 

  

 70 FITA DECORATIVA 1100,000 ROLO     

 
Especificação : DIMENSÕES 30 MM X 50 M 

  

 71 FITA DUPLA FACE 25 X 30 C/4 1780,000 PACOTE   

 

Especificação : Com as fitas dupla-face de papel a aplicação é prática e simples: proporcionam 
acabamento limpo, melhorando a aparência do material. Substituem com vantagem o adesivo 
líquido pois eliminam o tempo de espera de secagem. Podem ser facilmente convertidas no formato 
mais adequado ao produto e aplicação. Benefícios Corte fácil. Alta adesão instantânea. 

  

 72 FITA FLORAL ROLO C/27 METROS 700,000 UNIDADE  

 
Especificação : FITA IDEAL PARA ENCAPAR ARAMES PARA FLOR 

  

 73 FITILHO CORES DIVERSAS 1400,000 PACOTE   

 74 FLOR BISCUIT 500,000 UNIDADE  

 75 FLORES ARTIFICIAIS 550,000 UNIDADE  

 76 FOLHA DE ISOPOR 1400,000 UNIDADE  

 

Especificação : COMPRIMENTO 1M, LARGURA 15MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: ALTA 
DENSIDADE 

  

 77 FOLHA DE ISOPOR (ALTA DENSIDADE) 1260,000 UNIDADE  
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Especificação : COMPRIMENTO 1M, LARGURA 50CM E ESPESSURA 20MM 

  

 78 FOLHA DE ISOPOR 5MM- PCT C/ 50 CHAPAS 1085,000 PACOTE   

 79 FOLHA ISOPOR 10MM 1170,000 UNIDADE  

 

Especificação : A PLACA ISOPOR E CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO EXPANDIDO. E 
UMA ESPUMA FORMADA A PARTIR DE DERIVADOS DE PETROLEO. E UM PLASTICO 
CELULAR E RIGIDO QUE SE APRESENTA COMO UMA ESPUMA MOLDADA, CONSTITUIDA 
POR UM AGLOMERADO DE GRANULOS. ACEITA VARIOS TIPOS DE REVESTIMENTOS ASSIM 
COMO: SERRAGEM, MUSGO, GLITTER, TECIDO, FITA, FLORES SECAS, MICANGAS, 
CANUTILHOS, LANTEJOULAS, PAPEIS (DECOUPAGE), ETC. PLACA DE ISOPOR 10MM - 50CM 
X 1MT 

  

 80 FORMA DE ALUMINIO P/ FLOR DE EVA 880,000 UNIDADE  

 
Especificação : FORMAS PARA FLORES EM EVA EM ALUMINIO FURNIDO 

  

 81 GIZÃO DE CERA CX C/ 12 UND 770,000 CAIXA    

 

Especificação : CARACTERISTICAS DO PRODUTO: GIZ DE CERA PARA COLORIR, 
FABRICADO COM CERA, FORMATO ANATOMICO EMBALAGEM CONTEM 12 UNIDADES 

  

 82 GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6-8 60 FLS 830,000 UNIDADE  

 
Especificação : GRAMPOS DO TIPO 23/6-8 PARA 60FOLHAS 

  

 83 GRAMPEADOR DE PRESSAO INDUSTRIAL 335,000 UNIDADE  

 
Especificação : PARA MADEIRA CAPACIDADE 106/6 E 106/8 

  

 84 GRAMPEADOR MÉDIO 1410,000 UNIDADE  

 

Especificação : Descrição Características do Produto Grampeia até 30 folhas Espaço de 150 mm 
para as folhas Grampos do tipo: 24/6, 26/6 Dimensões 20,1 x 5x 9,5cm 

  

 85 GRAMPEADOR TAPEÇARIA 533,000 UNIDADE  

 86 
GRAMPO 23/6-8 PARA GRAMPEADOR DE MESA, CAIXA C/5000 UNIDADES 1890,000 CAIXA    

 87 GRAMPO 26/6 CX 5000 UND. INOX 1800,000 CAIXA    

 88 
GRAMPO P/ GRAMPEADOR INDUSTRIAL 106/8 CX. C/5000 UNID. 810,000 CAIXA    

 89 GRAMPO PARA GRAMPEADOR DE TAPEÇARIA 410,000 CAIXA    

 
Especificação : GRAMPRO DE TAPECEIRO ALTA PRESSÃO- GRAMPOS 4 A 14 MM 

  

 90 GUARDA CHUVA ( SOMBRINHA ) 125,000 UNIDADE  

 

Especificação : TECIDO TOTALMENTE IMPERMEAVEL, 103 CM ABERTO, 31 CM FECHADO, 8 
VARETAS, CORES VAREADAS 

  

 91 GUARDANAPO PARA DECOUPAGE 250,000 PACOTE   

 
Especificação : PARA TRABALHOS DE ARTESANATOS EM MADEIRA, CHINELOS, VIDROS 

  

 92 JOGO DE MEMORIA 50,000 UNIDADE  
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93 JOGO DE XADREZ TAMANHO OFICIAL 480,000 UNIDADE  

 

Especificação : JOGO DE XADREZ, PADRÃO ESCOLAR, TAMANHO OFICIAL, PLÁSTICO 
MACIÇO, COR MARFIM/PRETO, ACOMPANHA SACOLINHA EM TNT PRETO, COM TABULEIRO 
TAMANHO OFICIAL EM NAPA FLEXÍVEL CASAS DE 5CM, COR BRANCO/VERDE-ESCURO 
COM MARCAÇÃO NUMÉRICA E ALFABÉTICA. MEDIDAS PEÇAS: REI 9CM / 3,5CM DAMA 8CM 
/ 3,5CM TORRE 5,3 / 3,0CM BISPO 6,5CM / 3,0CM CAVALO 5,5CM / 3,2CM PEÃO 4,5CM / 2,5CM 
MEDIDAS TABULEIRO: CASAS 5X5CM BORDAS LATERIAIS 4,8CM BORDAS SUPERIOR E 
INFERIOR 2,5CM MEDIDAS DA SACOLINHA TNT ALTURA 22CM LARGURA 18CM 
REFERÊNCIA DE QUALIDADE: MARCA MAGISTRAL OU SEMELHANTE 

  

 94 JOGO PEDAGOGICO ( BINGO) 480,000 UNIDADE  

 
Especificação : 20 CARTELAS E 75 PEDRAS EM MADEIRA EM MDF 

  

 95 JOGO PEDAGOGICO ( CUBO MAGICO ) 150,000 UNIDADE  

 
Especificação : FERRAMENTA PEDAGOGICA EM MATERIAL PLASTICO 

  

 96 JOGO PEDAGOGICO (PEGA VARETA ) 410,000 UNIDADE  

 

Especificação : DIMENSÕES: 20 X 4X 4 CM EMBALAGEM 22 X 6 X 6 CM PESO APROXIMADO 
DO PRODUTO 60 G COM 28 VARETAS COMPOSIÇÃO/ MADEIRA 

  

 97 JOGO PEDAGOGICO FORMANDO CONSTRUÇÃO 700,000 UNIDADE  

 
Especificação : COM 53 PEÇAS EM MADEIRA MDF 

  

 98 LACINHOS COLORIDOS 750,000 PACOTE   

 
Especificação : LAÇOS/ LACINHO CETIM PACOTE 20 UNIDADES 

  

 99 LÁPIS DE COR PEQUENO C/12 PEÇAS 3350,000 CAIXA    

 
Especificação : CAIXA COM 12 LÁPIS 

  

 100 LÁPIS GRAFITE N HB, COM 144 UNIDADES, COR PRETA, RESINAL 
TERMOPLASTICOS 665,000 CAIXA    

 

Especificação : DURAVEL, GRAFITE ULTRARRESISTÊNTE E NÃO QUEBRAR OM FACILIDADE 
COM CORPO REDONDO N2 HB, COM BORRACHA E CAIXA CONTENDO 144 UNIDADES 

  

 101 LAPIS P/ESCREVER 1450,000 CAIXA    

 

Especificação : LAPIS PRETO COM GRAFITE N 2,VERNIZ ATOXICO ,TAMANHO MIN 17 
CM,CORPO SEXTAVADO COM ENVOLTORIO DA GRAFITE INTEIRICO(SEM EMENDA)EM 
MATERIAL CERAMICO,PINTADO EXTERNAMENTE EM COR UNICA,COM 
PONTA,ACONDICIONADOS EM CAIXA 144 UND. 

