
 

 

 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Alenquer 

Poder Legislativo 

CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00 
 

1 
Rua Dr. José Leite de Melo S/Nº CEP. 68.200-000, bairro Planalto – Alenquer/Pará 

 

EXTRATO DE DIVULGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017-

CPL/CMA. 

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo: (Material de Higiene e Limpeza, Gêneros 

Alimentícios, Materiais Descartáveis, Utensílios para Cozinha, Material de Expediente e 

Suprimentos de Informática) Para serem utilizados na Câmara Municipal de Alenquer/PA, 

durante o exercício financeiro de 2017.  

DATA DE ABERTURA: 08 de março de 2017.  

HORÁRIO: 09h00min.  

LOCAL: Câmara Municipal de Alenquer/PA – Rua Dr. José Leite de Melo s/nº, bairro 

Planalto CEP. 68.200-000 – Alenquer/PA.  

LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL: Na Câmara Municipal de Alenquer/PA, no Endereço 

acima descrito e no site: http://www.alenquer.pa.leg.br/transparencia/licitacoes-e-

contratos/licitacoes-abertas/pregao-presencial-001-2017/.  

PREGOEIRO RESPONSÁVEL: Francisco Hélio Neto Bezerra 

ORDENADOR DE DESPESAS: Luis Alberto Chaves Freire 

DATA DA PUBLICAÇÃO: 21 de fevereiro de 2017. 

 

Francisco Hélio Neto Bezerra 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 

 

CERTIDÃO 

 

Certifico para os fins previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que o 

presente extrato da publicação do edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017-CPL/CMA, 

foi publicado no quadro de aviso destinado à divulgação dos atos do Poder Legislativo 

Municipal, e segue na imprensa. 

Alenquer-Pará, 21 de fevereiro de 2017. 
 

 

 

Luis Alberto Chaves Freire 

Presidente da Câmara Municipal de Alenquer 

http://www.alenquer.pa.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-abertas/pregao-presencial-001-2017/
http://www.alenquer.pa.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-abertas/pregao-presencial-001-2017/


 

 

 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Alenquer 

Poder Legislativo 

CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00 
 

2 
Rua Dr. José Leite de Melo S/Nº CEP. 68.200-000, bairro Planalto – Alenquer/Pará 

 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 
MATERIAL DE CONSUMO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2017-CPL/CMA 

PROCESSO Nº 002/2017- CPL/CMA 
 

DATA DE REALIZAÇÃO: 08 de Março de 2017 

HORÁRIO: 09h00min 

LOCAL: Câmara Municipal de Alenquer. 

ENDEREÇO: Rua Dr. José Leite de Melo s/nº, Planalto – CEP. 68.200-000 – 

Alenquer/Pará 

TIPO: Menor preço por Item 
 

A Câmara Municipal de Alenquer, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita 
no CNPJ/MF sob o Nº 10.219.285/0001-00, com sede e foro no Município de Alenquer, 
Estado do Pará, sediada na Rua Dr. José Leite de Melo s/nº, bairro do Planalto, CEP. 
68.200-000, representado neste ato por seu Presidente o Sr. Luis Alberto Chaves 
Freire, Vereador, portador do CPF/MF Nº 388.225.122-00, e do RG Nº 2227409 SSP/PA, 
vem, através de seu Pregoeiro, instituído pela Portaria nº. 010/2016 de 04 de maio de 
2016, torna público para conhecimento de todos os interessados que às 09h00min 
do dia 08 de março de 2017 fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, objetivando a aquisição de MATERIAL DE 
CONSUMO: (Material de Higiene e Limpeza; Gêneros Alimentícios; Material 
Descartável, Utensílios para Cozinha; Material de Expediente e Suprimentos de 
Informática), Conforme Anexo I - Termo de Referência deste EDITAL, constante do 
processo administrativo de licitação nº 003/2017, que será regido pela Lei Federal Nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as 
disposições da Lei Federal Nº 8.666/93 de 21 de junho  de 1993, o Decreto Federal Nº 
3.555/2000, a Lei Complementar Nº 123/2000, suas alterações posteriores e demais 
Decretos e normas regulamentares aplicáveis a modalidade, assim como as condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

1. DO OBJETO 
 

Constitui objeto do presente certame AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: 
(Material de Higiene e Limpeza; Gêneros Alimentícios; Material Descartável, 
Utensílios para Cozinha; Material de Expediente e Suprimentos de Informática) 
destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Alenquer durante o 
exercício financeiro de 2017, conforme descrito no Anexo I deste Edital. 
 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

2.1 - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta das 
seguintes dotações orçamentárias:  

 

ÓRGÃO Câmara Municipal de Alenquer 02 

 Manutenção da Câmara Municipal de Alenquer 01.031.0001.2.001 

 
Materiais de Consumo 3.3.90.30.00 
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3. LOCAL, DATA E HORÁRIO 
 

3.1- A sessão de abertura do Pregão Presencial Nº. 001/2017 acontecerá às 
09h00min do dia 08 de março de 2017, na Câmara Municipal de Alenquer, situada na 
Rua Dr. José Leite de Melo S/Nº - Planalto - Alenquer-Pará, CEP. 68.200-000. 
 

4. CONSTITUEM ANEXOS DO EDITAL E DELE FAZEM PARTE INTEGRANTE 
 

Anexo I: Termo de Referência; 
Anexo II: Do Objeto; 
Anexo III: Minuta do Contrato; 
Anexo IV: Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo V: Modelo de Declaração de Pleno Atendimento; 
Anexo VI: Modelo de Declaração de Compromisso e Idoneidade; 
Anexo VII: Modelo de Proposta; 
Anexo VIII: Modelo de Declaração Relativa ao Trabalho de Menores; 
Anexo IX: Modelo de Declaração de Enquadramento como Micro Empresa ou Empresa 
de Pequeno Porte; 
Anexo X: Modelo de Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Objeto Ofertado; 
Anexo XI: Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 
Anexo XII: Modelo de Declaração de Inexistência de Vínculo. 
 

5  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 

5.1. O prazo para apresentação de impugnação ao Edital é de até 02 (dois) dias 
úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 
impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser 
manifestadas por escrito, encaminhadas ao Setor de Licitações da Câmara Municipal de 
Alenquer no seguinte endereço: Rua Dr. José Leite de Melo s/nº, Planalto – CEP: 68.200-
000, no prazo mencionado; 
 

5.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, conforme estabelecido no art. 12, § 1º do Decreto nº. 3.555/00; 
 

5.3. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame; 
 

6. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 

6.1- Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na 
interpretação do presente Edital e seus Anexos deverá ser enviado, por escrito, ao 
Pregoeiro ou sua Equipe de Apoio, exclusivamente na sala do Setor de Licitações da 
Câmara Municipal de Alenquer, até 03 (três) dias úteis anterior à data fixada no 
preâmbulo. 
 

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 

7.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer as empresa Pessoa Jurídica 
interessadas desde que atendam a todas as exigências deste Edital, inclusive quanto à 
documentação constante neste instrumento e seus anexos e tenham objeto social 
pertinente e compatível com o objeto licitado; 
 

7.2. Não poderão participar deste certame as empresas: 
 

a) Declaradas inidôneas, por ato do Poder Público. Caso participe do processo 
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licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Art. 97 da Lei 8.666/93, por 
força do disposto no parágrafo único do mesmo artigo; 

 

b) Sob processo de falência, concordata ou insolvência civil; 
 

c) Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações posteriores; 

d) Estrangeiras que não funcionem no País; 
 

e) Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Distrital ou Municipal suspenso; 

 

f) Que estejam reunidas em consórcio ou coligação; 
 

7.3. No ato do recebimento do Edital do Pregão Presencial e seus anexos, deverá a 
interessada verificar seu conteúdo, não sendo admitidas reclamações posteriores sobre 
eventuais omissões; 
 

7.4 Informações relativas a presente licitação poderão ser obtidas conforme segue, 
de acordo com seu teor. 
 

7.4.1. QUESTÕES TÉCNICAS E JURÍDICAS: deverão ser formuladas por escrito e 
dirigidas ao Pregoeiro, na sede da Câmara Municipal de Alenquer, com endereço na rua 
Dr. José Leite de Melo s/nº, bairro do Planalto, CEP. 68.200-000, Alenquer/PA. 

 

7.5. Eventuais impugnações ao edital deverão ser dirigidas ao Pregoeiro e 
protocoladas nos dias úteis, das 08:00h às 14:00h, até dois dias úteis antes da data da 
abertura da sessão do pregão, conforme legislação vigente. 

 

7.5.1. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de vinte e quatro 
(24) horas. 
 

7.5.2. No ato de autuação da impugnação, é obrigatória a apresentação de CPF ou 
RG, que comprove a legitimidade de quem a protocole, de acordo com os dados que 
constam em procuração, bem como o CNPJ da empresa, por documento original ou cópia 
autenticada. 
 

7.6. É indispensável à presença do licitante ou seu representante legal até o final da 
sessão pública do pregão, estando sujeito às penalidades administrativas previstas no art. 
7º da Lei nº. 10.520/02. 
 

7.7. Para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº. 
123/2006, em que deverá ser comprovado mediante apresentação de Declaração, nos 
termos do modelo que consta do Anexo IX deste Edital, firmada pelo representante legal 
da empresa, ratificando não haver nenhum impedimento previsto no art. 3º, § 4º, da 
referida lei. A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar 
os benefícios previstos na supracitada; 
 

7.7.1 A declaração em questão deverá ser entregue à Equipe de Apoio do 
Pregoeiro logo no inicio da sessão de abertura, antes e separadamente dos envelopes 
(Proposta e Habilitação) exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se 
beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei 
Complementar nº. 123/2006. 
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8. DA ABERTURA DA LICITAÇÃO 
 

8.1. A sessão para recebimento dos documentos dos proponentes será pública e 
realizada em conformidade com a legislação citada no preambulo deste Edital, suas 
cláusulas e anexos. 
 

9. DO CREDENCIAMENTO 
 

9.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
 

a) Tratando-se de representante legal, cópia do documento oficial de identificação, o 
estatuto social, contrato social em vigor ou última alteração, ou outro instrumento 
de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 
investidura; 
 

b)  Tratando-se de procurador, cópia do documento oficial de identificação, Carta de 
Credenciamento Anexo IV, acompanhado do correspondente documento, dentre os 
indicados da alínea “a”, que comprove os poderes do mandante para a outorga. 

 

9.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo o 
documento original de identificação que contenha foto. 
 

9.2.1- Todos os licitantes deverão apresentar ou assinar perante a Equipe de 
Apoio, antes da entrega dos envelopes, a Carta de Credenciamento e a Declaração de 
Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação - Anexos IV e V. A ausência destes 
documentos constitui motivo para a exclusão da licitante do certame. 
 

9.3. Será admitido apenas um (1) representante para cada licitante credenciada. 
 

9.4. A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a 
imediata exclusão da licitante por ele representada, salvo autorização expressa do 
Pregoeiro. 
 

9.5. Os documentos do credenciamento poderão ser entregues em cópia 
autenticada ou cópia simples com a exibição do original para autenticação pela Equipe de 
Apoio. 
 

10. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 

10.1. A Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação deverá ser 
entregue fora dos envelopes “1” e “2”, e ser apresentada de acordo com o modelo 
estabelecido no anexo V – Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de 
Habilitação. 
 

11. DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA DE PREÇOS E OS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO 
 

11.1 Encerrada a etapa de credenciamento, proceder-se-á ao recebimento dos 
envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação, que 
deverão ser apresentados, separadamente, em dois (2) envelopes fechados e 
indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
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ENVELOPE Nº. 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO Nº. 001/2017-CPL/CMA 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ/MF Nº. 

 

ENVELOPE Nº. 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREGÃO Nº. 001/2017-CPL/CMA 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE 
CNPJ/MF Nº. 

 

12. DO RECEBIMENTO, CONTEUDO E ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

12.1. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos 
novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos invólucros. 

 

12.2. Serão abertos primeiramente os invólucros contendo a Proposta de Preços, 
a qual será lida, conferida e rubricadas pelo Pregoeiro, membros da equipe e pelos 
participantes. 
 

13. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “1” - PROPOSTA DE PREÇOS 
 

13.1. A Proposta de preços deverá: 
 

a) Ser elaborada conforme modelo do Anexo VII - Proposta, em uma (01) via, 
impressa em papel timbrado da empresa, redigida em língua portuguesa, salvo 
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou 
entrelinhas e ser datada, rubricada em todas as folhas e ao final assinada pelo 
representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se a procuração; 

 

b) Indicar nome ou razão social da proponente, seu endereço completo, telefone, fax 
e endereço eletrônico se houver, bem como o nome, estado civil, profissão, 
números de CPF e RG, domicílio e cargo de seu representante legal 
 

c)  Ter validade não inferior a sessenta (60) dias contados a partir da data de sua 
apresentação; 
 

d) Descrição do objeto da presente licitação em conformidade com as especificações 
e demais características dos Anexos I e II – Termo de Referência e Objeto; 
 

e) Preço em moeda corrente nacional, em algarismos, com duas (2) casas decimais e 
por extenso, apurados à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer 
encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos deverão estar 
incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: 
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

 

f) Conter oferta firme e precisa, sem alternativa de preços ou qualquer outra condição 
que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 

g) Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Produto Ofertado (Anexo X); 
 

h) Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Anexo XI); 
 

i) Endereço completo, telefone, fax, número de conta corrente e endereço eletrônico 
(e-mail), este último se houver, para contato; 
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13.2. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências 
essenciais deste Edital e de seus anexos, bem como as omissas, as que apresentarem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento e as que apresentarem 
preços manifestamente inexequíveis, exorbitantes ou iguais a zero. 
 

13.3. Consideram-se exigências essenciais aquelas que não possam ser 
atendidas, no ato, por simples manifestação de vontade do representante e aquelas cujo 
atendimento, nesse momento, possa representar risco de fraude aos princípios da 
licitação. 
 

13.4. Os preços apresentados deverão incluir todos os custos diretos e indiretos 
para o fornecimento do objeto do presente Edital. 
 

13.5. Para a correta elaboração da proposta, a licitante deverá examinar todos os 
documentos exigidos no Edital e atender a todas as exigências nele contidas e em seus 
anexos. 
 

13.6. Os preços serão apresentados pela licitante na Proposta -Anexo VII do 
Edital. Os números posteriores à segunda casa decimal serão desconsiderados pelo Sr. 
Pregoeiro. Em caso de divergência entre a discriminação dos valores escritos em 
algarismos e os expressos por extenso, serão considerados os valores mais vantajosos 
para a Câmara Municipal de Alenquer-PA. A fase de lances tomará esses preços como 
referência. 

 

13.7. Caberá ao Pregoeiro decidir, motivadamente, acerca da aceitabilidade da 
Proposta quando houver divergência com o Edital e não implicar alteração no 
fornecimento do objeto do presente Edital. 
 

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 

14.1. As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, 
com observância dos seguintes critérios: 

 

a) Seleção das propostas de menor preço e das demais com preços até dez por 
cento (10%) superior àquela; 
 

b) Não havendo pelo menos três (3) preços na condição definida na alínea anterior, 
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços globais, 
até o máximo de três (3). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 
propostas empatadas, independentemente do número de licitantes. 

 

14.2. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas 
a formular lances de forma sequencial, a partir dos autores das propostas de maiores 
preços e os demais em ordem decrescente de valores, decidindo-se por meio de sorteio 
no caso de empate de preço. 

 

14.2.1. A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a 

definição completa da ordem de lances. 
 

14.3. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 
inferiores à proposta de menor preço. 
 

14.3.1. Não poderá haver desistência dos lances apresentados, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas no item 23 deste edital. 
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14.4. A etapa de lances será considerada encerrada quando os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances, considerando-se selecionado o último lance. 
 