  

 102 LIGA BORRACHA N 8 - PACT C/ 50G 3300,000 PACOTE   

 103 LINHA DE CROCHE 350,000 ROLO     

 
Especificação : FIOS SINTETICOS (ACRILICOS, NYLON, POLIESTER), PARA USO ARTESANAL 

  

 104 LIVRO ATA C 100FL 840,000 UNIDADE  

 105 LIVRO ATA C/ 200 FLS 720,000 UNIDADE  

 106 LIVRO ATA C50 FLS 980,000 UNIDADE  

 107 LIVRO DE PONTO 100 FLS - PCT. C/5 UNIDADES 580,000 UNIDADE  
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 108 MASSA DE MODELAR CX 12 UND 1060,000 CAIXA    

 

Especificação : COM GLITER: CORES E EFEITOS ATRATIVOS EM CONTTATO COM AR, 
ENDURECE E VIRA UMA ESCULTURA, NÃO GRUDA. TEXTURA SUPERMACIA, CONTEM 12 
UND 

  

 109 MEIA PEROLA 400,000 PACOTE   

 
Especificação : CARTELA ADESIVA MEIA PEROLA 6MM 

  

 110 NUMERAIS EMBORRACHADOS EM EVA 1450,000 UNIDADE  

 111 OLHOS FIXOS DE PLASTICO 200,000 PAR      

 

Especificação : MATERIAL PLASTICO,UTILIZADO COM ACESSORIO NA CONFECCAO DE 
URSOS DE PELUCIA E BONECAS 

  

 112 OLHOS MOVEIS 15MM 200,000 UNIDADE  

 

Especificação : MATERIAL PLASTICO DE UTILIZADO COM ACESSORIO NA CONFECÇAO DE 
URSOS DE PELUCIA E BONECAS 

  

 113 OLHOS MOVEIS 7MM 250,000 PAR      

 

Especificação : MATERIAL PLASTICO DE UTILIZAR COM ACESSORIO NA CONFECCÇÃO DE 
URSOS DE PELUCIA E BONECAS 

  

 114 PAPEL 40KG-RESMA C/100 FLS 835,000 UNIDADE  

 
Especificação : PAPEL A4 OFFICE 210X297 75G 

  

 115 PAPEL A4 (CX. C/ 10 - RESMA DE 500 FLS) 4365,000 CAIXA    

 

Especificação : PAPEL A4 Branco 75g 500 folhas para impressão Gramatura: 75g/m² Formato: A4 
(210 x 297 mm) Folhas: 500 folhas Cor: branco 

  

 116 
PAPEL CAMURCA (CORES VARIADAS)RESMA DE 500 FLS) 1300,000 RESMA    

 
Especificação : DIMENSOES 40X60CM 

  

 117 
PAPEL CANSON MULTICOLOR,TAM.A4,PCT 15 FLS 750,000 PACOTE   

 118 
PAPEL CARBONO,MATERIAL PELICULA POLIESTER 380,000 CAIXA    

 
Especificação : APLICAÇÃO ESCRITS MANUAL DIMENSOES 297X210CM ,PRETO CX C/100FLS 

  

 119 PAPEL CARTAO (CORES VARIADAS) 1900,000 PACOTE   

 
Especificação : CELULOSE VEGETAL,GRAMATURA 240. DIM 50X60CM PCT C/20 FLS. 

  

 120 PAPEL CELEFONE CORES VARIADAS 1760,000 UNIDADE  

 121 PAPEL CHAMEQUINHO A4 COLOR PCT C/100FLS 1680,000 PACOTE   

 122 PAPEL COLOSETE PCT C/20 FLS 830,000 PACOTE   

 
Especificação : DIMENSOES 48X66 CM 

  

 123 PAPEL COM PALTA PCT 400 FL 1250,000 PACOTE   
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Especificação : PAPEL ALMACO C/PAUTA MARGEM 28X21 CM ALMACO TRABALHO E PROVA 
400FLS FORMATO 200X275 ALTURA :7,5 LARG:20,5 COMP :27,5 PESO:2.547 

  

 124 PAPEL CREPOM CX C/4 -PCT 10 UND CADA 1350,000 CAIXA    

 
Especificação : DIMENSOES 48CM X 2M 

  

 125 PAPEL EMBORRACHADO 1310,000 PACOTE   

 

Especificação : BORRACHADO EVA DIMENSOES 40X48CM,ESPESSURA 2,PADRAO 
LISO,PACT C/10 FLS 

  

 126 PAPEL IMPRESSAO 330,000 PACOTE   

 

Especificação : JATO DE TINTA E A LASER,TIPO A4,VERGE GRAMATURA 180,APLICAÇÃO 
IMPRESSAO DE CERTIFICADOS. DIM 297X210 CM C/50 FLS 

  

 127 PAPEL MADEIRA-RESMA C/100 FLS 360,000 RESMA    

 128 PAPEL MICROONDULADO (LISO0 PACT C10 FLS 820,000 PACOTE   

 
Especificação :  50x80 cm 

  

 129 PAPEL FOTOGRÁFICO (RESMA COM 50 FLS) 1140,000 UNIDADE  

 130 PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO 900,000 RESMA    

 131 PAPEL OFICIO 215X315MM 1145,000 CAIXA    

 
Especificação : GRAMATURA 75G CX C/10 

  

 132 PAPEL VERGÊ 180G (RESMA COM 50 FOLHAS) 1635,000 UNIDADE  

 133 
PASTA AZ LOMBO LARGO (75X270X340MM CX.: C/ 20 UNID. 3198,000 CAIXA    

 134 PASTA CATALOGO 100 FLS-PCT C5 UND 2290,000 PACOTE   

 

Especificação : CARACTERISTICA: PASTA CATALOGO- FORMATO 243 X 333 MM 4 
COLCHETES COM 50 ENVELOPES FINOS COM VISOR PARA IDENTIFICAÇÃO 243MM X 333M 

  

 135 PASTA COM ELASTICO(OFICIO)- PCT C/ 10UND 2470,000 PACOTE   

 

Especificação : PRODUZIDO COM MATERIAL 100% RECICLADO,RESISTENTE E 
ATOXICO.MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE ESPESSURA: 0,35MM DIMENSÕES L 
X A X P: 180 X 245 X 01 MM 

  

 136 PASTA L (220 X 305 MM) PACT C/10 UND 1745,000 PACOTE   

 137 PASTA PLASTICA C/ ALÇA ( MALETA ) 1750,000 UNIDADE  

 138 PASTA PLASTICA C/ ELASTICO PCT C/10UND 1250,000 PACOTE   

 139 PASTA SANFONADA A4 ( 12 DIVISORES) 950,000 UNIDADE  

 

Especificação : PASTA SANFONADA MEDIA POP MATERIAL LEVE, ATOXICO, RESISTENTE E 
100% RECICLAVEL. COM 12 DIVISORIAS E 12 ETIQUETAS DE PAPEL PARA TITULOS 
FECHAMENTO EM ELASTICO 100% PLASTICA, ESPESSURA: 0,50MM TEXTURA: SUPER LINE 
DIMENSÕES: 330 X 241 MM 
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140 PASTA SUSPENSA CX C/ 50 UND 3850,000 CAIXA    

 141 PASTA SUSPENSE MARMORISADA 875,000 CAIXA    

 142 PERCEVEJO C/100 UND 800,000 CAIXA    

 

Especificação : PECEVEJO COLORIDO, 100 UNIDADES PERCEVEJO FABRICADO EM ACO 
PLASTIFICADO COM PONTA PERFURANTE IDEAL PARA FIXAÇÃO DE MAPAS E PAPEIS, 
COMO AVISO E ANUNCIOS 

  

 143 PERFURADOR DE PAPEL( MEDIO 25 FOLHAS) 629,000 UNIDADE  

 

Especificação : PERFURADOR DE PAPEL METALICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 
ATÉ 25 FOLHAS. APOIO DA BASE EM POLIETILENO PINOS PERFURADORES EM AÇO E 
MOLAS EM AÇO DIAMETRO DO FURO: 6 MM DIDTANCIA DOS FUROS 80MM COM 
MARGEADOR PLASTICO DIMENSÕES 91 X 112 X 45 MM 

  

 144 
PERFURADOR DE PAPEL, PARA MINIMO DE 50 FOLHAS 364,000 UNIDADE  

 145 PEROLA MEIA BANDA BRANCA 260,000 PACOTE   

 146 PEROLA MEIA BANDA VERDE 250,000 PACOTE   

 147 PEROLAS ARTESANAIS 350,000 PACOTE   

 
Especificação : PEROLAS ABS, TAMANHOS 05,06, 08 ,10 

  

 148 PINCEL ATOMICO 1210,000 CAIXA    

 

Especificação : Pincel Atômico (Marcador Permanente). Caixa com 12 unidades. Uso recomendado 
em superfícies como papel, vidro, madeira, metal, papelão e plástico. Recarregável com tinta. Ponta 
de feltro, chanfrada, permitindo escrever com a espessura de 2mm até 8mm. 