14.5. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 
à redução do preço. 

14.6. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do 

menor preço, decidindo motivadamente a respeito.  
 

14.7. No caso da sessão do Pregão, em situação excepcional, vir a ser suspensa 
antes de cumpridas todas as suas fases, os envelopes, devidamente rubricados no fecho, 
ficarão sob a guarda do Pregoeiro e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas das 
licitantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 

 

14.8 - Em cumprimento aos artigos 44 e 45, da Lei Complementar 123, de 
14/12/2006, para as microempresas e empresas de pequeno porte, será observada o 
seguinte: 

 

14.8.1 Nas licitações, será segurado, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte; 

 

14.8.2 Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam de até 5% (cinco 
por cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

 

14.8.3 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecidos no caput deste 
item, será realizado sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 

 

14.8.4 Ocorrendo o empate a microempresa ou empresa de pequeno porte mais 
bem classificada poderá apresentar proposta de preço àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 

14.8.5 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

 

14.8.6. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem 13.8.4 Serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do subitem 13.8.2 na ordem de classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 

 

14.8.7. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no disposto do item 
acima o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame; 

 

14.8.8. O disposto nos subitens 13.8.4 e 13.8.6 somente se aplicarão quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte; 

 

14.8.9. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da 
legislação civil, acrescentarão à sua forma ou denominação as expressões 
“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações “ME” 
ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a inclusão do objeto da sociedade (art. 72, 
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da Lei 123/2006). 
 

14.9. Em cumprimento ao artigo 43, da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, 
para as microempresas e empresas de pequeno porte, será observado: 

 

14.9.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
participação em certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição; 

 

14.9.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento 
em que o proponente for declarado o vencedor do certame e adjudicado o objeto a seu 
favor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de negativa. 

 

14.9.3. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 
anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 

14.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste 
Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento, ou ainda os manifestamente inexequíveis, comparados aos preços de 
mercado. 
 

14.11. No caso de desclassificação de todas as propostas apresentadas, o 
Pregoeiro convocará todas as licitantes para no prazo de 08 (oito) dias úteis, 
apresentarem novas propostas escoimadas das causas de sua desclassificação, 
conforme previsto no artigo 48, §3º da Lei nº. 8.666/93. 
 

14.12. Caso a vencedora concorde em efetuar um abatimento no preço, a mesma 
deverá apresentar nova proposta de imediato, alterando a proposta original no final da 
sessão. Para isso deverá o licitante trazer cópia da proposta em pen drive para possibilitar 
seu ajuste de imediato ao último preço proposto, registrado em ata ou apresentá-la 
devidamente alterada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do encerramento 
da sessão; 
 

14.13. Da reunião lavrar-se-á ata, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe 
de Apoio e licitante (s) vencedor(es). 
 

15. DO CONTEUDO DO ENVELOPE “2” DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

15.1 Após o encerramento da fase de lances verbais, com a classificação das 
propostas na forma prescrita neste edital, proceder-se-á a abertura do envelope “2”, para 
análise de habilitação das proponentes classificadas. 
 

15.2. Serão consideradas habilitadas as proponentes que apresentarem os 
documentos relacionados no item 15.11. 
 

15.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados por cópia 
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autenticada por tabelião de Notas ou cópia comum acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 

15.4. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de 
habilitação poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a 
decisão sobre a habilitação, inclusive mediante: 

 

a) Substituição e apresentação de documento; ou 
 

b) Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
 

15.5. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados nos autos 
os documentos passiveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade 
devidamente justificada. 
 

15.6. A Câmara Municipal de Alenquer/PA não se responsabilizará pela eventual 
impossibilidade de utilização dos meios eletrônicos no memento da verificação. 
Ocorrendo essa impossibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados 
pela verificação, as licitantes que se enquadrarem nessa situação serão inabilitadas. 
 

15.7. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 
as licitantes serão declaradas vencedoras do certame. 
 

15.8. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com 
o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as 
condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável 
cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor. 
 

15.9. Os documentos de habilitação deverão ser apresentados: 
 

a) Encadernados ou por qualquer meio que não possibilite o deslocamento/retirada 
de documentos. Não serão aceitos documentos avulsos, grampeados ou fixados 
por clipes. 
 

b) Todos os documentos deverão estar rubricados e numerados preferencialmente 
no canto inferior direito; 

 

15.10. O Envelope “2” “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a 
seguir relacionados, os quais dizem respeito a: 
 

15.11. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, ou última alteração, 
devidamente registrado em Junta Comercial, em se tratando de sociedades 
comerciais; 

 

b) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades 
por ações, acompanhado da documentação mencionada na alínea “a” deste 
subitem; 

 

c) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da 
diretoria em exercício; 

 

d) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento 
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expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País, quando a atividade assim o exigir; 
 

15.11.1. Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “c” do subitem 15.11, não 
precisarão constar no Envelope “Documentos de Habilitação”, se tiverem sido 
apresentados para o credenciamento neste Pregão. 

 

15.12. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda-CNPJ vigente na data de abertura desta licitação; emitida no site 
www.receita.fazenda.gov.br. 

 

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

 

c) Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-
FGTS, vigente na data da abertura desta licitação; 

 

d) Certidão Negativa de Dívida Trabalhista – CNDT vigente na data de abertura 
desta licitação; 

 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, através da Certidão de Dívida 
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Certidão 
de Quitação de Tributos e contribuições Federais Administrativos pela Secretaria da 
Receita Federal, da sede do licitante vigente na data de abertura desta licitação; 

 

e.1) Conforme orientação da Receita Federal do Brasil, disponível no site 
http://www.receita.fazenda.gov.br/grupo2/certidões.htm o contribuinte que 
possuir a Certidão Específica Previdenciária e a Certidão Conjunta PGFN/RFB, 
dentro do prazo de validade nelas indicados, poderá apresentá-las 
conjuntamente. 

 

f) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, através de Certidão 
Negativa, Positiva, com efeito, de Negativa ou de Regularidade Fiscal da sede da 
Licitante vigente na data de abertura desta licitação; 

 

g) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, através de através de 
Certidão Negativa ou da Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pelo Município 
da sede do Licitante, vigente na data de abertura desta licitação. 

 

h) Alvará de funcionamento do domicílio ou sede do licitante e pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

 

15.12.1. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa. As certidões poderão ser obtidas através de 
sistema eletrônico junto à internet, ficando a aceitação condicionada a confirmação de sua 
validade por parte do Pregoeiro e Equipe de Apoio. Considera-se positiva com efeitos de 
negativa a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos; em curso de 
cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora; ou cuja exigibilidade esteja 
suspensa por moratória, ou depósito de seu montante integral, ou reclamações e 
recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo ou 
concessão de medida liminar em mandado de segurança. 
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15.13. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
15.13.1. Certidões Negativas de Falência ou Concordata, expedida pela 

Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede 
da licitante. 

 

15.13.2. Onde não houver uma Central de Certidões do Tribunal de Justiça, 
deverá ser apresentada Certidão emitida pela Secretaria do Tribunal de Justiça ou órgão 
equivalente do domicílio ou da sede da licitante constando a quantidade de Cartórios 
Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Concordata, bem como, deverão ser 
apresentadas às certidões expedidas na quantidade de cartórios indicadas no respectivo 
documento. 
 

15.13.3. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social da empresa, 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 encerrados a mais de 03 
(três) meses da data da apresentação da proposta. 

 

a) Juntamente com o balanço patrimonial deverá ser apresentada declaração do 
contador, assumindo responsabilidade pelas informações do balanço. 
 

b.) Os balanços das sociedades por ações deverão ser apresentados com ata de 
aprovação pela assembleia geral ordinária, registrada na Junta Comercial. Fica 
dispensado esta exigência para pessoa física e Associação ou Cooperativa, sendo 
dos últimos, exigido a prestação de contas do último exercício financeiro assinado 
pelo contador. 
 

c) Em se tratando de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estas 
estarão dispensadas de apresentar balanço patrimonial desde que observado o 
disposto no item 6.2 do edital. Devendo, no entanto, apresentar em substituição ao 
Balanço Patrimonial, Declaração formal do contador informando o seu 
enquadramento no Super Simples Nacional; 
 

d) A partir dos dados de balanço, deverão ser calculados os seguintes índices, 
como condição para a habilitação: 

 

ILC= Índice de liquidez corrente, com valor igual ou superior a 1,00; 
ILG= Índice de liquidez geral, com valor igual ou superior a 1,00; 
GE = Grau de endividamento, com valor igual ou menor a 1,00; 

ONDE: 
 

ILC= ATIVO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE 

 

ILG= ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

GE= PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
ATIVO TOTAL 

 

e) Os índices acima deverão ser demonstrados pelo próprio licitante, em 
memória de cálculos assinada pelo contador responsável pelo balanço, para posterior 
verificação pela Comissão. 
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15.14. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando o fornecimento de objetos que tenham características semelhantes ao 
desta licitação. 

 

b) Alvará de Funcionamento, expedida pela Prefeitura Municipal da sede do 
licitante ou equivalente, demonstrando que está apta para o funcionamento regular, 
com validade na data de abertura do certame. 

 

15.14.1. No caso de atestados emitidos por empresa de iniciativa privada, não 
serão considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo 
empresarial da empresa Proponente; 

 

15.14.2. Serão consideradas como pertencentes ao mesmo grupo empresarial da 
empresa Proponente, empresas controladas ou controladoras da empresa Proponente, ou 
que tenham pelo menos uma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa 
Proponente. 
 

15.14.3. Apresentar declaração própria do licitante que possui estrutura e 
condições para fornecer o objeto hora licitado em conformidade com os prazos e 
exigências do edital e seus anexos; 
 

15.15. DECLARAÇÃO RELATIVA À MÃO DE OBRA 
 

15.15.1. Declaração de que as empresas não utilizam mão-de-obra direta ou 
indireta de menores, conforme disposições contidas na Lei Federal nº. 9.584, de 27 de 
outubro de 1999, de acordo com o modelo - Anexo VIII. 

 

15.16. OUTRAS COMPROVAÇÕES E DOCUMENTOS: 
 

15.16.1. Declaração conforme Anexo VI – Declaração de Compromisso e 
Idoneidade, elaborada em papel timbrado e subscrita pelo Representante Legal da 
Licitante ou Procurador credenciado, desde que haja poderes outorgados na Procuração, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

 

15.16.2. Declaração de Inexistência de Vínculo conforme anexo XII; 
 

16. DO NÃO ATENDIMENTO AOS QUESITOS DE HABILITAÇÃO FISCAL 
 

 16.1. Havendo alguma restrição na documentação comprobatória de sua 
regularidade fiscal, as licitantes serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame na 
sessão do pregão, nos termos do art. 43, § 1º, da supracitada Lei Complementar, após o 
que o Pregoeiro dará ciência às licitantes desta decisão e intimará as licitantes declaradas 
vencedoras para, no prazo de cinco (5) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento desta declaração, ou após o julgamento de eventuais recursos, prorrogáveis por 
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação. 
 

 16.2. Após atendimento dos requisitos referidos no subitem anterior, proceder-se-á 
na forma do item 18.1. do presente Edital. 

 

 16.3. Durante o prazo referido no subitem 16.1, não poderá ser emitida a Ordem de 
Fornecimento.  
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 16.4. A não regularização da situação fiscal no prazo e condições disciplinadas no 
subitem 16.1. Implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666/93 e art. 7º da Lei nº. 10.520/02, sendo facultado à 
Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nos 
termos deste Edital, ou revogar a licitação. 
 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 

17.1 O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o 
objeto licitado. 
  

17.2 Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da 
própria certidão ressalva que autorize a sua aceitação. 
 

17.3 Todos os documentos apresentados para comprovar a habilitação da licitante 
deverão apresentar identidade de número registro no CNPJ, vez que não será admitida a 
apresentação de documentos de estabelecimentos diversos, ressalvadas as certidões que 
só possam ser emitidas por meio do CNPJ da Matriz. 
 

17.4 A aceitação dos documentos obtidos via "internet" ficará condicionada à 
confirmação de sua validade, também por esse meio. 
 

17.5 Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a 
Administração Pública, se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será 
considerado o lapso de noventa (90) dias entre a data de sua expedição e a da abertura 
do certame. 
 

17.6 A apresentação de cópia reprográfica autenticada do certificado de registro 
cadastral de quaisquer órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, 
Estadual ou Municipal, com prazo de validade em vigor, supre as exigências referentes à 
apresentação dos documentos aludidos, com exceção da certidão do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), na forma do que dispõe o art. 32, § 2º, da Lei nº. 8.666, de 
21 de junho de 1993. 
 

17.7 Os documentos extraídos por via internet terão seus dados conferidos pela 
Equipe de Apoio perante o site correspondente. 
 

17.8. Só serão aceitos certificados de registro cadastral cujo objeto seja, 
comprovadamente, compatível com o objeto licitado. 
 

17.9. Os documentos poderão ser apresentados em via original ou por qualquer 
processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por oficiais do 
Registro Civil das pessoas naturais, competentes por força da Lei Federal nº. 8.935, de 
18/11/1994, ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei. 
 

17.10. Na hipótese da apresentação de documentos originais não acompanhados 
pelas respectivas cópias, estes serão anexados ao processo licitatório. 
 

17.11. Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, 
ser substituídos por protocolos que apenas comprovem o seu requerimento 
 

18. DA ADJUDICAÇÃO 
 

18.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital a licitante 
devidamente habilitada será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o respectivo 
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objeto. 
 

19. DA FASE RECURSAL 
 

19.1 Uma vez declarada as vencedoras ou após adjudicado o objeto à vencedora, 
as demais proponentes presentes poderão manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer de qualquer ato praticado durante a sessão do Pregão, sendo 
concedido à(s) recorrente(s), o prazo de três (3) dias úteis, contados da data da sessão, 
para apresentação das razões, ficando as demais proponentes intimadas para 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, contados, todavia, do término do prazo das 
recorrentes. 
 

19.2 É assegurada vista dos autos a todos os presentes durante a própria sessão 
para fins de apresentação de razões ou contrarrazões de recurso. 
 

19.3 A petição de interposição do recurso poderá ser feita por escrito até o término 
da sessão. 

19.4 A falta de manifestação importará na perda do direito de recorrer. 
 

19.5. Os recursos não terão efeito suspensivo. 
 

19.6. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 
 

20. DA HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 
 

 20.1. Decorridas as fases anteriores, a decisão será submetida a autoridade 
ordenadora de despesa da Câmara Municipal de Alenquer/PA para homologação. 
 

 20.2. A adjudicação dos objetos ou a homologação do resultado desta licitação não 
obrigam a Câmara Municipal de Alenquer/PA à aquisição dos objetos licitados. 

 

20.3. Após a homologação da licitação, a(s) licitante(s) vencedora(s) será(ão) 
convocada(s) para assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
do recebimento da convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos. 

 

20.4. É facultado a Ordenadora de Despesa, quando a convocada não comparecer 
no prazo estipulado no subitem 20.3, não apresentar situação regular no ato da assinatura 
do contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis.  
 

20.5. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, 
quando solicitado pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela contratante 
 

21. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
 

21.1 O objeto desta licitação será recebido da seguinte forma: 
 

21.1.1. A licitante vencedora deverá entregar os produtos, até quinze (15) dias 
após a emissão da ordem de fornecimento, em dias de expediente, na sede da Câmara 
Municipal de Alenquer/PA; 

 

21.1.2. Nos termos do Art. 73 a 76 da Lei 8.666/93, o objeto desta licitação será 
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recebido: 
 

a) Provisoriamente, no ato da entrega do produto, para posterior verificação da 
conformidade do material com as especificações do objeto licitado; 

 

b) Definitivamente, em até dez (10) dias úteis, contados do recebimento provisório, 
após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

 

21.1.3. O recebimento provisório será feito por pessoa responsável da Câmara 
Municipal de Alenquer/PA, o definitivo, pelo fiscal de contrato designado, após a 
verificação da qualidade e quantidade do material; 

 

21.1.4. A licitante vencedora deve efetuar a troca do produto que não atender às 
especificações do objeto licitado no prazo de dez (10) dias, a contar do recebimento da 
solicitação. 