  

 149 PINCEL DE PELO, Nº 06 230,000 PACOTE   

 
Especificação : MATERAL: FIBRA CHATO, CABO AMARELO, PACT. C/12 UNIDADES 

  

 150 PINCEL DE PELO, Nº 08 710,000 PACOTE   

 
Especificação : MATERAL: FIBRA CHATO, CABO AMARELO, PACT. C/12 UNIDADES 

  

 151 PINCEL DE PELO, Nº 12 180,000 PACOTE   

 
Especificação : MATERAL: FIBRA CHATO, CABO AMARELO, PACT. C/12 UNIDADES 

  

 152 PINCEL DE PELO, Nº 16 180,000 PACOTE   

 
Especificação : MATERAL: FIBRA CHATO, CABO AMARELO, PACT. C/12 UNIDADES 

  

 153 PINCEL  DE PELO, Nº02 175,000 PACOTE   

 
Especificação : MATERAL: FIBRA CHATO, CABO AMARELO, PACT. C/12 UNIDADES 

  

 154 PINCEL PARA QUADRO BRANCO/ MAGNETICO 1058,000 CAIXA    

 

Especificação : MATERIAL PLASTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, CORES VARIADAS CAIXA 
C/ 12 UNIDADES 

  

 155 PINCEL PARA TECIDO ( CORES VARIADAS) 230,000 UNIDADE  
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Especificação : DESCRIÇÃO DO PRODUTO : CANETA COM PONTA DE POLIESTER PARA 
PINTAR E MARCAR TECIDOS, EXELENTE FIXAÇÃO RESISTENTE A LAVAGENS NÃO TOXICA. 

  

 156 
PINTURA FACIAL EM PASTILHAS EMBALAGEM C/ 6 CORES 150,000 UNIDADE  

 

Especificação : AQUARELA EM ESTOJO PLASTICO CONTENDO 6 PASTILHAS DE CORES 
SORTIDAS + 1 PINCEL. CORES VIVAS, TINTA LAVAVEL, A BASE DE ÁGUA 

  

 157 PISTOLA COLA QUENTE GRANDE 735,000 UNIDADE  

 
Especificação : PISTOLA EM VOLTAGEM 110V COLA QUENTE GRANDE 

  

 158 PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA 1010,000 UNIDADE  

 
Especificação : PISTOLA EM VOLTAGEM 110V COLA QUENTE 

  

 159 PORTA CANETA (ACRILICO) 514,000 UNIDADE  

 
Especificação : MATERIAL: ACRILICO OBS.: COM PORTA LAPIS, CLIPS, LEMBRETES 

  

 160 
PRANCHETA OFICIO MDF C/ PRENDEDOR DE METAL 1025,000 UNIDADE  

 

Especificação : PRANCHETA EM MDF- TAM.OFICIO- PRENDEDOR METALICO- ACABAMENTO 
DOS DOIS LADOS, COM OSCANTOS ARREDONDADOS DIMENSÕES: 235 X 345 X 3MM 

  

 161 PURPURINA P/ ARTESANATO GLITER 250G 200,000 FRASCO   

 
Especificação : PURPURINA GLITER 

  

 162 
QUADRO BRANCO 20X120(MOLDURA DE ALUMINIO) 16,000 UNIDADE  

 

Especificação : CONFECIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA,MOLDURA EM 
ALUMINIO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO,REMOVIVEL E DELIZANTE 
COM 40CM,SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVEL,PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU 
HORIZONTAL,ACOMPANHA MANUAL E CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO. 

  

 163 QUADRO DE FELTRO VERDE 55,000 UNIDADE  

 
Especificação : 90 X 120 CM 

  

 164 QUADRO MAGNETICO BRANCO 300 X 120 548,000 UNIDADE  

 

Especificação : QUADRO BRANCO LOUSA ESPECIAL FORMICA, MOLDURA DE ALUMINIO 
COM S CM DE ESPESSURA E SUPORTE PARA APAGADOR 

  

 165 QUEBRA CABEÇA 700,000 UNIDADE  

 
Especificação : QUEBRA CABEÇA EDUCATIVO EM PAPELÃO 

  

 166 REABASTECEDOR DE TINTA ( COR AZUL ) 900,000 CAIXA    

 
Especificação : MATERIAL TINTA, CAPACIDADE 40ML, APLICAÇÃO PINCEL ATOMICO CX C/ 12 

  

 167 REABASTECEDOR DE TINTA ( COR PRETA) 950,000 CAIXA    

 

Especificação : MATERIAL TINTA, CAPACIDADE 40ML APLICAÇÃO EM PINCEL ATOMICO CX C/ 
12 

  

 168 REABASTECEDOR TINTA ( COR VERMELHO ) 950,000 CAIXA    
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Especificação : MATERIAL TINTA, CAPACIDADE 40ML APLICADOÇÃO EM PINCEL ATOMICO 
CX C/ 12 

  

 169 REABASTECEDOR DE TINTA (AMARELO) 490,000 UNIDADE  

 170 REGUA 30 CM C/ 25 UND 640,000 PACOTE   

 

Especificação : REGUA PLASTICA CRISTAL 30 CM, PCT C/25 POSSUEM APOIO DE DEDOS 
PARA MELHORAR A FIRMEZA E O MANSEIO, SUPER RESISTENTE 

  

 171 REGUA DE 50CM 930,000 UNIDADE  

 172 ROLO DE LÃ 200,000 ROLO     

 
Especificação : UNIDADE CONTENDO 1 ROLO COM 40 GRAMAS/ 106 MT, CORES VAREADAS 

  

 173 TINTA CRAQUELÊ 37 ML ( CORES DIVERSAS ) 900,000 UNIDADE  

 
Especificação : TINTA PARA ARTESANATO 

  

 174 TINTA GUACHE 250 ML CX C/ 6 UND 1980,000 CAIXA    

 
Especificação : KIT C/6 TINTAS A BASE DE AGUA 250ML P/ PAPEL, EVA. ECT... 

  

 175 TINTA PARA CARIMBO 1140,000 UNIDADE  

 176 TINTA PARA TECIDO 250 ML SORTIDO 260,000 CAIXA    

 
Especificação : TINTA PARA PINTURA EM TECIDOS CORES VARIADAS 

  

 177 TINTA PARA TECIDO 37 ML CORES VARIADAS 260,000 UNIDADE  

 178 TINTA SPRAY CORES VARIADAS 565,000 UNIDADE  

 179 TNT SORTIDO C/ 50 MT CORES VAREADAS 624,000 ROLO     

 180 VERNIZ P/ DECOLPAGEM 100ML 120,000 FRASCO   

 
Especificação : USO EM ACABAMENTO DE PINTURA NO MDF OU OUTROS 

  

 181 ZIPER NYLON 400,000 UNIDADE  

 
Especificação : ZIPERNYLON FINO COM CORDÃO DE 20 CM 

  

 182 ABRAÇADEIRAS, TIPO LACRE DE PLASTICO 2900,000 UNIDADE  

 

Especificação : ABRAÇADEIRAS, tipo lacres de plástico, modelo dupla trava, injetado em nylon ou 
polipropileno, tipo espinha de peixe, travas nas duas faces do rabicho. Tamanho 25 cm. 

  

 183 ARQUIVO MORTO 1650,000 UNIDADE  

 

Especificação : ARQUIVO MORTO em plástico, oficio, medindo aproximadamente 
350x120x245mm. Cores diversas. 

  

 184 
BANDEJA PARA ACONDICIONAR PAPEL/DOCUMENTO 535,000 UNIDADE  

 

Especificação : BANDEJA PARA ACONDICIONAR PAPEL / DOCUMENTO. Tamanho ofício com 
dois compartimentos sobrepostos, fabricada em acrílico, na cor fumê. 
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185 
BANDEJA PARA ACONDICIONAR PAPEL COM 1 COMPARTIMENTO 535,000 UNIDADE  

 

Especificação : BANDEJA PARA ACONDICIONAR PAPEL / DOCUMENTO. Tamanho ofício com 
um compartimento sobreposto, fabricada em acrílico, na cor fumê. 

  

 186 
CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE 2600,000 UNIDADE  

 
Especificação : Capa para encadernação (polipropileno), cor transparente, formato A-4. 

  

 187 CAPA PARA ENCADERNAÇÃO PRETA 2600,000 UNIDADE  

 
Especificação : Capa para encadernação (polipropileno), cor preta, formato A-4. 