 

22. DO PAGAMENTO 
 

22.1. O pagamento será efetuado em moeda nacional, após processamento interno, 
mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura, após o recebimento definitivo do objeto 
licitado com as especificações constantes do Anexo I (Termo de Referência), e Anexo II - 
Objeto, deste Edital, efetivamente atestado pelo fiscal de contrato devidamente 
designado. 

 

22.2. A Câmara Municipal de Alenquer/PA reserva-se o direito de não efetuar o 
pagamento se, no ato da atestação, as licitantes não tiverem fornecido o objeto por elas 
contratados na sua totalidade, ou o fornecimento não estiver de acordo com as 
especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência e Anexo II – Objeto deste 
Edital. 
 

22.3. O pagamento somente poderá ser efetuado se as licitantes estiverem em 
situação fiscal regular, isto é, desde que apresente as certidões elencadas no item 15.12, 
alíneas “c” e “d”, deste Edital. 

 

22.4. A licitante vencedora deverá indicar o nome do banco, agência e número da 
conta bancária onde serão depositados os pagamentos das obrigações pactuadas nas 
propostas. O pagamento poderá, ainda, ser efetuado mediante cheque nominal ou crédito 
em conta corrente da adjudicatária, por ordem bancária, em até dez (10) dias úteis, 
contados do recebimento da nota fiscal/fatura. 
 

22.5. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pelas contratadas. 
 

23. DAS PENALIDADES 
 

23.1 As adjudicatárias estarão sujeitas às penalidades abaixo estipuladas, que só 
deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses: 

 

a) Comprovação, pela contratada, anexada aos autos da ocorrência de força maior 
impeditiva do cumprimento contratual; 

 

b) Manifestação da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de 
fatos imputáveis a Câmara Municipal de Alenquer/PA. 

 

23.1.1. Multa de vinte por cento (20%) sobre o valor da quantidade estimada do 
fornecimento, pela recusa de fornecimento ou pela falta de apresentação da 
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documentação necessária para tal. 
 

23.1.2. Sem prejuízo da aplicação de outras penalidades cabíveis, as licitantes que 
deixarem de entregar documentação exigida na licitação ou apresentarem documentação 
falsa, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta ou 
lance, faltarem ou fraudarem na execução das obrigações assumidas para fornecimento 
do objeto, se comportarem de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem 
fraude fiscal, será aplicada a penalidade de impedimento de licitar e contratar com a 
Câmara Municipal de Alenquer/PA, pelo prazo de até cinco (5) anos. 

 

23.2. O prazo para pagamento das multas será de cinco (5) dias úteis a contar da 
intimação da empresa apenada. A critério da Câmara Municipal de Alenquer/PA e sendo 
possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber 
em razão do fornecimento. Não havendo pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 
 

23.3 A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando 
cabíveis. 

 

23.4 Das decisões de aplicação de penalidade, caberá recurso nos termos do artigo 
109 da Lei Federal nº. 8.666/93, observados os prazos ali fixados. 

 

23.4.1. Recursos contra decisões de aplicação de penalidade devem ser dirigidos à 
Presidência da Câmara Municipal de Alenquer/PA. 

 

23.5. Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio 
eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, 
sua petição de interposição original não tiver sido protocolizada. 

 

23.6. O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará a 
Licitante, além das penalidades já mencionadas às seguintes sanções, quando for o caso:  

I. Advertência; 
II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com o Município; 
III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez por cento) do valor da nota de 
empenho, pelo atraso da entrega do material; 

 

23.7. As sanções pelo descumprimento das obrigações contratuais estão previstas 
no Termo de Contrato, parte integrante deste Edital. 
 

24. DO CONTRATO 
 

24.1. O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital – Anexo III, 
terá a vigência de até 12 meses, contados da data de sua assinatura podendo ser 
prorrogado por igual período se houver interesse da Administração, tendo validade e 
eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado.  
 

24.2. O licitante vencedor deverá comparecer para firmar o Contrato, no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data da convocação.  
 

24.2.1 A empresa (s) vencedora (s) deverá também assinar o contrato de forma 
digital, sendo obrigatório de acordo com a Resolução nº 11.535/TCM-PA de 01/07/2014, 
não sendo isento da assinatura física.  
 

24.3. Como condição para celebração do Contrato, o licitante vencedor deverá 
manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação.  
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24.4. Na hipótese de a adjudicatária não atender a condição acima ou recusar a 
assinar o Contrato e não apresentar justificativa a Administração convocará a segunda 
empresa classificada e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação, obedecido ao 
disposto nos incisos XXII e XXIII, do art. 11, do Decreto n.º 3.555/2000, alterado pelo 
Decreto n.º 3.693 de 20.12.2000 e § 2º, do Art. 64, da Lei n.º 8.666/93.  
 

24.5. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, 
farão parte integrante do Contrato a ser firmado, independentemente de transcrição. 
 

24.6 A Administração realizará rigorosa fiscalização da execução do contrato a ser 
firmado, na forma da minuta anexa a este Edital – Anexo III, terá a vigência conforme o 
prazo de entrega, contados da data de sua assinatura podendo ser prorrogado se houver 
interesse da Administração e ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários. 

 

24.7 Pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar ao contratado as sanções de que tratam os arts. 86 a 88, da Lei 
Federal n.º 8.666/93, além da multa de Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 10% (dez 
por cento) do valor da nota de empenho, pelo atraso da entrega do material, a contratada 
não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido 
neste Pregão, até o máximo de 10 (dez) dias, quando, então incidirá em outras 
cominações legais. 

 

24.8 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 

a) Prestar o serviço no prazo previsto; 
 

b)  A CONTRATADA se obriga a realizar os serviços conforme as solicitações 
da Câmara Municipal de Alenquer. 

 

c)  A CONTRATADA será civil e criminalmente responsável por todo e 
qualquer acidente ou danos causados aos usuários estudantes ou a terceiros, na 
execução dos serviços contratados, inclusive pagamento de indenizações devidas. 

 

d) A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no presente certame. 

 

e) A CONTRATADA se responsabilizará por todas as despesas relativas ao 
pagamento de seus empregados, encargos trabalhistas, previdenciários, bem como 
imposto e taxas incidentes sobre o presente contrato, além das despesas 
decorrentes de mão de obra, materiais e gêneros alimentícios correrão pôr conta da 
Contratada, assim como as despesas referentes aos seguros, bem como quaisquer 
danos causados a terceiros, correndo ainda por sua conta o pagamento de impostos 
de quaisquer naturezas do presente contrato. 

 

25. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 
 

25.1 A inexecução total ou parcial no Contrato enseja sua rescisão, com as 
consequências contratuais, inclusive o reconhecimento dos direitos da Administração, 
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

25.2 Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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25.2.1 A rescisão no Contrato poderá ser: 
 

a) Por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº. 8.666/93; 

 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da 
licitação, desde que haja conveniência para a Administração; 

 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
 

25.2.2. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 

26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

26.1. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução 
do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 

 

26.2. Fica assegurado a Câmara Municipal de Alenquer/PA o direito de, segundo 
seu interesse, revogar, a qualquer tempo e motivadamente, no todo ou em parte, a 
presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente. 

 

26.3. As licitantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Câmara Municipal de Alenquer/PA não será, em nenhum caso, responsável 
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo 
licitatório. 

 

26.4. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 

26.5. 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 e local anteriormente 
estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário do Pregoeiro. 

 

26.6. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas 
circunstanciadas a serem assinadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, facultada às 
licitantes sua assinatura. 

 

26.6.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas na 
própria ata. 

 

26.7. Todos os documentos de habilitação cujos envelopes forem abertos na 
sessão, bem como todas as propostas, serão rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio, facultada às licitantes presentes sua assinatura. 

 

26.8. O resultado do presente certame será divulgado na Imprensa Oficial do Estado do 
Pará – IOEPA, no endereço: www.ioepa.com.br, no mural de avisos e no sítio da Câmara 
Municipal de Alenquer, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.alenquer.pa.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-
abertas/pregao-presencial-001-2017/ 

 

26.9. Os demais atos pertinentes a esta licitação passíveis de divulgação serão 
publicados no mural de avisos da Câmara Municipal de Alenquer/PA, no Portal da 

http://www.ioepa.com.br/
http://www.alenquer.pa.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-abertas/pregao-presencial-001-2017/
http://www.alenquer.pa.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-abertas/pregao-presencial-001-2017/
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Câmara Municipal de Alenquer no Endereço eletrônico: 
http://www.alenquer.pa.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-
abertas/pregao-presencial-001-2017/ e na Imprensa Oficial do Estado do Pará – IOEPA. 

 

26.10. Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes 
ficarão à disposição para retirada após a formalização da homologação e da publicação 
de seu extrato na IOEPA, mediante solicitação escrita. Decorridos sessenta (60) dias 
após, serão destruídos sem quaisquer formalidades. 

 

26.11. Até dois (2) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 
convocatório do Pregão. 

 

26.12. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá até um 
(1) dia útil antes da data fixada para recebimento das propostas. 

 

26.13. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame. 

 

26.14. Para contagem de prazos neste Edital exclui-se o dia do início e inclui-se o 
dia do vencimento, considerando-se prorrogado até o 1º dia útil subsequente se o 
vencimento cair em dia sem expediente na Câmara Municipal de Alenquer/PA. 

 

26.15. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro ou 
pela Autoridade Competente. 
 

27. DO FORO 
 

27.1 O Foro para solucionar quaisquer questões oriundas desta licitação é 
competente, por disposição legal, o foro da Comarca de Alenquer, quando não puder ser 
resolvido pela Câmara Municipal de Alenquer/PA, com a exclusão de qualquer outro.  
 

Alenquer, 21 de fevereiro de 2017. 
 
 

Francisco Helio Neto Bezerra 
Pregoeiro 

http://www.alenquer.pa.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-abertas/pregao-presencial-001-2017/
http://www.alenquer.pa.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-abertas/pregao-presencial-001-2017/
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ANEXO I. TERMO DE REFERENCIA 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017-CPL/CMA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2016-CMA 

 
1. DO OBJETO  

1.1. Trata o presente Termo de Referência da aquisição de Material de Consumo: 

(Material de higiene e limpeza; Gêneros Alimentícios; Materiais Descartáveis, Utensílios 

para Cozinha; Material de Expediente e Suprimentos de Informática), necessários a 

recompor o estoque do almoxarifado para atender as necessidades da Câmara Municipal 

de Alenquer, conforme especificações e quantidades relacionadas, pela Diretoria Geral da 

CMA. 
 

1.2. Os materiais referenciados neste Projeto, dadas as suas características, 

enquadram-se no conceito de bens comuns, conforme definido na Lei nº 10.520/2002.  
 

2. DO DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL  

2.1 Os materiais devem estar em acordo com as especificações e quantidades do 

quadro demonstrativo do Anexo II do Edital de Pregão Presencial Nº 001/2017.  

2.2. Os materiais rejeitados, em caso de não estarem especificados e/ou por serem 

considerados em desconformidade com as especificações, deverão ser reentregues, no 

prazo de até 10 (dez) dias corridos, arcando a CONTRATADA com o ônus decorrente do 

fato.  
 

3. LOCAL DA ENTREGA DO MATERIAL  

3.1 O material de expediente deverá ser entregue na Sede da Câmara Municipal de 

Alenquer, no horário das 08:00hs às 14:00hs, em dias de funcionamento do Órgão.  
 

4. JUSTIFICATIVA  

4.1 A aquisição do material objeto deste certame faz-se necessária para atender à 

necessidade de consumo de materiais necessários ao desempenho das atividades dos 

diversos setores da Câmara Municipal de Alenquer/PA, tendo em vista a grande demanda 

de trabalho burocrático, o que faz utilizar um grande quantitativo dos materiais aqui 

especificados.  
 

5. DO FORNECIMENTO E VIGÊNCIA CONTRATUAL  

5.1 A CONTRATADA deverá entregar os produtos solicitados, de acordo com a 

necessidade da Câmara Municipal de Alenquer, dentro do prazo máximo de até 

15(quinze) dias, após solicitação efetuada pela Diretoria Administrativa.  

5.2 Havendo rejeição, o fornecedor será informado para proceder à imediata 

substituição. Se nenhuma providência for tomada pelo fornecedor, a CONTRATANTE 

providenciará a devolução debitando à CONTRATADA as despesas correspondentes. 

5.3 O contrato vigerá da sua assinatura até a entrega total dos itens, obedecendo o 

prazo máximo de 15 (quinze) dias.  
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6. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO  

6.1 A fiscalização e o recebimento ficarão a cargo da comissão de recebimento e 

fiscal do futuro instrumento contratual que verificará as suas conformidades quanto à 

QUALIDADE, para a consequente aceitação.  
 

7. DO CRITÉRIO DO JULGAMENTO  

7.1. Os critérios de julgamento estarão de acordo com o previsto na lei n º 8.666, de 

21 de Junho de 1993, em caso de licitação, ou em caso de Pregão o Decreto n º 3.555, 

de 08 de Agosto de 2000, adotando-se o critério de menor preço, sendo que para tornar-

se adjudicatária, é imprescindível que a proposta atenda todas as condições 

estabelecidas no edital, bem como apresente preço compatível com o praticado no 

mercado.  
 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA/CONTRATANTE  

8.1 – Contratada  

8.1.1 – A CONTRATADA deverá entregar os produtos solicitados constante no 

ANEXO II – Do objeto;  

8.1.2 – Substituir, às suas expensas num prazo de até 10 (dez) dias, e sob pena de 

aplicação de sanções cabíveis, os produtos eventualmente entregues em desacordo com 

as especificações deste Projeto Básico e/ou da requisição, ou que apresente vício de 

qualidade;  

8.1.3 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas decorrentes do 

cumprimento das obrigações assumidas, encargos sociais, impostos, além das 

decorrentes do cumprimento das obrigações trabalhistas, taxas, impostos, sem qualquer 

ônus a Câmara Municipal de Alenquer/PA;  

8.1.4 – Manter durante todo o período de fornecimento, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas;  

8.1.5 – Responder integralmente por perdas e danos que vier a este órgão ou a 

terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 

independentemente de outras cominações contratuais ou legais.  
 

8.2 – Responsabilidades da CONTRATANTE  

Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 

legais, a CONTRATANTE se obrigará:  

8.2.1 - Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas 

obrigações dentro das normas e condições assumidas por ocasião da assinatura do 

contrato; 

8.2.2 - Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as 

obrigações assumidas pela empresa;  

8.2.3 - Comunicar a empresa, por escrito, eventuais anormalidades de qualquer 

espécie, prestando os esclarecimentos necessários, determinando prazo para a correção 

das falhas;  

8.2.4 - Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.  
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9. DAS CONDIÇÕES E DOCUMENTOS DE SUPORTE PARA PAGAMENTO  

9.1 Deverão ser apresentadas, na tesouraria da Câmara Municipal de Alenquer/PA, 

as Notas Fiscais/Faturas, emitidas em 02 (duas) vias, acompanhadas dos respectivos 

comprovantes de regularidade para com a fazenda federal, estadual e municipal, 

regularidade relativa à seguridade social e ao fundo de garantia por tempo de serviço 

(FGTS) e certidão Negativa de Dívida Trabalhista (CNDT); devidamente certificadas e 

atestadas pelo setor financeiro, devendo conter no corpo das Notas Fiscais/Faturas, a 

descrição do objeto, o número do CONTRATO e o número da Conta Bancária da 

CONTRATADA, para depósito do pagamento, o qual deverá ser efetuado no prazo de até 

10 (dez) dias úteis após a apresentação. Na hipótese das Notas Fiscais/Faturas 

apresentarem erros ou dúvidas quanto à exatidão ou documentação, a CONTRATANTE 

poderá pagar apenas a parcela não controvertida no prazo fixado para pagamento, de 

acordo com o relatório emitido pela Comissão prevista no parágrafo anterior, ressalvada o 

direito da CONTRATADA de reapresentar, para cobrança as partes controvertidas com as 

devidas justificativas (nestes casos a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, a partir do recebimento, para efetuar uma análise e o pagamento).  
 