  

 188 
CAIXA P/ CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ARTICULÁVEL 350,000 UNIDADE  

 

Especificação : Caixa p/ correspondência tripla articulável em acrílico, com antiderrapante, cores 
diversas. Medindo aproximadamente 266mmx366mmx178mm 

  

 189 CADERNO BROCHURA PEQUENO COM 100 300,000 UNIDADE  

 190 CAIXA ARQUIVO DESMONTÁVEL 1490,000 UNIDADE  

 

Especificação : Caixa arquivo desmontável, fabricada em plástico polionda, com áreas picotadas de 
fácil remoção (orifícios para ventilação) áreas do lacre e fechamento da caixa demarcado impressão 
das etiquetas de identificação nítida e sem borrões. Dimensões de 36,5cmx25cmx13,5cm. Cores: 
vermelha, verde e cinza (na mesma quantidade). 

  

 191 CD-R  GRAVAVEL 300,000 PACOTE   

 

Especificação : CD-R gravavel em policarbonato, capacidade de armazenamento 700 MB/80 
minutos. Pacote c/ 100 unidades 

  

 192 CDR-W REGRAVAVEL 125,000 PACOTE   

 

Especificação : CDR-W regravavel, capacidade 700 MB/80 minutos, velocidade 12x. Pacote c/ 100 
unidades. 

  

 193 COLA PARA EVA 700,000 UNIDADE  

 

Especificação : Cola para EVA, líquida, lavável, com secagem rápida, não tóxica, não inflamável, 
com CRQ do químico responsável. Frasco plástico com 40 gramas. 

  

 194 COLCHETE Nº 07 CX C/ 72 UND 380,000 CAIXA    

 195 COLCHETE Nº14 CX C/ 72 UND 350,000 CAIXA    

 196 CRACHÁ TRANSPARENTE 1640,000 UNIDADE  

 
Especificação : Crachá transparente, c/ presilha fixa, formato 7x10cm, abertura lateral de 7 cm. 

  

 197 
ETIQUETA TARJADA, TIPO ADESIVO PARA PREÇOS 550,000 ROLO     

 
Especificação : "Etiqueta tarjada, tipo adesivo para preçosnº 11. Rolo como no mínimo 1,20m." 

  

 198 ETIQUETA ADESIVA BRANCA 350,000 CAIXA    

 

Especificação : "Etiqueta adesiva branca, medindoaproximadamente 215,9x279,4mm. Nomínimo 30 
adesivos por folha. Caixa com100 folhas." 

  

 199 ETIQUETA BRANCA AUTO-ADESIVA MULTI-USO. 250,000 CAIXA    
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Especificação : "Etiqueta branca auto-adesiva multi-uso.Embalagem com 25 folhas com 01etiquetas 
branca/folha. Tamanhoaproximado da etiqueta 288,5 x 200 mm.Caixa com 100 folhas" 

  

 200 ENVELOPE A3 870,000 UNIDADE  

 

Especificação : "Envelope A3 para transportar e armazenardocumentos em geral. Dimensões e 
Peso250 x 353 / 80 Gr Embalagem: Contém250 unidades." 

  

 201 ENVELOPE COMERCIAL CARTA 2050,000 UNIDADE  

 
Especificação : "Envelope comercial Carta, sem CEP,11mmx16mm." 

  

 202 PAPEL SEDA 920,000 UNIDADE  

 
Especificação : PAPEL SEDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 48X6 CM, CORES VARIADAS 

  

 203 PASTA CLASSIFICADORA 1840,000 UNIDADE  

 

Especificação : "Pasta classificadora produzida emcartolina plastificada lisa, cores variadas,com 
lombo regulável, com hastesplásticas, com capacidade para até 500folhas sulfite 75mg." 

  

 204 PINCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO 565,000 UNIDADE  

 

Especificação : "Pincel marcador para quadro branco,ponta redonda, média, recarregável na cor a 
definir (variadas)" 

  

 205 PRANCHETA POLIESTIRENO OFICIO 575,000 UNIDADE  

 
Especificação : "Prancheta poliestireno oficio, cristal oufumê." 

  

 206 PRANCHETA MANUAL TAM. 25X18 CM 595,000 UNIDADE  

 

Especificação : "Prancheta manual tamanho 25X18cm.Confeccionada em Duratex, comprendedor 
metálico" 

  

 207 TESOURA GRANDE 720,000 UNIDADE  

 208 TESOURA ( COMPRIMENTO 21 CM ) 2165,000 UNIDADE  

 
Especificação : MATERIAL AÇO INOXIDAVEL, TAMANHO 8,5 CABO EMBORRACHADO GRANDE 

  

 209 TESOURA SEM PONTA 2597,000 UNIDADE  

 

Especificação : Tesoura S/ponta Col. 10cm Material da lâmina: Aço inox Comprimento: 10 cm 
Forma da ponta: SEM PONTA Tipo de tesouras: Escolar 

  

 210 FRAGMENTADORA DE PAPEL 53,000 UNIDADE  

 

Especificação : "FRAGMENTADORA DE PAPEL,Capacidade de no minimo 07 folhas porvez (folhas 
de 70g/m2), operar com nivelde segurança 04 (DIN 32.7571), minimode potencia de motor 400 
wats, voltagem110V, volume do cesto de 25 litros,capacidade de fragmentar papeis,grampos, clips, 
CDs e DVDs, proteçãocontra explosão, curto circuito e descargaseletricas, possuir rodinhas 
paramovimentação da maquina e manual emportugues" 

  

 211 
PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIP 15MM COM 60 UNIDADES 235,000 CAIXA    

 

Especificação : O Binder Clips 15mm é um prendedor metálico ideal para substituir os clipes 
tradicionais. De alta qualidade e durabilidade, garante firmeza e melhor fixação em papéis e 
embalagens diversas. Possui corpo de metal resistente com pintura epóxi na cor preta e presilha em 
aço inoxidável. No tamanho 15mm, é possível prender aproximadamente 40 folhas sem amassá-
las. 
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 212 
PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIP 19MM PRETO 40 UNIDADES 205,000 CAIXA    

 213 
PRENDEDOR DE PAPEL PRETO TIPO BLINDER 51MM 12 UNIDADES 220,000 CAIXA    

 214 MARCA TEXTO C/12 UND SORTIDOS 900,000 CAIXA    

 215 ALFABETO MÓVEL EM EVA CONTENDO 130 LETRAS, SENDO 5 ALFABETOS 
COMPLETO 600,000 UNIDADE  

 

Especificação : TAMANHO DESTE ALFABETO EM EVA PARA SALA DE AULA Cada letra em eva: 
3,5 cm de altura x 6mm de espessura Cores Variadas 

  

 216 ALGEPLAN E CX EM MADEIRA 400,000 UNIDADE  

 

Especificação : Composto por 40 peças coloridas, em madeira, cujas medidas dos lados 
representam a unidade ou as variáveis. O objetivo deste material é facilitar a compreensão das 
operações algébricas (expressões algébricas, produtos notáveis e fatoração) até duas variáveis. 

  

 217 ATLAS GEOGRAFICO 400,000 UNIDADE  

 

Especificação : você encontra mapas detalhados dos planisférios, dos continentes e do Brasil - 
Regiões e Estados -, além de informações sobre astronomia e as camadas da Terra. DETALHES 
Formato Brochura Formato 20x27 cm Lançamento 0 Páginas 68 Faixa Etária A partir de 6 anos 
Acabamento Lombada quadrada 

  

 218 BALDE BLOCOS DE MONTAR 64 PÇS 500,000 UNIDADE  

 

Especificação : Blocos de encaixe multicoloridos para montar. Incentiva a percepção, o raciocínio 
lógico e estimula a criatividade sem limites.Contém 64 peças e cartela com olhinhos para criar os 
seus personagens. Dimensões do brinquedo (C x L x A): 27X20,5X20,5 Faixa etária: +3 anos Tipo 
de embalagem: Balde 

  

 219 
BLOCOS LÓGICOS INFANTIL 48 PEÇAS COLORIDO 550,000 UNIDADE  

 

Especificação : Cor: Colorido Material: mdf Quantidade de peças: 48 Tipo de brincadeira: 
Imaginação Idade Recomendada: A partir de 3 Anos Conteúdo da embalagem: 1 Jogo Blocos 
lógicos Dimensões aproximadas do produto: 5 x 20 x 25 cm (a x L x p) Dimensões aproximadas da 
embalagem: 6 x 21 x 26 cm (a x L x p) Peso aproximado do produto: 1.3 Kg 

  

 220 
CADERNO BROCHURA 48 FLS CAPA FLEXIVEL C/ 240 UND 4000,000 CAIXA    

 

Especificação : CADERNO BROCHURA COSTURADO 48 FOLHAS PAUTADA DIMENSÕES 
140MM X 200MM 

  

 221 
CAIXA CORRESPONDÊNCIA POLIESTIRENO TRIPLA ARTICULÁVEL 500,000 UNIDADE  

 

Especificação : Especificações Caixa correspondência tripla articulável cristal Medidas: 355 x 253 x 
120 mm 

  

 222 CAIXA ORGANIZADORA 29 LITROS 560,000 UNIDADE  

 

Especificação : Lados com formato anatômico para melhor manuseio Dispositivos de fixação para 
um melhor fecho da tampa Translúcido, permitindo a visualização de seu conteúdo 

  

 223 CALCULADORA 12 DIGITOS 200,000 UNIDADE  

 

Especificação : Dimensões 15cm x 12cm Peso 165g Display 12 Dígitos Grandes Função 
Desligamento Automático utiliza 1 Pilha AA ( Não Inclusa Pilha ) 
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224 
CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0 MM PRETA CX C/ 12 UN 180,000 CAIXA    

 

Especificação : Marcador com tinta permanente e resistente á água para diversas superfícies. Ponta 
de 2.0 mm. Ideal para filmes transparências e outras superfícies. Composição básica: Resinas 
termoplásticas tinta á base de álcool corantes resinas solventes aditivos e ponta de poliéster. Cor: 
Preta. Caixa com 12 unidades 

  

 225 CLIPS 2/0 4500,000 CAIXA    

 

Especificação : CLIP NIQUELADO FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO 
ANTI-FERRUGEM 

  

 226 COMPASSO PARA QUADRO BRANCO 40CM 330,000 UNIDADE  

 

Especificação : Tipo: Madeira Altura: 40cm Produto especialmente fabricado para professores que 
necessitem fazer circunferências em quadro branco com a utilização de marcadores para quadro 
branco. Muito bem acabado e reforçado. Equipado com uma ventosa na extremidade que fica 
apoiada no quadro para dar maior apoio e não arranhar a fórmica. Na outra extremidade vem com 
um acoplador para o marcador. 

  

 227 CORRETIVO LIQUIDO A BASE D`AGUA 18 ML 530,000 CAIXA    

 
Especificação : CAIXA COM 12 UNIDADES 

  

 228 CUBO MAGICO SIMPLES CLASSICO 480,000 UNIDADE  

 
Especificação : especificações- Colorido - Plástico - 5X5X5CM 

  

 229 DISCO DE FRAÇÕES 350,000 UNIDADE  

 

Especificação : CONJUNTO CONFECCIONADO EM MDF E IMPRESSÃO EM SILK SCREEN. 
CONTÉM 12 CÍCULOS DIVIDIDOS DE 1 INTEIRO A 20 AVOS, TOTALIZANDO 96 PEÇAS COM 
140MM DE DIÂMETRO E 2,8MM DE ESPESSURA. ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA. 

  

 230 ESQUADRO MADEIRA 60 GRAUS 50CM 400,000 UNIDADE  

 

Especificação : Esquadro de 60º - utilização em lousas verdes ou brancas Produto confeccionado 
em madeira mdf natural Produto de utilização dos professores como instrumento para sala de aula 

  

 231 ESQUADRO MADEIRA 45 GRAUS 50CM 400,000 UNIDADE  

 

Especificação : Dimensões da Embalagem: - Altura: 3 cm - Largura: 27 cm - Comprimento: 54 cm - 
Peso: 0,3 kg 

  

 232 ESQUEMA CORPORAL 12 PEÇAS COM CD 450,000 UNIDADE  

 

Especificação : Brinquedos Educativos estimulam habilidades por meio do brincar, permitindo que a 
criança explore possibilidades de forma livre, aprimorando assim: Raciocínio lógico Coordenação 
motora Noção de cores Interação com sons Noção de formas 

  

 233 KIT FANTOCHES EDUCATIVOS 1150,000 KIT      

 

Especificação : KIT COMPOSTO POR 29 FANTOCHES CONFORME ABAIXO: 18 FANTOCHES 
VARIADOS (pintinho, gavião, S. Lobato, Galinha pintadinha, sapo, leão, lobo mau, vovó, vovô, titio, 
titia, papai, mamãe, filho, palhaço, elefante, borboleta) 5 FANTOCHES COM AS VOGAIS 5 
FANTOCHES COM OS NÚMEROS DE 1 A 5 1 LUVA DA FAMÍLIA DOS PATINHOS 

  

 234 
KIT C/ 12 POTINHOS C/ GLITTER BRILHO PURPURINA COLORIDA 300,000 KIT      

 

Especificação : Descrição Kit c/ 12 potinhos C/ Glitter Brilho purpurina colorida tamanho 5cm de 
altura dos potinhos 12 cores diferentes 

  

 235 JOGO DA MEMÓRIA DE MADEIRA 30 PEÇAS 650,000 UNIDADE  
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Especificação : Descrição Jogo da Memória de Madeira Lindo Jogo da Memória com tema Animais 
Feito em Madeira com acabamentos arredondados, excelente qualidade e desenhos coloridos Para 
jogar individualmente ou em grupo. 

  

 236 
KIT 10 JOGOS AJUDA NA ALFABETIZAÇÃO INFANTIL 356,000 KIT      

 

Especificação : 1 - JOGO DO ALFABETO IMAGENS A caixa contém 27 peças e três cartelas em 
madeira medindo Cartelas 8 cm e as outras peças 4cm Número de participantes: 2 a 3 jogadores 
Objetivo do jogo é estimular o raciocínio lógico e percepção visual atravéz de uma brincadeira 
divertida. 2 - JOGO DA MEMÓRIA SÍLABAS A caixa contém 20 peças em madeira medindo 4cm 
Número de jogadores: 2 ou mais jogadores Objetivo do jogo e desenvolver raciocínio lógico 3 - 
BINGO DA MATEMÁTICA A caixa contém 2 cartelas em madeira medindo 11cm x 8,5cm, é 30 
peças em madeira medindo 3 cm, as duas cartelas com diferentes resultados matemáticos. Número 
de participante: 2 jogadores O objetivo do jogo é estimular a criança a memorizar e aprender 
diferentes tipos de contas matemática através da brincadeira. A criança deve completar a cartela de 
números escolhida com as peças que de madeira que correspondem aquele número. 4 - JOGO DO 
ALFABETO PALAVRAS A caixa contém 2 cartelas medindo 12cm x 8cm, é 30 peças medindo 3cm 
em madeira Número de participantes: até 2 jogadores Objetivo do jogo e estimular a criança a 
percepção visual e a memória. A criança de memorizar e associar as letras, peças dispersas, 
estampadas nas peças de madeira as imagens e letras correspondentes do alfabeto nas cartelas do 
jogador. 5 - JOGO DA MEMÓRIA COLETIVOS A caixa contém 24 peças em madeira medindo 4cm 
Objetivo do jogo e estimular o raciocínio lógico da criança AS peças devem ser distribuídas com os 
signos e desenhos voltados para baixo O ganhador e o jogador que conseguir formar o maior 
número de pares sujeito/coletivo de acordo com a ilustração correspondente. 6 -DOMINÓ ANIMAIS 
O Jogo contém: 28 peças Idade recomendada: 5 anos O jogo Dominó Escola tem o Objetivo de 
estimular a percepção visual através de uma divertida brincadeira Com figuras ilustrativas de 
material escolar, a brincadeira fica divertida e proporciona autonomia para as crianças, fazendo que 
que elas ocupam os seu espaço e aprendam a se comunicar no seu âmbito social. 7 - JOGO FACE 
A FACE O jogo contém: 20 peças Idade recomendada: 3 anos 16 peças medindo: 4cm x 3cm 4 
peças medindo: 8cm x 5,5cm O Jogo Face a Face e um divertido Quebra Cabeça Objetivo do jogo é 
estimular a criança a memorizar diferente fisionomias através de uma brincadeira divertida. 8 - 
DOMINÓ ESCOLA O Jogo contém: 28 peças Idade recomendada: 5 anos O jogo Dominó Escola 
tem o Objetivo de estimular a percepção visual através de uma divertida brincadeira Com figuras 
ilustrativas de material escolar, a brincadeira fica divertida e proporciona autonomia para as 
crianças, fazendo que que elas ocupam os seu espaço e aprendam a se comunicar no seu âmbito 
social. 9 - QUEBRA CABEÇA CIRCO O Jogo contém 24 peças Idade recomendada: 5 anos O 
Quebra Cabeça Circo e uma divertida brincadeira que possibilita a criança desenvolver a 
coordenação motora, raciocínio Lógico e a capacidade de refleção, fazendo de um momento tão 
importe para a criança que a brincadeira, ser também um momento de aprendizado. 10 - DOMINÓ 
SALADA DE FRUTAS O Jogo contém: 28 peças Idade recomendada: 5 anos O jogo Dominó Escola 
tem o Objetivo de estimular a percepção visual através de uma divertida brincadeira Com figuras 
ilustrativas de material de frutas a brincadeira fica divertida e proporciona autonimia para as 
crianças, fazendo que que elas ocupam os seu espaço e aprendam a se comunicar no seu âmbito 
social. 