10. DOS VALORES E CUSTOS MÁXIMOS ESTIMADOS PARA O PROJETO  

10.1. O valor final do presente objeto será definido após a Cotação Prévia de Preços 

a ser realizada pela Comissão Permanente de Licitação – CPL.  
 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

11.1. A Câmara Municipal de Alenquer/PA se reserva o direito de paralisar ou 

suspender, a qualquer tempo, a prestação dos serviços, mediante pagamento único e 

exclusivo dos trabalhos já executados, por ajuste entre as partes interessadas. 
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ANEXO II. DO OBJETO – MATERIAL DE CONSUMO 
 

LOTE 1. Material de Higiene e Limpeza 

ITEM 
DESCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÕES DOS 

PRODUTOS 
UND QTE 

PREÇO 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

ÁCIDO MURIATICO - Ácido muriático em liquido 
composto de hcl+h20 incolor para limpeza em geral 
acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto, 
acondicionado em Caixa com 12 und de 1lt. 

CX 
12 

  

02 

ÁGUA SANITÁRIA – Solução aquosa princípio ativo: 
hipoclorito de sódio, embalagem plástica contendo 1 litro, 
produto com registro no Ministério da Saúde, hipoclorito 
de sódio, hidróxido de sódio e água, teor ativo entre 2% 
e 2,5%, em caixas com 12 embalagens. 

CX 
40 

  

03 
ÁLCOOL GEL – Álcool etílico com teor alcoólico entre 
65º INPM hidratado, diluído embalado com Gel com 
500G. caixa c/ 12 unidades de 500g. 

CX 
10 

  

04 
BALDE PARA LIMPEZA - Balde confeccionado em 
material plástico, com alça, tampa em material plástico e 
capacidade para 60 lts. 

UND 
05 

  

05 
BALDE PARA LIMPEZA - Balde confeccionado em 
material plástico, com alça em arame, sem tampa e com 
capacidade para 15 lts. 

UND 
20 

  

06 

CERA LIQUIDA INCOLOR – Cera liquida para piso, 
princípio ativo Clorato Alquil Benzil Amônio, composição 
básica Monil Fenol, Etoxilado, óleo de eucalipto, 
essência, corante e outras substancias químicas 
permitidas, não voláteis mínimo 3,5% na categoria 
pronto uso, na cor incolor, acondicionado em frasco 
plástico contendo 750 ml, produto com registro no 
Ministério da Saúde, apresentado em caixa com 12 unid 
de 750 ml. 

CX 
40 

  

07 
CESTO PARA LIXO – Cesto para lixo confeccionado em 
material plástico, telado com capacidade para 10lts. 

UND 20   

08 
CESTO PARA LIXO – Cesto para lixo confeccionado em 
material plástico, tipo basculante com tampa e pedal que 
aciona o levantamento da tampa, capacidade para 10lts. 

UND 
20 

  

09 

DESINFETANTE - Categoria básica restrita ao uso puro 
para limpeza geral e pesada, com poder desinfetante 
princípio ativo clorato alquil benzil amônio, composição 
básica monil fenol,etoxilado,oleo de eucalipto, essência, 
corante e outras substancia químicas permitidas, 
composição aromática de pinho ou similar, 
acondicionado em recipiente plástico contendo 1 litro. 
Acondicionado em Caixas contendo 12 und de 1 litro. 

CX 
24 

  

10 

DESODORIZADOR DE AMBIENTE, desodorizador 
ambiental aerossol na fragrância de lavanda ingrediente 
ativo solubilizantes coadjuvantes ebutano/propano em 
frasco de alumínio com conteúdo de 400ml e peso 
líquido de 277 gramas. Caixa com 12 unidades 

CX 
20 

  

11 

DETERGENTE LÍQUIDO – Detergente líquido neutro, 
concentrado, inodoro, biodegradável, para limpeza geral 
e pesada, com dados de identificação do produto, marca 
do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. 
CX 24 X 500 ml 

CX 
20 
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12 

DETERGENTE PARA PRATOS - princípio ativo linear 
alquilbenzeno, sulfonato de sódio, composição básica 
tensoativos: anionicos, não iônicos, coadjuvante, 
preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e 
outras substancias químicas permitidas, teor de ativos 
mínimo de 8,0%, ph=6,0-9, 0, solução 1% p/ p, 
composição aromática neutro, acondicionado em 
bombona plástica, contendo 500ml. Caixa com 12x500 

CX 
24 

  

13 

ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO – Kit 
Escova para limpeza de vaso sanitário, confeccionada 
com cabo em plástico, cerdas de nylon com suporte tipo 
copo.  

UND 
40 

  

14 
ESCOVA PLÁSTICA PARA LAVAR ROUPAS – Escova 
plástica para lavar roupa em material sintético resistente, 
formato oval com cerdas em nylon.  

UND 
40 

  

15 

ESCOVÃO DE NYLON – Escovão com cerdas de nylon, 
cabo de madeira pintado ou encapado com plástico, 
medida da base entre 25 e 30 cm, confeccionada em 
madeira pintada ou plástico, com rosca para o cabo. 

UND 
50 

  

16 
ESPANADOR DE TETO – Espanador de teto com 
cerdas de Nylon, base em madeira, plástico ou material 
similar, c/ cabo acoplado ou enroscado 

UND 
12 

  

17 

ESPONJA PARA PRATOS - Esponja para limpeza tipo 
dupla face composta de poliuretano e fibra sintética com 
material abrasivo com função bactericida medindo 
110x75x9, com formato retangular poliuretano e fibra 
sintética na cor amarela com verde. Pct com 6 und 

PCT 
40 

  

18 

FOSFOROS – Fosforo confeccionado em madeira de 1ª 
qualidade, acabamento perfeito com ponta abrasiva, 
medindo aproximadamente 6 cm, acondicionado em 
caixas contendo 40 palitos, reembalados em pacotes 
com 10 caixas. 

PCT 
40 

  

19 
FRANELA - Flanela 100% algodão medindo 38x58cm, 
na cor laranja. Pacote com 10 unidades 

PCT 20   

20 
INSETICIDA AEROSSOL – Inseticida aerossol, baixa 
toxidade, com solvente  a base de agua, sem cfc - similar 
ao sbp 12 X 286g, Caixa com 12 und 

CX 
20 

  

21 

INSETICIDA LIQUIDO - Inseticida líquido, eficaz no 
combate pragas caseiras: moscas, mosquitos, 
pernilongos, muriçocas, carapanãs e baratas. Frasco de 
500 ml, caixa com 24 unidades de 500ml. 

CX 
10 

  

22 

LIMPA MÓVEL – Lustra móvel de madeira, a base de 
óleo de peroba. Embalagem com 200 ml, com dados de 
identificação do produto, marca do fabricante, data de 
fabricação, prazo de validade e inscrição na DISAD. 
Caixa com 12 frascos de 200ml. 
 

CX 
24 

  

23 

LIMPA VIDROS - Limpa vidros tipo líquido. Cor 
incolor/azul. Frasco plástico de 500ml, com gatilho, A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde. Caixa com 
12 und de 500 ml 

CX 
10 
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24 

LUVAS PARA LIMPEZA - Luva para limpeza. 
Composição: borracha de látex natural, com 
revestimento interno, reforçada, com superfície externa 
antiderrapante. Tamanho médio, cor amarelo ou azul. 
Deverá estar em conformidade com as normas da ABNT. 
Emb. c/ um par;  
NBR 13.393. 

PAR 
60 

  

25 
PÁ DE LIXO - Pá para lixo em plástico medindo 300mm 
x 280mm x 125mm, cabo de madeira revestido com 
plástico com 150cm ou aproximado. 

UND 
20 

  

26 

PÁ PARA LIXO EM METAL GALVANIZADO - Pá para 
lixo em metal galvanizado medindo 300mm x 280mm x 
125mm, cabo de madeira revestido ou não com plástico 
com 150cm 

UND 
20 

  

27 
PALHA DE AÇO - Lã de aço: composto de aço carbono, 
acondicionado em saco plástico, embalado em 08 
unidades. Embalagem com 14 pacotes de 8 unidades 

PCT 
20 

  

28 
PANO DE CHÃO - Pano de chão em algodão cru na cor 
branca, medindo 0,71 X 0,54 cm pct c/ 06 und 

PCT 
40 

  

29 
PANO DE PRATO - Pano de copa, para cozinha, 
resistente, com no mínimo 95% algodão, em cores 
claras, medindo 40x66cm. pacote c/ 06 und 

PCT 
30 

  

30 PAPEL ALUMÍNIO - Papel alumínio 30 cm X 7,5 m UND 40   

31 
PAPEL FILME - Papel filme de PVC, transparente 
aderente, de 28cmX30m 

UND 
40 

  

32 

PAPEL HIGIÊNICO - papel higiênico de boa qualidade, 
folha simples, gofrado, picotado, na cor branca, medindo 
30mx10cm, neutro, sem relevo, compostos de fibras 
celuloticas/naturais, exceto aparas de papel, tubete 
medindo de 4,0cm, conforme as normas do Inmetro, Inpi  
e N.B.R. embalagem com fardos com boa visibilidade 
com 64 rolos e serviço de atendimento ao consumidor,. 
Fardo com 16 pacotes de 4 rolos. 

FDO 
40 

  

33 

PAPEL TOALHA - Papel toalha interfolha, 02 (duas) 
dobras, 100% celulose virgem, alta absorção, gofrado, 
cor branco, não-reciclado. Acondicionados em pacote 
com 2 unidades de 1000(mil) folhas. 

PCT 
40 

  

34 

PASSADOR DE CERA - de uso doméstico, com espuma 
retangular medindo 4,5x30cm, cabo de madeira 
revestido medindo 1,20m, com gancho na ponta para 
pendurar. 

UND 
20 

  

35 

PASTILHA SANITÁRIA – Pedra sanitária: tipo 
arredondada, com suporte, fragrância floral, na cor azul e 
rosa, em consistência sólida, composta 98,99% de 
paradicorobenzo. 

UND 
400 

  

36 

POLIDOR DE ALUMÍNIO – Polidor de alumínio reparado 
à base de Tensoativo Aniônico (Linear Alquil Benzeno 
Sulfônico), Acidificantes (Ácido Clorídrico e Ácido 
Glicólico), Espessante, Corantes, Fragrância e Veículo. 
Frasco de 500ml, Caixa com 12 und. 
 com 24x500 ml 

CX 
10 

  

37 
RODO MÁGICO - Rodo mágico com esponja de alta 
absorção, cabo inox desmontável medindo 1,35 cm. 

UND 
12 

  

38 
RODO PEQUENO – (puxa e seca) - cabo de madeira, 
base medindo 40cm, base de alumínio, com duas 
laminas de borracha. 

UND 
40 
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39 
SABÃO DE COCO - Sabão de coco em barra, neutro, 
embalados individualmente em barras de 200gr. Caixa 
com 50 barras de 200g. 

CX 
20 

  

40 

SABÃO EM BARRA - Sabão em barra de 1kg. Embalado 
em saco plástico. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência, 
número do lote, validade e número de registro no 
Ministério da Saúde. Caixa com 10 barras de 1 kg 

CX 
20 

  

41 

SABÃO EM PÓ - Sabão em pó, para limpeza pesada, 
em utilização para limpezas diversas, com a seguinte 
composição mínima: tensoativo, enzimas, agua, 
perfume, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, 
branqueador ótico e corante, biodegradável, com 
aromatizado, na cor de coloracao azulada, 
acondicionado em embalagem plastica com 5 kg, rotulo 
com informações sobre o sabão em pó, fabricante, 
responsável técnico, registro no ministério da saúde ou 
Anvisa. Embalagem: Caixa com 24 pacotes de 500g. 

CX 
24 

  

42 
SABONETE - Sabonete em tablete glicerinado, PH entre 
5,5 a 8,5, comum para higiene corporal. Embalagem com 
12 unidades de 90g. 

DZ 
40 

  

43 

SABONETE LIQUIDO - Sabonete líquido concentrado 
neutro (ph entre 7,0 a 8,0) diluição mínima de 1:15, 
comum para higienes das mãos, embalagem com 500ml, 
caixa com 12 und de 500ml. 

CX 
20 

  

44 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, reforçado, picotados, na 
cor preta, capacidade de 200 litros. Embalados na forma 
de Pacotes com 10 unidades.  

 

PCT 
200 

  

45 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, reforçado, picotados, na 
cor preta, capacidade de 100 litros. Embalados na forma 
de Pacotes com 10 unidades.  

PCT 
200 

  

46 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, reforçado, picotados, na 
cor preta, capacidade de 60 litros. Embalados na forma 
de Pacotes com 10 unidades.  

 

PCT 
200 

  

47 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, reforçado, picotados, na 
cor preta, capacidade de 30 litros. Embalados na forma 
de Pacotes com 10 unidades.  

 

PCT 
200 

  

48 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, reforçado, picotados, na 
cor preta, capacidade de 15 litros. Embalados na forma 
de Pacotes com 10 unidades.  

 

PCT 
200 

  

49 
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, reforçado, picotados, na 
cor preta, capacidade de 10 litros. Embalados na forma 
de Pacotes com 10 unidades.  

 

PCT 
200 

  

50 
SODA CAUSTICA - Soda caustica tipo escama 
embalada em potes de 300g, composta de hidróxido de 
sódio. Caixa com 12und de 300g. 

CX 
20 

  

51 

TOALHA DE ROSTO - Toalha de rosto, 100% algodão, 
felpa dupla, com 03 tramas 2x2, gramatura entre 301 e 
400g/m2, com barra nos quatro lados, medindo 70x45cm 
- Cores diversas 
 

UND 
50 

  

52 
VASSOURA DE FERRO – Vassoura Rastelo tipo 
ancinho, de ferro, possuindo de 14 a 30 dentes, com 
cabo de madeira. 

UND 
20 
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53 

VASSOURA DE PELO FINO - Vassoura de pelo: 
sintético de nylon, cabo de madeira, medida da base 
entre 24 a 27 cm, base de madeira pintada, contendo 
rosca para cabo. 

UND 
40 

  

54 

VASSOURA PET RECICLADO – Vassoura construída 
com cerdas de fios a base de pet reciclado, tipo 12 fios, 
amarração com arame, cabo de madeira medindo 
1,20m, comprimento cerdas 20cm. 
 

UND 
40 

  

Valor total do lote:____ 

LOTE 2. Gêneros Alimentícios 
ITEM OBJETO UND QUAN

T 
P. UNIT V. 

TOTAL 

01 

ACHOCOLATADO EM PÓ - Embalagem intacta de 1kg, 
rendimento Mínimo de 50 (cinquenta) porções, valor 
energético 390 Kcal para cada 100gr. Proteína 2,5g para 
cada 100g do produto, na embalagem deverão constar 
data da fabricação data de validade e número do lote do 
produto. Validade mínima de 6 meses na data da 
entrega. 

CX 
10 

  

02 

AÇÚCAR TIPO CRISTAL, cor, cheiro próprios e sabor 
doce, 99.8% p/p admitindo a umidade max. de 0,04% 
p/p, isentos de larvas, materiais terrosos e detritos 
animais ou vegetais, plástico atóxico c/peso líquido de 
1kg, fardo com 30Kg  
pacotes 

 

FDO 
30 

  

03 

ADOÇANTE DIETÉTICO líquido, contendo edulcorantes 
artificiais, ciclamato de sódio, sacarina sódica e 
acesulfame de potássio, embalagem plástica com 100ml, 
prazo de validade mínima de 1 ano. 

PCT 
20 

  

04 

ÁGUA MINERAL NATURAL - Água mineral natural sem 
gás, acondicionada em Embalagens de 1,5 litros, Em 
pacotes com 6 frascos cada (6 x 1), com certificados de 
autorizações dos órgãos Competentes e com validade 
para 12 (doze) meses 

FDO 
200 

  

05 

ÁGUA MINERAL NATURAL - Água mineral natural sem 
gás, acondicionada em Embalagens de 300ml, Em 
pacotes com 12 frascos cada (12 x 1), com certificados 
de autorizações dos órgãos Competentes e com 
validade para 12 (doze) meses 

FDO 
400 

  

06 

ÁGUA MINERAL NATURAL, - Água mineral natural sem 
gás, acondicionada em galão de 20 litros, com 
certificados de autorização dos órgãos competentes e 
com validade para 12 meses. 

UND 
300 

  

07 
ARROZ POLIDO TIPO 1, - Arroz polido, tipo 1 – longo 
fino – validade 3 meses na data de entrega – fardo com 
30X1kg. 

FDO 
20 
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08 

BISCOITO SABOR LEITE sem recheio, com os 
seguintes ingredientes: farinha de trigo fortificada com 
ferro e ácido fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal, 
açúcar invertido, sal, estabilizante lecitina de soja, 
fermentos químicos bicarbonato de amônio e 
bicarbonato de sódio, acidulante ácido láctico e 
aromatizante. Valor nutricional na porção de 100g: 10g 
de proteína, 72g de carboidratos e 12,5g de gorduras 
totais. O biscoito deverá ser fabricado a partir de 
matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias 
terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, 
serão rejeitados biscoitos mal cozidos, queimados e de 
caracteres organolépticos anormais, não podendo 
apresentar excesso de dureza e nem se apresentar 
quebradiço – embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 500g, 
tendo dupla embalagem e em embalagem secundária de 
caixa de papelão 

CX 
30 

  

09 

BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. 
Ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido 
fólico (vit. B9), açúcar, gordura vegetal hidrogenada, 
açúcar invertido, sal refinado, extrato de malte, 
estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos 
bicarbonato de sódio, amido de milho. Valor nutricional 
na porção de 100g: mínimo 70g de carboidrato, 10g de 
proteína e 12,5g gorduras totais. O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta 
de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de 
conservação – embalagem primaria em pacotes 
impermeáveis lacrados com peso líquido de 400 a 500g 
com dupla embalagem e em embalagem secundária de 
caixa de papelão. – emb. 400 a 500g. 

CX 
30 

  

10 

BISCOITO TIPO ROSQUINHA - Rosquinha assada com 
coco e leite condensado de boa qualidade macia e 
aerada. Serão rejeitados rosquinhas mal assadas, 
queimados, amassadas, achatados e “embatumadas 
aspecto massa pesada” e de características 
organolépticas anormais. Pacotes de 200 a 400g, caixa 
com 30 pacotes. 

CX 
30 

  

11 

CAFÉ - Café torrado e moído, com aspecto homogêneo, 
sabor predominante de café arábica, admitindo-se 
mistura de café conilon em até 20% e o máximo de 20% 
de PVA (grãos pretos, verdes e ardidos), tipo tradicional, 
com nível de qualidade igual a 5 (cinco), pacote de até 
1kg, com todas as informações pertinentes ao produto, 
previsto na legislação vigente, selo ABIC constatando 
data de fabricação e validade nos pacotes individuais. 

KG 
300 

  

12 

CANELA EM PÓ - em pó fino, homogêneo, obtido da 
casca de espécimes vegetais genuínas, pardo-
amarelada ou marrom claro com aspectos e cheiro 
aromático de sabor próprio. Deverá obedecer a 
legislação de alimentos vigentes, observando as boas 
práticas. Und de 40g 

UND 
20 

  

13 
CHÁ DE BOLDO, embalagem com 10 saquinhos, prazo 
mínimo de validade de 1 ano. 

CX 
100 
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14 
CHÁ DE ERVA CIDREIRA, embalagem com 10 
saquinhos, prazo mínimo de validade de 1 ano. 

CX 
100 

  

15 
CHÁ DE HORTELÃ, embalagem com 10 saquinhos, 
prazo mínimo de validade de 1 ano. 

CX 
100 

  

16 

FARINHA DE TRIGO - Farinha de Trigo especial produto 
obtido a partir de cereal limpo desgerminado, sãos e 
limpos, isentos de matéria terrosa e em perfeito estado 
de conservação, com cheiro próprio e sabor próprio. 
Com uma extração máx. de 20% e com teor máx. de 
cinzas de 0,68% . Com no mínimo de glúten seco de 
6%p/p. - embalagem 1kg. 

FDO 
10 

  

17 

FEIJÃO CARIOCA - Feijão carioca tipo 1, de 1ª 
qualidade constituído de no mínimo de 90% a 98% de 
grãos inteiros e íntegros, na cor característica a 
variedade correspondente de tamanho e formatos 
naturais maduros, limpos e secos, na composição 
centesimal de 22g de proteína, 1,6g de lipídios e 60,8g 
de carboidratos – emb. 1kg – fardo com 30 Kg. 

FDO 
10 

  

18 

FRANGO - Carne de frango inteiro sem vísceras 
provenientes de aves sadias, abatidas sob rígidas 
condições de higiene, ter tamanho uniforme sem 
excesso de pele. Congelados a -180C°, acondicionado 
em embalagem primária de plástico, especificando data 
de fabricação e data de validade de no mínimo 04 
meses, sendo que a entrega não deverá ter data 
superior a 20 dias da data de fabricação. Inspecionada 
pelo número de registro do S.I.E. ou S.I.F. 

CX 
30 

  

19 

LEITE EM PÓ INTEGRAL obtido por desidratação do 
leite de vaca integral e apto para a alimentação humana, 
mediante processos tecnológicos adequados adicionado 
de lecitina de soja como emulsionante e com a 
composição centesimal de 26g de proteína, 38g de 
carboidratos e 26g de lipídios. Devendo ter boa 
solubilidade – emb. 400g a 1 KG. 

KG 
200 

  

20 

MACARRÃO TIPO ESPAGUETE com ovos, deverão ser 
fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas 
isentas de matérias terrosas, parasito s e larvas, com o 
mínimo correspondente a 0,045g de colesterol por quilo. 
Na embalagem não poderá haver mistura de outros tipos 
de macarrão. Com rendimento mínimo após o cozimento 
de 2 vezes a mais do peso antes da cocção. – emb. 
500g Pacote com 10 unidades. 

FDO 
40 

  

21 

MACARRÃO TIPO PARAFUSO - Massa seca com ovos, 
acondicionado em embalagem transparente intacta de 
500g, a embalagem deverá conter externamente os 
dados de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de fabricação, data de 
validade e condições de armazenagem. Validade mínima 
de 6 meses na data de entrega. Fardo de 24x500g. 

FDO 
20 

  

22 

MARGARINA COM SAL - margarina c/ sal com 60% a 
80% de lipídios. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e 
cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de 
ranço e de outras características indesejáveis - 
embalagem de 500g, Caixa c/ 24X500g 

CX 
20 

  



 

 

 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Alenquer 

Poder Legislativo 

CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00 
 

31 
Rua Dr. José Leite de Melo S/Nº CEP. 68.200-000, bairro Planalto – Alenquer/Pará 

23 

MATE PARA CHÁ – Erva mate para chá, embalagem 
íntegra de 250g, na embalagem deverá constar data de 
fabricação e número do lote do produto. O produto deve 
estar isento de sujividades, microorganismos. Validade 
mínima de 3 meses na data da entrega 

CX 
10 

  

24 

MILHO BRANCO PARA CANJICA - Grãos ou pedaços 
de grãos de milho que apresentam ausência parcial ou 
total do gérmen, em função do processo de escarificação 
mecânica ou manual. Canjica extra ou quatro. 
Embalagem integra de 500g, na embalagem deverá 
constar data da fabricação data de validade e número do 
lote do produto. Validade mínima de 6 meses na data da 
entrega. Fardo com 30 pacotes de 500g. 

FDO 
20 

  

25 

ÓLEO DE SOJA REFINADO TIPO 1, que sofreu 
processo tecnológico adequado como degomagem, 
neutralização, clarificação, frigorificação ou não de 
desodorização – emb. Pet 20X900ml, caixa c/24X900ml 

CX 
10 

  

26 

Refrigerante em garrafa descartável de 2000 ml., Fardo 
com 6 unidades. Os sabores devem ser variados (Cola, 
Laranja, Uva, Guaraná e Limão), contendo as seguintes 
composições: Cola: (Água gaseificada, extrato de noz de 
cola, cafeína, corante amarelo IV, acidulante INS 338 e 
aroma natural. Não contém glúten, não alcoólico); 
Laranja - (Água gaseificada, açúcar, suco natural de 
laranja, 10%, aroma artificial, acidulante INS 330, 
conservador INS 211, estabilizantes INS 444 e INS 480, 
corante artificial INS 110. Não contém glúten, não 
alcoólico); Uva - (Água gaseificada, açúcar, suco natural 
de uva 10%, acidulantes INS 330, conservador INS 211, 
corantes artificiais INS 123, INS 133 e tratarzina, aroma 
sintético artificial, não contém glúten, não alcoólico); 
Guaraná - (Água gaseificada, açúcar, semente de 
guaraná, 0,025%, acidulante INS 330, corante amarelo 
IV, aroma sintético idêntico ao natural, conservador INS 
211, não contém glúten, não alcoólico) e Limão (Água 
gaseificada, açúcar, suco natural de limão 2,5%, aroma 
natural, acidulante INS 330, e conservador INS 211. Não 
contém glúten, não alcoólico). 

FDO 
200 

  

27 

SAL IODADO - Sal refinado, iodado, com granulação 
uniforme e com cristais brancos, com no mínimo de 
98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de 
iodo de no mínimo 10mg e máximo de 15mg de iodo por 
quilo de acordo com a Legislação Federal Específica – 
emb. 1kg - fardo c/ 30undX1kg 

FDO 
05 

  

28 

TEMPEIRO EM PÓ - Tempero pronto, obtido da mistura 
de sal, amido, gordura vegetal hidrogenada, alho, 
realçador de sabor, glutamato de sódio, com aspecto, 
cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em 
embalagem apropriada contendo procedência e 
validade, pct c/100g. 

FDO 
10 

  

Valor total do lote:_____________________ 
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LOTE 3. Material descartável e Utensílios para Cozinha 
ITEM OBJETO UND QUAN

T 
P. UNIT V. 

TOTAL 
01 

BANDEJA INOX - Bandeja de inox retangular  
Medindo aproximadamente 40 ou 60 cm, adequada para 
servir. 

UND 
10 

  

02 

CAIXA TÉRMICA - Caixa térmica em plástico ou 
polipropileno, utilizada para armazenamento e transporte 
de produtos cárneos e pescados, com dimensões 
externas aproximadas de 66 cm comprimento X 44 cm 
de largura x 19,5 cm de altura, com capacidade 
aproximada de 42 litros. 

UND 
02 

  

03 
COADOR PARA CAFÉ - Coador de pano para café 
(flanela), 23 x 24 cm, com capacidade para até 2,2 litros, 
e cabo de madeira.  

UND 
12 

  

04 
COLHER INOX - Colher para sopa fabricada em aço 
Inox. Caixa contendo 12 unidades; 

CX 
10 

  

05 

COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL - confeccionada 
em plástico resistente na cor branca ou translúcida 
medindo 16 a 17 cm de comprimento. O produto deve 
ser isento de materiais estranhos, rachaduras, 
deformações, rebarbas ou arestas. Embaladas 
higienicamente em saco plástico e reembaladas em 
caixa de papelão. Acondicionado conforme a praxe do 
fabricante de forma a garantir a higiene e integridade do 
produto até seu uso. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação,procedência e 
quantidade. 

CX 
20 

  

06 
CONJUNTO XÍCARA/PÍRES - Conjunto xícara/pires para 
café em vidro temperado, acabamento tipo porcelana liso 
ou decorada. Embalagem com 6 jogos xícara/píres 

CX 
10 

  

07 

COPO DESCARTÁVEL confeccionado com resina 
termoplástica branca ou translúcida com capacidade de 
50 ml, medindo aproximadamente 5,0 cm de diâmetro na 
boca, 3,0 cm de diâmetro no fundo e 4,0 cm de altura. 
Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais 
estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, 
bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar 
sujidade interna ou externamente. O copo deve trazer 
gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma 
indelével, a marca ou identificação do fabricante, a 
capacidade e o símbolo de identificação de material para 
reciclagem. Acondicionado conforme a praxe do 
fabricante, de forma a garantir a higiene e integridade do 
produto até seu uso. A embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, procedência e 
quantidade. Deverá atender as condições gerais da NBR 
14865 e NBR 13230 da ABNT 

CX 
50 

  

08 

COPO DESCARTÁVEL Copo descartável para água, 
200ml, material de poliestireno, transparente cristal 
corpo frisado, bordas arredondadas, não tóxico, peso 
unitário mínimo de 2,20 gramas por copo, em cada copo 
deverá constar: gravação da marca ou identificação do 
símbolo do fabricante, símbolo de reciclagem, conforme 
à norma ABNT NBR 13230/1994, e atender 
rigorosamente à norma da ABNT NBR 14865/2002 – 

CX 
50 
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copos plásticos descartáveis. Acondicionado em caixa 
contendo 25 manga/pacote com 100 unidades. Nas 
embalagens deverão constar a capacidade de cada copo 
e a quantidade de copos. 

09 
FACA INOX - Faca fabricada em aço Inox. Caixa 
contendo 12 unidades; 

CX 
10 

  

10 

FACA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - confeccionada em 
plástico resistente na cor branca ou translúcida medindo 
16 a 17 cm de comprimento. O produto deve ser isento 
de materiais estranhos, rachaduras, deformações, 
rebarbas ou arestas. Embaladas higienicamente em 
saco plástico e reembaladas em caixa de papelão. 
Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma 
a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação,procedência e quantidade. 

CX 
20 

  

11 
GARFO INOX - Garfo fabricado em aço Inox. Caixa 
contendo 12 unidades; 

CX 
10 

  

12 

GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL - confeccionado em 
plástico resistente na cor branca ou translúcida medindo 
16 a 17 cm de comprimento. O produto deve ser isento 
de materiais estranhos, rachaduras, deformações, 
rebarbas ou arestas. Embaladas higienicamente em 
saco plástico e reembaladas em caixa de papelão. 
Acondicionado conforme a praxe do fabricante de forma 
a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. 
A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação,procedência e quantidade. 

CX 
20 

  

13 
GARRAFA TÉRMICA - Garrafa térmica - com 
revestimento interno e externo em aço inoxidável, com 
capacidade para 2,5 l.  

UND 
05 

  

14 
GARRAFA TÉRMICA - Garrafa térmica com capacidade 
de 1 litro, completa, com tampa de rosquear e interior em 
vidro. Dimensões aproximadas: 27 x 11 cm de diâmetro. 