  

 237 LANTEJOULAS GRANDE PCT C/ 12 300,000 PACOTE   

 238 
LANTEJOULAS PEQUENO PCT COM 12 UNIDADES 300,000 PACOTE   

 239 LÁPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES 2700,000 CAIXA    

 

Especificação : LAPIS DE COR REVESTIDO EM MADEIRA, COMPRIMENTO DE 17,5 CM, COM 
VARIAÇÃO DE +/-,5CM, GRAVADO, NO CORPO A MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM: 
CAIXA COM 12 CORES DIVERSAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA 
DO FABRICANTE 

  

 240 
TERMOPLÁSTICO POLICAPROLACTONA MOLDÁVEL 50G 130,000 PACOTE   

 241 LAPIS GRAFITE N HB, COM 144 UNIDADES 600,000 CAIXA    

 

Especificação : LAPIS GRAFITE N HB, COM 144 UNIDADES, COR PRETA, RESINAL 
TERMOPLASTICOS. 

  

 242 LIVRO DE PONTO 100 FLS- PCT C/ 5 UND 220,000 PACOTE   

 

Especificação : LIVRO DE REGISTRON DE PONTO USO: REGISTRAR OS HORARIOS DE 
ENTRADA E SAIDA DE FUNCIONARIOS. QTDE DE FOLHAS 100 CAPA DURA SIM DIMENSÕES 
215 MM X 315 MM 

  

 243 
MATERIAL DOURADO 611 PEÇAS E ESCALA 294 PEÇAS 550,000 UNIDADE  



 

 

47 

 

Especificação : Composição: Caixa de madeira medindo 12x25x25cm. Contém: 611 peças de 
madeira na cor natural: 1 cubo de milhar, 10 placas de centena, 100 barras de dezena e 500 cubos 
de unidade. 

  

 244 
PAPEL LAMINADO X 20 UNIDADES, 48 X 60 CM CORES DIVERSAS 1150,000 PACOTE   

 
Especificação : Papel Cartolina Laminado Papel Cartolina Laminado 48 x 60 cm. Pacote com 20 

  

 245 
PAPEL MILIMETRADO OPACO  A4 70G - 50 FOLHAS 1050,000 UNIDADE  

 

Especificação : specificações. Bloco milimetrado. Cada quadrado possui 5mm x 5mm. 210 x 
297mm. 

  

 246 PASTA PLASTICA 1100,000 UNIDADE  

 
Especificação : PASTA C/ ELASTICO POLIPROPILENO 350 X 235 MM 

  

 247 ROLO PAPEL PARDO KRAFT 90 CM X 50 MTS 350,000 ROLO     

 

Especificação : Detalhes Metros de papel por bobina 50 metros de papel por bobina. Validade 
inderteminada Gramatura do papel 60 gramas² 

  

 248 KIT 12 PINCÉIS ARTÍSTICO ARTESANATO 580,000 KIT      

 

Especificação :  Características - Cerdas brancas. - Ponta plana. - Cabo de madeira extraída de 
floresta renovável ? amarelo. - Produto Novo - Ótima Qualidade ? Uso Para tinta óleo, artesanato, 
escolar. e colas . ? Cotem - Tamanho - 12 Unidades 

  

 249 
QUADRO BRANCO 200 X 120 ( MOLDURA DE ALUMINIO) 500,000 UNIDADE  

 250 REGUA MADEIRA 1M 400,000 UNIDADE  

 

Especificação : Detalhes: Material: Madeira MDF Divisão em mm Com pegador Comprimento: 
100cm 

  

 251 
SOLIDOS GEOMETRICOS EM PLASTICO COLORIDO 3D PEDAGOGICO 280,000 KIT      

 

Especificação : QUANTIDADE DE PEÇAS: 11 MATÉRIA PRIMA: Plástico PP em 4 Cores 4 
Pirâmides 4 Prismas 1 Cone 1 Cilindro 1 Esfera + Manual de Instruções 

  

 252 
ÁBACO SOROBAN COM 17 COLUNAS HASTES 26CM PLÁSTICO 300,000 UNIDADE  

 

Especificação : Soroban Ábaco de 17 colunas Ferramenta educacional para cálculos e curso de 
matemática. Produto produzido todo em plástico ABS e atóxico. Medidas: 26 x 6 x 1,5 cm 

  

 253 
TAPETE QUEBRA CABEÇA 36 PEÇAS 10X10CM EVA - LETRAS E NÚMEROS 750,000 UNIDADE  

 

Especificação : Descrição Contém: 36 peças em EVA com encaixes entre si, sendo: 26 peças em 
EVA 10 x 10 x 0,6 cm letras e 10 peças algarismos de 0 a 9. COBRE APROXIMADAMENTE 1 
METRO QUADRADO 

  

 254 TELA PARA PINTURA 30X40 400,000 UNIDADE  

 255 
TESOURA ESCOLAR PONTA ARREDONDADA ENCAIXE 3 DEDOS - 12 UND. 450,000 CAIXA    

 

Especificação : Descrição Comprimento: 140mm. 14cm. Cabo emborrachado. Ponta arredondada. 
Encaixe para 3 dedos. Atóxico. Escala de 5cm impresso na lâmina. COMPOSIÇÃO Lâmina em aço 
inox e cabo em polipropileno e resina termoplástica., 
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 256 
KIT PINTURA CORPORAL CORES SORTIDAS - TINTA LÍQUIDA 12X15ML 335,000 KIT      

 

Especificação : Kit com 12 tintas líquidas para maquiagem artística. Bem pigmentadas, Kit Tinta 
Líquida Cores Sortidas cria visuais coloridos perfeitos para festas temáticas, fantasias, 
apresentações de teatro, desfiles, etc. Kit Tinta Líquida Cores Sortidas traz fórmulas à base d?água 
feitas exclusivamente para pele. Possuem secagem rápida e fácil remoção - só a água e o sabonete 
já são suficientes. Assim, você pode fazer a pintura facial e corporal que desejar com segurança. 
Cada pote vem com 15ml para facilitar seu transporte, além de oferecer uma rentabilidade muito 
boa. 

  

 257 
TINTA RELEVO DIMENSIONAL 3D GLITTER C/6 CORES 20ML 538,000 UNIDADE  

 

Especificação : CARACTERÍSTICAS Resistente à lavagens. Apresentada em 3 versões: Brilliant, 
Metallic e Glitter. Pronta para uso 

  

 258 
KIT GEOMÉTRICO PROFESSOR MDF RÉGUA 1 MTO ESQUADRO 45 + 30/60 300,000 UNIDADE  

 

Especificação : KIT GEOMÉTRICO DO PROFESSOR CONTÉM: 1 ESQUADRO 30° E 60° 1 
ESQUADRO 45° 1 TRANSFERIDOR 1 RÉGUA 1M 

  

 259 REGUA 50 CM 100,000 PACOTE   
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL 
E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ................................... 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE .............................. 
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO. 
 
 
_____________________, PORTADOR DO RG _______________, ABAIXO ASSINADO, NA 
QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, ___________________, CNPJ 
___________________, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE 
QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À 
QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE 
EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO. 
 
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS 
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A 
IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E 
ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES 
SUBSEQUENTES. 
 
 
________________ EM, ___ DE _________ DE 2022. 
 
 
(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº .......................... 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 
 
 
..............................................., INSCRITO NO CNPJ Nº ..........................., POR INTERMÉDIO 
DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A) ................................., PORTADOR(A) DA 
CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº ................ E CPF Nº............................, DECLARA, PARA 
FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, 
ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA 
MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E 
NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 
 
RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE 
APRENDIZ (   )1. 
 
 
............................... 
(DATA) 
 
 
 
................................. 
(REPRESENTANTE LEGAL) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 
(MODELO) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ....................................... 
 
(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO 
REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DE (IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA 
LICITANTE), PARA FINS DO DISPOSTO NO EDITAL DE LICITAÇÃO: PREGÃO 
ELETRÔNICO SUPRA CITADO, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 
299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE: 
 
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
PREGÃO ELETRÔNICO MENCIONADO, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE 
(PELO LICITANTE), E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, 
DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER 
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PREGÃO 
ELETRÔNICO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; 
 
B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO 
PREGÃO ELETRÔNICO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER 
OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO, POR 
QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA; 
 
C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA 
DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO 
ELETRÔNICO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO; 
 
D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO 
ELETRÔNICO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, 
COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU 
DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA 
REFERIDA LICITAÇÃO; 
 
E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO 
ELETRÔNICO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, 
INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO 
DE ITUPIRANGA - PA, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E  
 
F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E 
QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA. 
 