UND 
10 

  

15 

GUARDANAPO DE PAPEL - Guardanapo de papel 
branco, medindo aproximadamente 33 x 33 cm, com boa 
capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos 
ou sujidades, embalado em pacotes plásticos com 50 ou 
100 unidades, reembalados em caixa de papelão, 
conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a 
higiene e integridade do produto até seu uso. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência e quantidade.  

CX 
40 

  

16 

GUARDANAPO DE PAPEL - Guardanapo de papel 
branco, medindo aproximadamente 23 x 23 cm, com boa 
capacidade de absorção, sem furos, materiais estranhos 
ou sujidades, embalado em pacotes plásticos com 50 ou 
100 unidades, reembalados em caixa de papelão, 
conforme a praxe do fabricante de forma a garantir a 
higiene e integridade do produto até seu uso. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência e quantidade. 

CX 
40 

  

17 
JARRA DE VIDRO - Jarra de vidro para suco 
confeccionada em vidro transparente e resistente, com 
alça e capacidade para 2 litros. 

UND 
10 
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18 
JARRA PLÁSTICA - Jarra em plástico transparente com 
capacidade para 2 litros, com tampa 

UND 
10 

  

19 
PRATO DE VIDRO - Prato de vidro avulso, feito em vidro 
temperado, tipo raso, formato circular, na cor cristal 
transparente.  

UND 
100 

  

20 

PRATOS DESCARTÁVEL RASO, Prato em plástico 
descartável, material de polietileno atóxico, 21 cm de 
diâmetro, temperatura máxima de uso 100°C com prazo 
de validade indeterminado e não perecível, pacote com 
10 unidades. Caixa c/ 100 pcts. 

CX 
20 

  

Valor total do lote:_____________________ 

LOTE 4. Material de expediente 
ITEM OBJETO UND QUAN

T 
P. UNIT V. 

TOTAL 

01 

ALMOFADA PARA CARIMBO – Almofada para carimbo 
medindo aproximadamente 12cm de comprimento x 
08cm de largura de boa qualidade, na cor azul, prazo de 
validade igual ou superior a 02 (dois) anos. 

UND 
20 

  

02 
BANDEJA PARA PAPEL – bandeja para colocar papel, 
em acrílico, 02 andares, com mecanismo móvel para 
erguer/abrir os andares, na cor fumê.  

UND 
30 

  

03 

BORRACHA BICOLOR – Borracha bicolor – azul e 
vermelha para apagar tinta e lápis, composta de 
borracha natural, borracha sintética, cargas de óleo 
mineral, pigmento, abrasivo, acelerador e essência, 
medindo 45 x 17 x 7,3 mm, de boa qualidade, prazo de 
validade igual ou superior a 02 (dois) anos  

CX 
30 

  

04 

BORRACHA BRANCA – Borracha branca – macia 
especial para apagar escrita e lápis, composta de 
borracha natural, óleo mineral, branca sintética, cargas, 
acelerador e essência, medindo 45 x 17 x 7,3 mm, de 
boa qualidade, prazo de validade igual ou superior a 
02(dois) anos. 

CX 
30 

  

05 

CAIXA PARA ARQUIVO MORTO – Caixa Para Arquivo 
Morto – Em Material Plástico Super Resistente, Com 
Poliondas, Na Cor Amarela, Apresentando 
Especificações Nas Laterais Para Arquivo, medindo 
Aprox.36 Cm De Comprimento X 25 Cm De Altura E 13,3 
Cm De Largura, Na Cor Amarela, De Boa Qualidade, 
Prazo De Validade Indeterminado. 

UND 
300 

  

06 

CALCULADORA PORTÁTIL, visor LCD com 12 dígitos 

grandes, porcentagem, inversão de sinais, memória 

operativa independente, correção dígito a dígito, cálculo 

de Markup (Tecla MU), cálculo grande total (Tecla GT), 

correção total, duplo zero, desligamento automático, 

tecla inversora de sinal + / -, tecla de retrocesso para 

apagar último caractere. Alimentação: célula solar e 

bateria. Dimensões: 12,5 x 10 x 1,5 cm (A x L x P), peso: 

130g, cores variadas, garantia de 3 meses contra defeito 

de fabricação. Marca Casio, ou equivalente, ou similar, 

ou de melhor qualidade. 

UND 
30 
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07 

CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL – caneta 
esferográfica na cor azul, corpo sextavado ou cilindrico, 
transparente e com orifício. Lateral de ventilação, saída 
do tubo de carga pela extremidade inferior da caneta, 
ponta de latão e esfera de tungstênio, tinta a base de 
corantes orgânicos e solventes, Garantia de troca em 
casos de defeitos de fábrica, acondicionadas em 
embalagens contendo, no Mínimo, as especificações 
acima. Qualidade semelhante ou superior a Faber 
Castell ou Bic Cristal. 

CX 
20 

  

08 

CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA – caneta 

esferográfica na cor preta, corpo sextavado ou cilindrico, 

transparente e com orifício. Lateral de ventilação, saída 

do tubo de carga pela extremidade inferior da caneta, 

ponta de latão e esfera de tungstênio, tinta a base de 

corantes orgânicos e solventes, Garantia de troca em 

casos de defeitos de fábrica, acondicionadas em 

embalagens contendo, no Mínimo, as especificações 

acima. Qualidade semelhante ou superior a Faber 

Castell ou Bic Cristal 

CX 
20 

  

09 

CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA – caneta 

esferográfica na cor vermelha, corpo cilíndrico ou 

sextavado, transparente e com orifício. Lateral de 

ventilação, saída do tubo de carga pela extremidade 

inferior da caneta, ponta de latão e esfera de tungstênio, 

tinta a base de corantes orgânicos e solventes, Garantia 

de troca em casos de defeitos de fábrica, 

acondicionadas em embalagens contendo, no Mínimo, 

as especificações acima. Qualidade semelhante ou 

superior a Faber Castell ou Bic Cristal. 

CX 
20 

  

10 
CLIPS 2/0 - Clips n° 2/0 – niquelado, resistente, material 
aço inox, caixa contendo 100 unidades 

CX 
200 

  

11 
CLIPS 4/0 - Clips n° 4/0 – niquelado, resistente, material 
aço inox, caixa contendo 100 unidades 

CX 
200 

  

12 
CLIPS 6/0 - Clips n° 6/0 – niquelado, resistente, material 
aço inox, caixa contendo 100 unidades 

CX 
200 

  

13 
CLIPS 8/0 - Clips n° 8/0 – niquelado, resistente, material 
aço inox, caixa contendo 100 unidades 

CX 
200 

  

14 

COLA BRANCA - Cola branca, à base de pva tipo 
escolar; bisnaga com 120g validade mínima de 18 
meses contados da data de recebimento definitivo. 
acondicionadas em caixas com até 12 unidades. 

CX 
20 

  

15 
COLA BRANCA - Cola branca, à base de pva tipo 
escolar; bisnaga com 500g validade mínima de 18 
meses contados da data de recebimento definitivo. 

UND 
30 

  

16 
CORRETIVO LÍQUIDO – corretivo liquido para aplicação 
em papel, excelente cobertura, secagem rápida, à base 
de água, com aproximadamente 18ml. 

DZ 
20 

  

17 

GRAMPO TRILHO - Grampo trilho em metal p/ pasta 

arquivo 80mm, com capacidade para 200 fls 75 g/m², 

caixa c/ 50 und. 

CX 
30 
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18 
ELASTICO - Elástico para dinheiro em látex, nº 18, 
pacote com 100 gramas acondicionadas em embalagens 
com até 50 pacotes. 

PCT 
20 

  

19 
ENVELOPE – Envelope saco kraft ouro grande de boa 
qualidade, formato aproximado de 310 x 410 mm (und) 

UND 1000   

20 
ENVELOPE – Envelope saco kraft ouro pequeno de boa 
qualidade, formato aproximado de 176 x 250mm (und)  

UND 
1000 

  

21 
ENVELOPE – Envelope saco kraft ouro médio de boa 
qualidade, formato aproximado de 240 x 340mm (und) 

UND 1000   

22 
ENVELOPE - Envelope comercial em papel não alcalino, 
branco e dimensões de 114x162mm 

UND 1000   

23 
ENVELOPE - Envelope comercial em papel não alcalino, 
branco e dimensões de 114x319mm 

UND 1000   

24 
ESTILETE – estilete – de boa qualidade, lâmina medindo 
aproximadamente 1cm de largura x 9 cm de 
comprimento, de boa qualidade, prazo de validade 
indeterminado.  

UND 
50 

  

25 

ETIQUETA ADESIVA - etiqueta auto adesiva folha em 
formato a4; gramatura 75 g/m2 papel couchê removível; 
cor branca, 06 (seis) etiquetas de tamanho 84,7 x 
101,6mm por folha acondicionadas em pacotes com 50 
folhas, embaladas em plástico transparente. pacotes 
condicionados em caixas. 

PCT 
50 

  

26 

EXTRATOR DE GRAMPOS – extrator de grampos – de 
boa qualidade, em aço inox, med.aprox.1,5cm de largura 
x 15 cm de comprimento, prazo de validade 
indeterminado.  

UND 
50 

  

27 

FITA ADESIVA – Fita adesiva – para embalagem 
composta de filme de polipropileno, adesivo acrílico, 
medindo aprox. 50mm x 50 metros, transparente, 
apresentando garantia de qualidade, prazo de validade 
igual ou superior a 05(cinco) anos. Pacote com 10 und. 

PCT 
30 

  

28 

FITA ADESIVA - fita adesiva transparente, dimensão: 
12mm x 30m acondicionadas em caixas com, no 
máximo, 100 unidades. Indicação expressa de prazo de 
validade não interior a 11 meses, contados da data de 
recebimento definitivo.  

PCT 
50 

  

29 

GRAMPEADOR - Grampeador medindo aprox. 20cm de 
comprimento para ser utilizado grampos 26/6, 
apresentando garantia de qualidade, durabilidade, de 
primeira qualidade e de fabricação brasileira.  

UND 
20 

  

30 
GRAMPO PARA GRAMPEADOR – grampo para 
grampeador 26/6. Caixa com 5.000 unidades. Fabricado 
com arame de aço revestido, produto não perecível  

CX 
20 

  

31 
LÁPIS PRETO – lápis preto - n°02, medindo aprox. 18 
cm de comprimento, de fabricação nacional. Caixa com 
144 unidades. 

CX 
10 

  

32 

LIVRO DE ATAS - livro de atas pautado com reforço em 
costura para fixação de folhas dimensões: 330 x 216 mm 
capa dura em papelão, com revestimento plastificado na  
cor preta folhas numeradas.100 fls. Acondicionados em 
embalagens 10 unidades.  

UND 
30 
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33 

LIVRO DE ATAS - livro de atas pautado com reforço em 
costura para fixação de folhas dimensões: 330 x 216 mm 
capa dura em papelão, com revestimento plastificado na  
cor preta folhas numeradas.200 fls. Acondicionados em 
embalagens 10 unidades 

UND 
30 

  

33 

LIVRO DE PONTO - Livro de ponto 4 assinaturas em 

papel alcalino branco, capa dura, formato brochura, com 

102 páginas numeradas com gramatura de 56g/m², 

termo de abertura, medindo 218 x 319 mm. 

UND 
50 

  

35 

LIVRO DE PROTOCOLO - livro de Protocolo de 
correspondência com reforço em costura para fixação de 
folhas dimensões: 330 x 216 mm capa dura em papelão, 
com revestimento plastificado na cor preta com 100 
folhas  

UND 
20 

  

36 

PAPEL A4 - Papel alcalino branco com desempenho 
máximo para impressão a laser (conforme informações 
técnicas contidas na embalagem do fabricante), formato 
A4, medindo 210x297mm, com alvura não inferior a 
97%, com gramatura 75g/m², em resma de 500 folhas e 
embalado em papel de propriedades térmicas e anti-
umidade. Caixa com 10 resmas de 500fls. 

CX 
50 

  

37 
PAPEL ALMAÇO - Papel almaço formato A4, medindo 
210x297mm, não alcalino, branco, com pauta e margem, 
com gramatura 56g/m², em pacotes com 50 ou 200fls. 

PCT 
50 

  

38 
PAPEL CARBONO - Papel carbono formato A4, película 
de poliéster pacote contendo 100 fls. 

PCT 20   

39 

PAPEL OFICIO - Papel alcalino branco com 

desempenho máximo para impressão a laser (conforme 

informações técnicas contidas na embalagem do 

fabricante), formato Oficio, medindo 216 x 330mm, com 

alvura não inferior a 97%, com gramatura 75g/m², em 

resma de 500 folhas e embalado em papel de 

propriedades térmicas e anti-umidade. Caixa com 10 

resmas de 500fls. 

CX 
10 

  

40 

PAPEL QUADRICULADO - Papel almaço quadriculado 

formato A4, medindo 210x297mm, não alcalino, branco, 

com gramatura 56g/m², em pacotes com 50 ou 200fls. 
PCT 

30 
  

41 

PAPEL VERGÊ - Papel alcalino branco com 

desempenho máximo para impressão a laser (conforme 

informações técnicas contidas na embalagem do 

fabricante), formato A4, medindo 210 x 297mm, com 

gramatura 180g/m², em pacotes de 50 folhas e embalado 

em papel de propriedades térmicas e anti-umidade. 

PCT 
100 

  

42 

PAPEL VERGÊ - Papel alcalino branco com 

desempenho máximo para impressão a laser (conforme 

informações técnicas contidas na embalagem do 

fabricante), formato A4, medindo 210 x 297mm, com 

gramatura 90g/m², em pacotes de 50 folhas e embalado 

em papel de propriedades térmicas e anti-umidade 

PCT 
100 
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43 

PASTA AZ lombo largo – para arquivamento em papelão 
super resistente, na cor preta medindo aproximadamente 
35 cm de altura, 8cm de lombo, 27cm de largura, com 
porta etiqueta no lombo, em plástico resistente, borda 
inferior em aço apresentando garantia de qualidade 
prazo de validade indeterminado. 

UND 
200 

  

44 
PASTA PLÁSTICA - Pasta plástica sem elástico, com 
grampo encadernador plástico embutido (de1ª 
qualidade), cor branca, transparente, amarela, verde ou 
vermelha. 

UND 
200 

  

45 

PASTA SUSPENSA - Pasta suspensa completa em 
papelão duro – para uso em arquivamento com medidas 
de aproximadamente 36 cm de comprimento e 23,5 cm 
de largura em papel duro, resistente, com visor e 
etiqueta, grampo plástico e haste de metal removível, de 
boa qualidade durabilidade e resistência.  

UND 
300 

  

46 

PASTA COM ELÁSTICO – Pasta plástica com elástico 
medindo aprox. 33 cm de comprimento. x 24 cm de 
largura x 2cm de profundidade, em plástico resistente, de 
boa qualidade, prazo de validade indeterminado. 

UND 
200 

  

47 

PASTA COM ELÁSTICO – Pasta plástica com elástico 
medindo aprox. 33 cm de comprimento. x 24 cm de 
largura x 5cm de profundidade, em plástico resistente, de 
boa qualidade, prazo de validade indeterminado. 

UND 
200 

  

48 

PASTA PARA PROCESSO - Pasta arquivo - com 
grampo trilho, em cartolina plastificada, gramatura 
mínima 280g/m2, dimensões aproximadas 335mm x 
230mm, cores diversas. 

UND 
300 

  

49 
PERCEVEJO LATONADO - percevejo: latonado para 
fixação em mural de avisos, caixa com 100 unidades. 

CX 
100 

  

50 

PERFURADOR DE PAPEL – Perfurador de papel 
medindo aprox. 11,5 cm de largura x 10 cm de 
comprimento, apresentando garantia de qualidade e de 
fabricação brasileira. 