 
.................., ..... DE ..........   DE 2022. 
 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE) 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ............................... 
 
 [NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.), 
ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO 
REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA 
CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], DECLARA, 
SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 
123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E 
VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS 
VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006. 
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES 
DESTA, SER: 
 
(  ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A  360.000,00 E 
ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS 
POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º 
DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A  360.000,00 
E IGUAL OU INFERIOR A  4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS 
BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM 
NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014. 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE 
ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 
2006; 
 
A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO 
ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, 
OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.  
 
 
LOCAL E DATA 
 
 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
NOME E ASSINATURA DO CONTADOR 
(NO CASO DE ME E EPP) 
CPF: XXX.XXX.XXX-XX 
CRC: ______________ 
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ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
 
 

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR 
FORMULÁRIO COM TIMBRE DA PROPONENTE. 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ................................... 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ............................ 
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO  
 
 
A EMPRESA .............................., INSCRITA NO CNPJ Nº ................................., POR 
INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR....................................., PORTADOR 
DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº...................... E DO CPF Nº ......................., DECLARA 
NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E 
MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU 
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER 
RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.  
 
 
 
________________ EM, ___ DE _________ DE 2022. 
 
 
 
 
 
(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL E CPF) 
Representante legal da empresa 
 
 
 
 
ATESTO: _____/________/2022 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Presidente da CPL/Pregoeiro 
 
 
 
OBS.: Esta declaração deverá estar atestada exclusivamente pelo Presidente da CPL ou 
Pregoeiro responsável pela condução da referida licitação. 
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ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 
(MODELO) 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ................................. 
 
 
 
A ...........................................................(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ 
Nº........................., LOCALIZADA À ..........................................., DECLARA, EM 
CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA 
HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO NO PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ITUPIRANGA - PA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2021 
 
 
 
 
 
  ........, ......... DE ...................   DE 2022. 
 
 
 
 
_______________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IX 
 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ....................... 
 
Processo nº 
Pregão Eletrônico SRP nº 
 
Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal 
UASG: 
Local de entrega: Conforme especificado no Anexo I – Termo de Referência do Pregão 
Eletrônico SRP n.º . 
 
No dia , O Município de ...................................), por meio da Prefeitura Municipal, através da : 
.........................., situada à .............................. – Bairro: ......................, Município de 
................... – CEP: .................... , representada pelo(a) Sr(a) ....................., Prefeito Municipal , 
e de outro lado a empresa _________________, inscrita no CNPJ (MF) sob o 
n.º__________________ , nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dos Decretos nº 10.024/2019, nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada 
no Pregão Eletrônico SRP nº  , RESOLVE registrar os preços ofertados nesta ATA, 
de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), 
atendendo as condições previstas no edital, sujeitando- se as partes às normas constantes na 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 
 

1.1. A presente Ata tem por objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA, COPA/COZINHA E 
EDESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS VINCULADOS, especificado(s) 
no(s) item (ns) do Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº, 
que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente 
de transcrição. 
 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 
 

2.1. Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades, fornecedor(es) e as 
demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

3. ÓRGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) 
 

3.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura Municipal. 
 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

4.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada 
INTERNAMENTE pelas Secretarias 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 couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. Ficando assim, 
proibida as adesões externas. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento dos Itens, 
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desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas 
com o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta) por cento dos quantitativos dos itens do 
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à Ata de Registro de Preços são limitadas, na totalidade, ao dobro 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. 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à 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 as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

4.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação 
do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde 
que solicitada pelo órgão não participante. 
 

5. VALIDADE DA ATA 
 

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 (doze) meses a partir do 
(a) assinatura e publicação do extrato da Ata, não podendo ser prorrogada. 

 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 
 

6.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços 
registrados nesta Ata. 

6.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 
cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor (es). 

6.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor (es) para negociar(em) a 
redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será 
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

6.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.5.1. 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 

6.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

6.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 
desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da 
contratação mais vantajosa. 

6.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.7.2. Não retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 

6.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

6.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 



 

 

57 

6.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 6.7.1, 6.7.2 e 6.7.4 será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

6.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente 
de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente 
comprovados e justificados: 

6.9.1. Por razão de interesse público; ou 

6.9.2. A pedido do fornecedor. 
 

7. DAS PENALIDADES 
 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades 
estabelecidas no Edital e anexos. 

7.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto 
nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às 
contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão 
participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 
7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências 
previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de 
procedimento para cancelamento do registro do fornecedor. 
 

8. CONDIÇÕES GERAIS 
 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento 
dos itens, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e 
demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e no 
Contrato, ambos anexos do Edital. 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços, 
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 
12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que 
aceitarem cotar os medicamentos com preços iguais ao do licitante vencedor do 
certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do 
Decreto n. 7.892, de 2014 (quando for o caso). 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 
 

 Itupiranga – PA,_____de  2XXX. 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 

CONTRATADA



  

  
 

Itupiranga.Licita@gmail.com 
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ANEXO X MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº ................. 
QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM 
LADO, O MUNICÍPIO DE 
(......................................) , POR MEIO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE E DE OUTRO A 
EMPRESAXXXXXXXXXXXXXXXX  
 

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE_____________________________ , pessoa 
jurídica de direito público interno, sediada ____________________, __________, Município 
de.......................... , Pará, inscrita no CNPJ sob o n. .........................................., por meio da 
PREFEITURA MUNICIPAL ............................ CNPJ:  ............................ neste Município, 
localizada na ..................................................................., neste ato, representada pelo 
PREFEITO MUNICIPAL, ..........................................., ....................., .........................., 
.................................., portadora da Carteira de Identidade n° ..........................., inscrita no CPF 
sob o n° ..........................., residente e domiciliada na ................................................, a seguir 
denominada CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXX, neste ato, representada por 
(REPRESENTANTE LEGAL), doravante denominada por CONTRATADA, resolvem celebrar o 
presente CONTRATO, por meio de SRP, tendo em vista o que consta no processo 
administrativo e em observância às disposições da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações posteriores, e de acordo com as cláusulas e condições seguintes, que 
reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir: 
 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CONTRATO: O presente contrato decorre de procedimento 
de SRP, sob a égide da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores as quais amparam o 
presente contrato para todos os efeitos legais, independentemente de transcrição. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO 
MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA-PA, de acordo com as descrições, especificações e quantitativos 
contidos no Termo de Referência. 
 
Parágrafo Primeiro - DAS ESPECIFICAÇÕES: 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE 

   

 
Parágrafo Segundo: O valor da presente contratação é de R$ ............ (....................). 
Parágrafo Terceiro: Este contrato firmado entre a CONTRATADA e a administração deverá 
ser assinado de forma digital, por meio de Certificado de Pessoa Jurídica da CONTRATANTE, 
para prestação de contas junto ao TCM no mural eletrônico, disposto e regulamentado na 
Resolução n°11.535/TCM/PA, de 01 de julho de 2014, publicada em diário oficial do estado em 
03 de julho de 2014. 
Parágrafo Quarto: As especificações e quantitativos constam no Termo de Referência em 
Anexo. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O valor total 
estimado do contrato é de ...................................., estando incluídos no preço todos os custos 
DIRETOS E INDIRETOS dos itens/materiais e constituirá (ão), a qualquer título, a única e 
completa remuneração pelo adequado e perfeito cumprimento do objeto deste Contrato. 
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Parágrafo Primeiro: Obedecidas as formalidades legais o pagamento será efetuado após a 
concreta entrega dos itens/materiais, comprovadamente, em até 30 (trinta) dias, após a entrega 
da Nota Fiscal/Fatura. 
Parágrafo Segundo: Não haverá pagamento de qualquer adicional ao preço ajustado. 
Parágrafo Terceiro: A Nota Fiscal/Fatura deverá ser entregue a Contratante, acompanhada do 
detalhamento do valor unitário dos itens/materiais, devidamente separado do valor dos outros 
itens e o valor correspondente a impostos, seguros, fretes, transporte, tributos, taxas, 
contribuições fiscais e quaisquer outros que incidam ou venham incidir direta ou indiretamente 
sobre o valor proposto para a execução do objeto deste Termo de Referência. 
Parágrafo Quarto: Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços, compensação 
financeira por atraso no pagamento ou correção monetária. 
Parágrafo Quinto: Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos 
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, 
por exemplo, obrigação financeira pendente, decorre de penalidade imposta ou inadimplência, 
o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
Parágrafo Sexto: Fica assegurado a Contratante o direito de deduzir do pagamento devido à 
Contratada as importâncias correspondentes a multas, faltas ou débitos a que por ventura tiver 
dado causa. 
Parágrafo Sétimo: Se o término do prazo para pagamento ocorrer em dia sem expediente no 
órgão Contratante, o pagamento deverá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente. 
Parágrafo Oitavo: Serão recebidos, apenas e exclusivamente, os itens/materiais condizentes 
com as solicitações e registrados na respectiva ata. 
Parágrafo Nono: As embalagens de modo geral devem ser resistentes e conferir proteção ao 
item. 
 

a) Não é permitido, nas embalagens, emendas ou remendos que ocasionem modificação 
do espaço interno original; 

b) Não é permitido o reaproveitamento de embalagem que tenha sido utilizada para 
acondicionamento de outros itens. 