UND 
20 

  

51 
PILHA PEQUENA ALCALINA AA:  Tipo AA, tamanho 
pequena, 1,5 volts, não recarregável, pacote com 2 ou 4 
unidades. 

PCT 
50 

  

52 
PILHA PEQUENA ALCALINA AAA:  Tipo AAA, tamanho 
pequena, 1,5 volts, não recarregável, pacote com 2 ou 4 
unidades. 

PCT 
50 

  

53 

PINCEL ATÔMICO - Pincel atômico ponta chanfrada, 
composição da tinta: álcool, corantes, resina sintética. 
Carga jumbo, recarregável, prazo de validade superior a 
02 (dois) anos. Caixa com 12 und. 

DZ 
20 

  

54 

PINCEL MARCA TEXTO – Pincel marca texto – ponta 
chinfrada, para aplicações em originais, xerox, 
esferográfica e impressos em geral, de boa qualidade, 
na cor amarelo fluorescente  

UND 
200 

  

55 
PINCEL MARCADOR PARA CD – Caneta hidrográfica, 
material plástico, formato corpo cilíndrico, espessura 
escrita fina, cor carga azul, aplicação CD e DVD. 

UND 
100 

  

56 
PORTA LÁPIS CLIPS - Porta lápis, clips e lembrete, 
confeccionado em acrílico, medindo aproximadamente 
22 x 8 x 9 cm, cor preferencialmente cinza.  

UND 
20 
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57 
PRANCHETA – prancheta para anotações com fixador 
de papel e escala, confeccionado em Eucatex – medida 
17,5x23 cm. 

UND 
20 

  

58 
QUADRO DE AVISO DE FELTRO – Quadro de avisos 
em feltro e borda em alumínio, medindo 90x60 cm. 

UND 05   

59 
RECADOS ADESIVOS - Post-it pequeno (recados 
autoadesivos removíveis), tamanho 38x50mm (cor 
amarela), cada jogo com 4 blocos  

CX 
50 

  

60 
RÉGUA - Régua -graduada em 30 cm, subdivisão em 
milímetros, em acrílico, com no mínimo 3 mm de 
espessura e 35 mm de largura. 

UND 
100 

  

61 
RÉGUA - Régua -graduada em 50 cm, subdivisão em 
milímetros, em acrílico, com no mínimo 3 mm de 
espessura e 35 mm de largura 

UND 
100 

  

62 
TESOURA INOX – Tesoura c/ lâminas em aço inox, 
parafuso em aço inox, cabo de polipropileno e versátil 
(canhotos e destros), tamanho 20 cm. 

UND 
20 

  

Valor total do lote:_____________________ 

LOTE 5. Suprimentos de Informática 
ITEM OBJETO UND QUAN

T 
P. UNIT V. 

TOTAL 
01 

ABRAÇADEIRAS PLASTICAS – Abraçadeira plástica 
tipo lacre 150 mm X 3 mm pacote c/300 und. 

PCT 20   

02 
CABO LAN - Caixa com Cabo de rede Utp Lan Cat 5e 
blindado, oito pontas, caixa com 300m 

CX 02   

03 

CABO USB – Cabo de comunicação USB AxB, padrão 
2.0, para utilização em impressora, scanner e outros 
dispositivos que utilizem esse tipo de conexão, 
comprimento 1,5 a 1,8m, de boa qualidade e prazo de 
validade indeterminado. 

UND 
10 

  

04 
CARTUCHO - Cartucho de toner para impressora Laser 
BROTHER DCP 8157, katun, novo, com prazo de 
validade de 12 meses a partir da data de entrega. 

UND 
20 

  

05 

CARTUCHO - Cartucho de toner para impressora Laser 
SAMSUNG SCX-4623F Katun, similar, novo, com 
validade de 12 meses a partir da data de entrega. 

UND 
20 

  

06 

CARTUCHO - Cartucho para impressora Jato de Tinta 

HP DESKJET F-2050 – tri-color (yellow, magenta e 

ciano) original, novo, com prazo de validade de 12 

meses a partir da data de entrega. 

UND 
20 

  

07 

CARTUCHO - Cartucho para impressora Jato de Tinta 

HP DESKJET F-2050 – tri-color (yellow, magenta e 

ciano) similar/remanufaturado, com prazo de validade 

mínima de 06 meses a partir da data de entrega 

UND 
50 

  

08 

CARTUCHO - Cartucho para impressora Jato de Tinta 

HP DESKJET F-2050 – black, original, novo, com prazo 

de validade de 12 meses a partir da data de entrega 

UND 
30 

  

09 

CARTUCHO - Cartucho para impressora Jato de Tinta 

HP DESKJET F-2050 – black, similar/remanufaturado, 

com prazo de validade minimo de 06 meses a partir da 

data de entrega 

UND 
50 
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10 
CD-R – Mídia CD-r, gravável (80min/700mb) 52x, sem 
capa em acrilico. Pacote com 100 unidades. 

PCT 
20 

  

11 
CILINDRO - Cartucho de cilindro para impressora Laser 
BROTHER DCP 8157, original, novo com prazo de 
validade de 12 meses a partir da data de entrega. 

UND 
10 

  

12 

CILINDRO - Cilindro para impressora Laser SAMSUNG 

SCX 4623F, original, novo, com validade de 12 meses a 

partir da data de entrega. 

UND 
10 

  

13 
CONECTOR - Conectores RJ45, macho em 
acrílico/plástico rígido, embalagem com 100 und. PCT 10   

14 
DVD-R – Mídia DVD-r gravável, 4.7gb, 120 min, 8x, 
imprimivel, com capa em acrilico.  

UND 300   

15 

ESTABILIZADOR - Estabilizador Profissional 1500VA/ 
1500W SOL1500 - Entrada Bivolt e Saída 115V -6 
Tomadas –9100700021, Chave temporizada: Evita 
desligamento acidental; Banda Larga de tensão: 
Estabiliza tensão mesmo em redes elétricas com tensão 
muito baixa e muito alta; Proteção contra: surtos de 
tensão, sobrecarga, sobreaquecimento, sobtensão, 
curto-circuito; micro processado: identifica e corrige em 
milissegundos, as falhas da rede elétrica; Análise TRU 
RMS: Leitura e regulação automática para a realidade da 
rede elétrica; gabinete: plástico antichama; indicador 
visual: LEDs; na Cor: Preta 

UND 
05 

  

16 

ESTABILIZADOR - Estabilizador Profissional 600VA/ 
600W SOL1500 - Entrada Bivolt e Saída 115V - 6 
Tomadas –9100700021, Chave temporizada: Evita 
desligamento acidental; Banda Larga de tensão: 
Estabiliza tensão mesmo em redes elétricas com tensão 
muito baixa e muito alta; Proteção contra: surtos de 
tensão, sobrecarga, sobreaquecimento, sobtensão, 
curto-circuito; micro processado: identifica e corrige em 
milissegundos, as falhas da rede elétrica; Análise TRU 
RMS: Leitura e regulação automática para a realidade da 
rede elétrica; gabinete: plástico antichama; indicador 
visual: LEDs; na Cor: Preta 

UND 
10 

  

17 

HD EXTERNO - HD externo portátil USB 2.0, com 
capacidade de armazenamento de 1 TB, velocidade de 
480 mbps (max), 5.400 rpm, compatível com sistema 
operacional Windows Vista, Windows 7 e Windows 10, 
Mac OS, Linux, alimentação via porta USB e garantia de 
36 meses. 

UND 
05 

  

18 

MOUSE - Mouse óptico PS/2 USB com 3 botões (sendo 
um do scroll); mínimo 800 dpi; Compatível com os 
sistemas operacionais Windows Vista, Windows 7 e 
Windows 10, apresentar ergonomia para destros e 
canhotos. 

UND 
20 

  

19 

PEN DRIVE - Pen Drive USB Flash Disk, alimentação via 
porta USB 2.0, com 8GB de armazenamento, taxa de 
transmissão de dados/Gravação de 3 Mb/s, taxa de 
leitura de 10 Mb/s, compatível com Windows, MAC e 
Linux. 

UND 
20 

  

20 

PEN DRIVE - Pen Drive USB Flash Disk, alimentação via 
porta USB 2.0, com 16GB de armazenamento, taxa de 
transmissão de dados/Gravação de 3 Mb/s, taxa de 
leitura de 10 Mb/s, compatível com Windows, MAC e 
Linux 

UND 
20 
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21 

PEN DRIVE - Pen Drive USB Flash Disk, alimentação via 
porta USB 2.0, com 32GB de armazenamento, taxa de 
transmissão de dados/Gravação de 3 Mb/s, taxa de 
leitura de 10 Mb/s, compatível com Windows, MAC e 
Linux 

UND 
20 

  

22 
REFIL - Refil de Toner 80g para impressora Laser 
BROTHER DCP 8157, com prazo de validade mínima de 
06 meses a partir da data de entrega. 

UND 
30 

  

23 

REFIL DE TONER - Refil de toner com 80 g para 

impressora Laser SAMSUNG SCX4623F, com data de 

validade de 12 meses a partir da data de entrega. 
UND 

30 
  

24 
REVELADOR - Revelador para impressora Laser 
BROTHER DCP 8157, original, novo, com prazo de 
validade de 12 meses a partir da data de entrega. 

UND 
10 

  

25 

REVELADOR - Revelador para impressora Laser 

SAMSUNG SCX-4623F, original, novo, com prazo de 

validade de 12 meses a partir da data de entrega. 

UND 
10 

  

26 
ROLO DE FUSÃO - Rolo de fusão para impressora 
Laser BROTHER DCP 8157, original, novo, com prazo 
de validade de 12 meses a partir da data de entrega. 

UND 
10 

  

27 

ROLO DE FUSÃO - Rolo de fusão para impressora 

Laser SAMSUNG SCX 4623F, original, novo, com data 

de validade de 12 meses a partir da data de entrega. 
UND 

10 
  

28 
ROLO DE PRESSÃO - Rolo de pressão para impressora 
Laser BROTHER DCP 8157, original, novo, com 
validade de 12 meses a partir da data de entrega. 

UND 
10 

  

29 

ROLO DE PRESSÃO - Rolo de pressão para impressora 

Laser SAMSUNG SCX 4623F, original, novo, com data 

de validade de 12 meses a partir da data de entrega. 
UND 

10 
  

30 

ROTEADOR – Roteador/Repetidor sem fio wireless 
802.11 b/g 300 Mbps, Encriptação ‘Wired Equivalent 
Privacy’ (‘WEP’) de 64-bit e 128-bit, ‘Wi-FI Protected 
Access-Personal’ (‘WPA-Personal’) com encriptação 
TKIP e AES, ‘WPA-Enterprise’, ‘WPA2-Personal’, 
‘WPA2-Enterprise’ e ‘Remote Authentication Dial-In User 
Service’ (‘Radius’); Deve trabalhar com chaves de 
segurança de 128-bits e 256-bits; ‘SSID Broadcast’ com 
opção de habilitar e desabilitar; Possibilitar os seguintes 
tipos de conexão a Internet: DHCP, IP Fixo, IP Dinâmico, 
PPTP, L2TP e Telstra Cable; 

UND 
05 

  

31 

TECLADO - Teclado, interface USB, padrão ABNT2, com 

no mínimo 105 Teclas padrão, sendo obrigatório “Ç, 
compatível com Windows, MAC e Linux e garantia 
mínima de 06 meses. 

UND 
10 

  

Valor total do lote:_____________________ 

 
 

Luis Alberto Chaves Freire 
Presidente da Câmara Municipal de Alenquer 
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ANEXO III. MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO .........../ 2017-CMA 
 

O CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE 
ALENQUER E A EMPRESA _____________________, NOS TERMOS DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017, TENDO POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO: (Material de Higiene e Limpeza, Gêneros 
Alimentícios, Materiais Descartáveis e Utensílios para Cozinha, Material de 
Expediente e Suprimentos de Informática), COMO ABAIXO SE DECLARA. 

 

Contrato que fazem entre si, de um lado, a Câmara Municipal de Alenquer– Pará, sito à 
Rua Dr. José Leite de Melo, s/nº, bairro Planalto, inscrito no CNPJ(MF) sob o nº 
10.219.285/0001-00, CEP: 68.200-000, doravante denominada CONTRATANTE, 
representada neste ato por LUIS ALBERTO CHAVES FREIRE, brasileiro, portador do 
CIC/MF nº _________________e da Carteira de Identidade nº__________SSP-PA., 
neste ato denominada CONTRATANTE  e a Empresa........................, doravante 
denominada CONTRATADA, com sede na cidade de ................, Estado do ............, sito a 
..........., nº.......... , bairro ..............., CEP .............., inscrita no CNPJ.........., comerciante, 
CPF (MF) ........., residente à ............., nº........... bairro ..................., CEP 
.....................Tudo conforme os Processo nº___/2017/CPL, Pregão Presencial nº 
_____2016/CMA, regendo-se pelas disposições da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações, da Lei 10.520 de 17/07/2003, do Decreto Federal nº 3.555/2000 e de acordo 
com as clausulas e condições seguintes: 
 

CLAÚSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 

Parágrafo primeiro - O presente instrumento tem por objeto a aquisição de 

Material de Consumo: (Material de Higiene e Limpeza, Gêneros Alimentícios, Materiais 

Descartáveis e Utensílios para Cozinha, Material de Expediente e Suprimentos de 

Informática), destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Alenquer, 

Estado do Pará, de acordo com as especificações contidas nos anexos I e II do Edital do 

Pregão 001/2017 – CPL/CMA. 
 

Parágrafo segundo - Nos termos do Inciso XI, artigo 55 da Lei Federal nº 
8.666/93, faz parte deste, o Edital de Licitação e a proposta do Licitante Vencedor. 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UNIDADE PREÇO 

UNIT. 

PREÇO 

TOTAL 

 
  

 
  

 
  

 
  

 

CLAUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 
 

Parágrafo único - O presente contrato terá vigência de XX(xxxxx) meses a contar 
da data da sua assinatura e publicação na Imprensa oficial, com início em ___/___/2017 e 
término em 31/12/2017. 
 

CLAUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 
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 Parágrafo primeiro - A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelo 

Fornecimento do objeto discriminado na Cláusula Primeira o valor global de R$ ............. 

(valor por extenso), cujo pagamento deverá ser efetuado parceladamente, através de Nota 

de Empenho à medida que os produtos forem entregues e desde que não haja fator 

impeditivo imputável ao licitante vencedor. 

Parágrafo segundo – O pagamento somente será efetuado depois de satisfeitas 

todas as condições de entrega previstas no edital. 
  

Parágrafo terceiro – O pagamento será feito pela CONTRATANTE, à 

CONTRATADA, mediante cheque nominal ou transferência bancária a CONTRATADA, 

após a entrega dos produtos na Câmara Municipal de Alenquer, acompanhado da Nota 

Fiscal/Fatura, a qual será conferida e atestada pelo fiscal de contrato, levando em conta 

os termos do anexo I do edital. 
 

Parágrafo quarto – A Nota Fiscal deverá ser emitida de acordo com os 

respectivos serviços prestados, com preço unitário e preço total, em nome da 

CONTRATANTE, com endereço do local de entrega, devendo, ainda, ter no verso, o 

atesto do recebimento dos produtos. 
 