 
Parágrafo Décimo: Constatado qualquer irregularidade, quanto à qualidade ou quantidade, no 
ato da entrega, os itens/materiais serão recusados, devendo as mesmas ser repostas no prazo 
de 03 (três) dias corridos e de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de Referência. 
Parágrafo Décimo Primeiro: Os itens/materiais fornecidos não poderão ser substituídos por 
outras marcas, salvo se apresentada pela Contratada e aceito pela Contratante, exposição de 
motivos, devidamente fundamentada, que demonstre a necessidade de ser efetivada a 
substituição da marca do item. 
Parágrafo Décimo Segundo: Correrão por conta exclusiva da Contratada as despesas com 
frete, transportes, seguro e demais custos advindos da entrega dos itens nas dependências da 
Contratante. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA EXTINÇÃO CONTRATUAL 
PRÉVIA AO TERMO FINAL 
 
Parágrafo Primeiro: O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de assinatura, conforme legislação vigente, veda sua prorrogação, podendo ser 
revisto pela administração por oportunidade e conveniência, 
Parágrafo Segundo: Previsão de extinção contratual pela ocorrência de novo 
procedimento licitatório, uma vez que responde à exigência do art. 2º da Lei nº 8.666/93, 
bem assim do art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal. 
 
CLÁSULA QUARTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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Parágrafo Primeiro: A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste 
Contrato e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus, os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto. 
 
II – COMPETE À CONTRATADA: 
 

a) Efetuar a entrega dos itens/materiais em perfeitas condições, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência, no Almoxarifado da prefeitura/secretarias, situado 
no município. 

b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990); 

c) Comunicar à Contratante qualquer anormalidade constatada e prestar os 
esclarecimentos solicitados; 

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

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na lei n°8.666/93; 

f) Indicar preposto para representa-la durante a execução do Contrato; 

g) Responder em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 
execução do contrato e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 
tributos, indenizações, vales-refeições, vales-transportes, fretes e outras que porventura 
venha a ser criadas e exigidas pelo Poder Público; 

h) Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às 
dependências da Contratante para a execução do Contrato; 

i) Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou aos bens da 
Contratante, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução 
do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento pela Contratante. 

 
CLÁSULA QUINTA- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE I- COMPETE A CONTRATANTE: 
 

a) Receber os itens/materiais no prazo e condições estabelecidas no Contrato e seus 
Anexos; 

b) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas 
obrigações; 

c) Permitir acesso dos empregados da Contratada em suas dependências para a 
execução do Contrato; 

d) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados 
pelo representante da Contratada; 

e) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens/materiais 
recebidos provisoriamente com as especificações constantes deste Contrato, Termo 
de Referência e Anexos, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

f) Solicitar a troca dos itens/materiais que não atenderem às especificações do objeto; 

g) Proceder à verificação das validades dos itens/materiais fornecidos pela Contratada; 

h) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas nos itens/materiais fornecidos, para que seja substituído, reparado ou 
corrigido; 

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

j) Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades na 
entrega dos itens/materiais, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias; 

k) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento dos 
itens/materiais, no prazo e forma estabelecida neste Contrato, Termo de Referência e 
seus Anexos; 

l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidas pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, 
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bem como, por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: A rescisão do contrato poderá ser: 
 

I - determinada por ato unilateral e escrito da autoridade máxima do Órgão contratante, 
nos casos enumerados nos itens I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal n° 8.666/93. 

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de dispensa de 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 

III - judicial, nos termos da legislação. 
 
CLÁSULA SÉTIMA- DO FORNECIMENTO 
 
Parágrafo Primeiro: Os itens/materiais serão fornecidos de acordo com as solicitações 
requisitadas pela Prefeitura/Secretarias, CONTRATANTE. Devendo os mesmos serem 
entregues junto a sede da mesma, ou onde for mencionado nas respectivas ordens de compra, 
ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for 
estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa 
CONTRATADA; 
Parágrafo Segundo: Os itens/materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias 
a contar da emissão da nota de empenho, podendo ser prorrogado conforme especificação da 
lei n°8.666/93; 
Parágrafo Terceiro: A CONTRATADA ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os 
itens/materiais que vierem a serem recusados por justo motivo, sendo que o ato de 
recebimento não importará a sua aceitação; 
Parágrafo Quarto: A CONTRATADA deverá efetuar as entregas em transporte adequado para 
tanto, sendo que os itens deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a 
identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso; 
Parágrafo Quinto: Caso a Prefeitura/Secretarias venha optar por entrega programada a 
CONTRATADA deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para guarda e 
armazenamento dos itens/materiais; 
Parágrafo Sexto: Todos os itens/materiais deverão possuir validade mínima de 12 (doze) 
meses ou, no mínimo, 70% (setenta por cento) do prazo máximo para aqueles em que a 
validade seja inferior a 01 (um) ano, contados a partir da data da entrega definitiva do item, 
presente na embalagem, obrigando o fornecedor a substituí-lo imediatamente, sem qualquer 
ônus CONTRATANTE, caso se constate, neste período, qualquer avaria ou outra circunstância 
que a impeça de utilidade a que se destinam, a qual estará sujeita às despesas decorrentes de 
devolução e nova entrega. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES: Pela inexecução total ou parcial do contrato a 
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante contratado as seguintes 
sanções: 
 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão do direito de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal, por 
período de 5 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicar a penalidade; 

 
Parágrafo Primeiro: Nenhuma penalidade será aplicada sem o divido processo administrativo. 
Parágrafo Segundo: A aplicação da penalidade ocorrerá após a defesa previa do interessado, 
no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimação do ato. 
Parágrafo Terceiro: Das penalidades de que tratam as alíneas ―a‖ e ―d‖, cabe recursos ou 
pedido de representação, conforme o caso. 
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Parágrafo Quarto: A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o 
descumprimento das obrigações assumidas, desde que sua gravidade, a critério do Órgão 
Licitante, mediante justificativa, não recomece a aplicação de outra penalidade. 
Parágrafo Quinto: A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções: 
 

a) Recusa injustificada da contratada em assinar o instrumento de contrato no prazo 
estabelecido: 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

b) Atraso na entrega do objeto da licitação, em relação ao prazo estipulado: 0,33 (zero 
vírgula trinta e três por cento) do valor global do item não entregue, por dia de 
atraso, limitando a 10% (dez por cento); 

c) Ocorrência de qualquer outro tipo de inadimplência não abrangido pela alíneas 
anteriores: 10% (dez por cento) do valor global do item adjudicado; 

 
Parágrafo Sexto: A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais 
sanções, não terá caráter compensatório e a sua cobrança não isentará a obrigação de 
indenizar eventuais perdas e danos. 
Parágrafo Sétimo: O valor total das muitas aplicações na vigência do contrato, não poderá 
ultrapassar 20% (vinte por cento) do eu valor total. 
Parágrafo Oitavo: As sanções são independentes, a aplicação de uma não exclui a das 
outras.  
Parágrafo Nono: O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias uteis a contar da 
intimação da empresa contratada a critério da Administração e em sendo possível, o valor 
devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da CONTRATANTE. 
Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se 
ao processo executivo. 
Parágrafo Decimo: As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra. 
Parágrafo Decimo-primeiro: A multa será descontada dos pagamentos, eventualmente 
devidos pela Administração, com base nos §3º do artigo 86 e §1º do artigo 87 da Lei nº 
8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO: O presente Contrato está vinculado ao Processo 
Administrativo, que contém o procedimento de SRP. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS CASOS OMISSOS: A execução do presente contrato, bem como 
os casos omissos, regular-se-ão pelas Cláusulas Contratuais e pelos preceitos de Direito 
Público, aplicando-lhes, supletivamente, os Princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições de Direito Privado, na forma do artigo 54 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado 
com o Inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DO FORO: Fica eleito o Foro da Justiça Comum da 
Comarca do Município, Estado do Pará, para dirimir dúvidas oriundas do entendimento deste 
Contrato, ou, para exigir a sua execução, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 
E, por estarem ajustados e contratados, assinam o presente documento em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 
 
 

Itupiranga – PA, ..........DE...................DE 2021 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
 

CONTRATANTE 
 
 

CONTRATADA 
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