Parágrafo quinto - As despesas resultantes do presente instrumento correrão por 
conta da Dotação Orçamentária: 

 

ÓRGÃO Câmara Municipal de Alenquer 02 

 Manutenção da Câmara Municipal de Alenquer 01.031.0001.2.001 

 
Materiais de Consumo 3.3.90.30.00 

  

CLAUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Parágrafo primeiro - O pagamento devido pela CONTRATANTE a CONTRATADA, 

em decorrência das obrigações assumidas serão efetuados mensalmente de acordo com 

a entrega do objeto, e nas seguintes condições: 

Parágrafo segundo - A CONTRATADA apresentará 

a) O preço do objeto do presente instrumento permanecerá inalterado até a 

sua entrega; 

b) O pagamento é de responsabilidade da CONTRATANTE, de acordo com o 

documento fiscal específico, até o 5º (quinto) dia de cada mês, referente ao fornecimento 

mensal anterior; 

c) A CONTRATANTE terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da 

apresentação do documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo; 

d) Será obrigatório constar no corpo de cada Nota Fiscal emitida, a 

identificação do presente processo licitatório; 

e) O documento fiscal não aprovado pelo Gestor será devolvido à 

CONTRATADA para as necessárias correções, coma as informações que motivaram sua 

rejeição, contando-se o prazo estabelecido para pagamento a partir da data de sua 

reapresentação; 
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f) A devolução do documento fiscal não aprovado pela CONTRATANTE, em 

hipótese alguma, servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a ENTREGA 

do contrato, ou deixe de efetuar o pagamento devido a seus empregados; 

g) O CONTRATANTE poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo 

ou em parte nos casos de: 

g.1. Entregar do objeto contratual em desacordo com o avençado; 
 

g.2. Existência de qualquer débito para com o CONTRATANTE; 

h) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias úteis após, a confirmação 

e verificação dos Produtos executados conforme a medição apresentada, referente ao 

objeto contratual com o devido termo de entrega assinado entre as partes, Nota Fiscal e 

Recibo DEFINITIVO; 

i) Os Tributos Fiscais que incidirem sobre o preço do presente Contrato será 

de responsabilidade da CONTRATADA; 
 

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES 
 

Parágrafo primeiro – Compete à CONTRATADA, por sua conta e exclusiva 
responsabilidade: 

 

a) Fornecer os materiais nos termos especificados no edital do Pregão 

Nº____/2017-CPL/CMA, observadas as respectivas quantidades, especificações e 

preços e entrega-las nos prazos determinados no respectivo edital; 

b) Observar rigorosamente as normas técnicas em vigor, às especificações e 

demais documentos fornecidos pela CONTRATANTE e as cláusulas deste Contrato; 

c) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes da produção, 

fornecimento e entrega do(s) material(is) objeto deste Contrato, inclusive frete, 

embalagens, seguros e eventuais perdas e danos; 

d) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 

e) Entregar os materiais em perfeito estado para uso, nas embalagens 

padronizadas e/ou especificadas pela CONTRATANTE, conforme contido nos anexos; 

f) Entregar os produtos na sede da Câmara Municipal de Alenquer/PA, situado na 

rua Dr. José Leite de Melo s/nº, bairro do Planalto, CEP.68.200-000 – Alenquer/PA, sem 

que isso implique acréscimo no preço constante na proposta; 

f.1) Caberá à Comissão de recebimento da Câmara Municipal de Alenquer/PA 

receber provisoriamente os produtos, no ato da entrega, devendo no prazo de até 03 

(três) dias úteis: 

f.1.1) Encaminhado ao fiscal de contrato para formalizar o recebimento 

definitivo, atestando a regularidade do fornecimento, ou, este último; 

f.1.2) solicitar a CONTRATADA a substituição dos produtos fornecidos em 

desconformidade com as condições, especificações e quantitativos constantes no anexo II 

do Edital. 
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g) Substituir, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da solicitação, os 

produtos fornecidos em desconformidade com as condições, especificações e 

quantitativos constantes do anexo I do edital. 

h) Garantir os materiais, pelo prazo no mínimo de 1 (um) ano, quando outro prazo 

específico não estiver indicado para o item no anexo II, a contar da data de entrega. 

h.1) Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido 

nesta obrigação, a CONTRATADA deverá complementar a garantia do produto ofertado 

pelo tempo restante, obrigando-se a substituí-los, imediatamente, sem qualquer ônus para 

a Câmara Municipal de Alenquer/PA, caso se constate, nesse período, qualquer avaria, 

defeito ou outra circunstância que os impeçam de produzir a utilidade a que se destinam, 

salvo se tal condição, comprovadamente, decorrer de motivo a que houver dado causa a 

Câmara Municipal de Alenquer/PA, caso fortuito ou força maior. 

h.2) os bens que possuem prazo de validade definido pelo fabricante devem ter 

vencimento de, no mínimo, 1 (um) ano após a data de entrega do produto pela 

CONTRATADA; 
 

Parágrafo segundo – Caberá à CONTRATANTE 
 

a) Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo 

descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA; 

b) Promover os pagamentos devidos, nas condições e prazos estabelecidos neste 

instrumento; 

c) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e 

controle de qualidade do fornecimento; 

d) Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o 

fornecimento do material objeto deste instrumento; 

e) Fornecer Atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas as obrigações contratuais; 

f) Atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos 

materiais, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com os termos deste 

Contrato. 
 

CLÁUSULA SEXTA: DA FISCALIZAÇÃO 
 

Parágrafo primeiro - O Contrato será acompanhado e fiscalizado pelo(s) servidor 

(es) designados pela Presidência da Câmara Municipal de Alenquer/PA, através de 

portaria, atendendo ao disposto no art. 67 da Lei 8.666/93. Independente de qualquer 

aviso, a Câmara Municipal de Alenquer/PA, a seu critério, poderá fazer a substituição de 

seu (s) gestor(es), sem que haja necessidade de elaboração de Termo Aditivo. 
 

Parágrafo segundo - São atribuições do gestor:  
 

a) Analisar e verificar os serviços atestados pelo fiscal, bem como conferir e 

encaminhar para pagamento as faturas emitidas pelo contratado; 



 

 

 

Estado do Pará 

Câmara Municipal de Alenquer 

Poder Legislativo 

CNPJ/MF Nº 10.219.285/0001-00 
 

46 
Rua Dr. José Leite de Melo S/Nº CEP. 68.200-000, bairro Planalto – Alenquer/Pará 

b) Analisar e instruir processo concernente a faltas cometidas pelo contratado, com 

indicação de penalidade cabível e da necessidade ou não de rescisão contratual visando 

posterior encaminhamento à autoridade competente para decidir/autorizar o ato, conforme 

o caso; 

c) Analisar e instruir processo concernente a aplicação de multas e execução da 

garantia, visando posterior encaminhamento à autoridade competente para 

decidir/autorizar o ato, conforme o caso;  
 

Parágrafo terceiro - A Fiscalização atuará desde o início dos trabalhos até o final do 

Contrato e será exercida no interesse exclusivo da Câmara Municipal de Alenquer/PA, 

não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade.  
 

Parágrafo quarto: Caberá ao Fiscal do Contrato da Câmara Municipal de 

Alenquer/PA: 

a) Aprovar a indicação do preposto pela condução dos trabalhos, pelo contratado;  

b) Nos termos do Artigo 67, § 2º da Lei 8.666/93, anotar em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados; 

c) Observar as falhas na execução do objeto, tanto materiais quanto relativos à 

mão-de-obra e a não observância aos projetos; 

d) Determinar a correção de vícios e danos detectados na execução do objeto;  

e) Esclarecer os solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas no Termo de referência, especificações e outros documentos.  

f) sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela 

CONTRATADA de qualquer exigência sua relativa às obrigações contratuais; 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA ALTERAÇÃO 
 

Parágrafo único - O presente contrato poderá ser alterado, nos termos do art. 65, 

da Lei Federal Nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA OITAVA: DA CONDIÇÃO DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO 
OBJETO CONTRATUAL 
 

Parágrafo primeiro - O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 

73, II, da Lei nº 8.666/93, compreendendo duas etapas distintas: de recebimento 

provisório e de recebimento definitivo 
 

Parágrafo segundo - O(s) item(ns) objeto(s) deste instrumento será(ão) 

entregue(s) em perfeita(s) condição(ões), nos exatos termos da contratação levada a 

efeito, sem qualquer despesa adicional. 
 

Parágrafo terceiro - O(s) item(ns) objeto(s) deste contrato será(ão) recebido(s) 

provisoriamente no âmbito do almoxarifado, para efeito de posterior verificação da 

compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo a qualidade, quantidade, 
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validade (e outras porventura existentes), resultando no recebimento definitivo, 

observado o prazo de até 02 (dois) dias corridos de sua entrega. 
 

Parágrafo quarto - Serão recusados os produtos imprestáveis ou defeituosos, que 

não atendam às especificações constantes da proposta apresentada e/ou que não 

estejam adequados para uso devendo a licitante contratada substituir imediatamente os 

materiais recusados. 
 

Parágrafo quinto - A embalagem externa, de material resistente, deverá ser 
suficiente para garantir o transporte e qualidade dos produtos. 
 

Parágrafo sexto - Não serão aceitos produtos suspeitos de alteração, adulteração, 
fraude ou falsificação com risco comprovado à saúde, respondendo os responsáveis por 
crime previsto no Código Penal, a ser apurado na forma da lei. 
 

Parágrafo sétimo - O prazo de validade dos produtos deverá ser de no mínimo, 06 
(seis) meses, a contar da data da entrega. 
 

Parágrafo oitavo - Os produtos objeto desta licitação, devem se fazer acompanhar 
da Nota Fiscal/Fatura discriminada para efetivação de sua entrega.  
 

Parágrafo nono - Em caso de não aceitação do(s) item(ns) objeto(s) deste 

contrato, fica a CONTRATATA obrigada a retirá-lo(s) e a substituí-lo(s) no prazo de até 

10 (dez) dias, contados da notificação a ser expedida pela CONTRATANTE; sob pena de 

incidência nas sanções capituladas na cláusula décima deste termo. 
 

CLAUSULA NONA: DOS ACRESCIMOS OU SUPRESSÕES 
 

Parágrafo único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no 

fornecimento, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato 
 

CLAUSULA DECIMA: DAS PENALIDADES 
 

Parágrafo primeiro – A CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar a CONTRATADA, na hipótese de Inexecução total ou parcial do contrato, ou ainda 

na ocorrência de atraso injustificado as seguintes sanções: 

a) Advertência, sempre que forem constatadas falhas de pouca gravidade, 

para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente; 

b)   Multa de 15% (quinze por cento) do valor do contrato devidamente 

atualizado, quando deixar de cumprir, no todo ou em parte qualquer das obrigações 

assumidas; 

c) Multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, na hipótese de, já tendo 

a CONTRATADA sofrido punição na forma prevista na alínea anterior, vir ela a cometer 

nova infração, sem prejuízo da imediata rescisão do contrato e aplicação das demais 

sanções cabíveis; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o CONTRATANTE por até 02 (dois) anos; 
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e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações 

assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé. 
 

Parágrafo segundo - As sanções de natureza pecuniária serão diretamente 

descontadas de créditos que eventualmente detenha a CONTRATADA. 
 

Parágrafo terceiro - As sanções previstas não poderão ser reveladas, salvo 

quando ficar comprovada a ocorrência de situações que se enquadrem no conceito 

jurídico de força maior ou caso fortuito, devida e formalmente justificadas e comprovadas. 

f) Suspensão temporária de participar em licitações promovida pela 

CONTRATANTE, pelo prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

g) A multa prevista na alínea “b”, será de 10% (dez) por cento sobre o valor do 

contrato, se a CONTRATADA recusar-se a cumprir o objeto do presente contrato; 

h) O atraso injustificado na entrega do bem sujeitará a CONTRATADA à multa 

monetária diária de 0,33% (zero trinta e três) por cento sobre o valor do contrato, não 

podendo ultrapassar de 10% (dez) por cento do valor do contrato; 

i) O valor das multas aplicadas, deverá ser recolhida para a CONTRATANTE, 

no prazo de até 05 (cinco) dias uteis, a contar da data da notificação da empresa 

apenada, podendo, a critério da CONTRATANTE, e sendo possível, o valor devido será 

descontado da importância que a empresa tenha a receber em razão do fornecimento. 

Não havendo pagamento, o valor será cobrado judicialmente. 
 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO 
 

Parágrafo único - O Extrato do CONTRATADO será publicado nos termos da lei 
Federal Nº 8.666/93. 
 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO  
 

Parágrafo único – O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na 
ocorrência de qualquer das hipóteses dos artigos 77 a 80 da Lei Federal N.º 8.666/93. 
 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 
 

Parágrafo único - Fica eleito o Foro da comarca de Alenquer, Estado do Pará, 
para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato, excluindo-se qualquer outro, 
por maior privilegiado que seja. 
 

 E, por estarem assim justos e contratados, as partes assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) 
testemunhas, para todos os efeitos legais. 
 

ALENQUER (PA),    de _________________de 2017. 
 

_______________________________ 
CONTRATANTE 

______________________________ 
CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 
 

1________________________________ 2______________________________ 
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ANEXO IV – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 

 

 

PROCURAÇÃO 
 

 

Pelo presente instrumento, a empresa ________ (razão social), inscrita no CNPJ/MF nº. 

__________, com sede na ____________(endereço completo), por seu(s) representante(s) legal(is) 

abaixo assinado(s), nomeia e constitui como procurador o Sr. (a) _______________ (qualificação 

completa); inscrito no CPF nº. ________; portador do RG nº. __________, residente em 

__________ (endereço completo), ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em 

todos os atos inerentes ao PREGÃO PRESENCIAL nº. 01/2017 da CÂMARA MUNICIPAL DE 

ALENQUER/PA, podendo, inclusive, formular lances, complementar proposta, negociar preço, 

interpor recursos ou ressalvas, renunciar à interposição de recursos, acordar, transigir, desistir e 

receber avisos e intimações, assinar declarações e contratos oriundo desta Licitação, enfim, praticar 

todos os atos necessários ao bom e fiel cumprimento deste mandato.  

........................................, em ................de.......................de 2017.  

______________________________________ 

Razão Social 
(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da proponente e carimbo). 

 
(Reconhecer firma) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

ANEXO V. MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 
 
 
 
 

Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 
 

 

 

A __________________ (nome ou razão social da empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. 

_______________(nº. do cadastro), localizada na _______________(endereço completo), declara, 

sob as penas da Lei e em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, que cumpre todos os requisitos de 

habilitação estabelecidos para o certame licitatório da Câmara Municipal de Alenquer/PA, Pregão 

Presencial nº. 001/2017.  

_______________, ____de ________________ de 2017.  

 

 

 

___________________________________ 

Nome: _________(Representante Legal) 

RG. nº._______________(do signatário) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(OBS.: DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO E ASSINADA PELO REPRESENTANTE 

LEGAL DA EMPRESA OU PROCURADOR CREDENCIADO, DESDE QUE TENHA 

PODERES PARA TANTO OUTORGADOS NA PROCURAÇÃO E APRESENTADA FORA 

DOS ENVELOPES PROPOSTA E HABILITAÇÃO) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

ANEXO VI. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO E IDONEIDADE 
 
 
 
 

Declaração de Compromisso e Idoneidade 

 

A _____________(razão social), inscrita no CNPJ/MF nº. _____________, por intermédio 

do seu representante legal abaixo assinado, declara sob as penalidades da lei, para fins de 

participação no Pregão Presencial nº. 001/2017-CPL/CMA, que:  

• os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento 

de todas as informações;  

• não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração 

Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal; e  

• inexistem fatos impeditivos à sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores.  

____________, ____ de ______________ de 2017. 

 

________________________________ 

Representante Legal 

(nome/cargo/assinatura) 

 

 

 

(OBS.: DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO E ASSINADA PELO REPRESENTANTE 

LEGAL DA EMPRESA OU PROCURADOR CREDENCIADO, DESDE QUE TENHA 

PODERES PARA TANTO OUTORGADOS NA PROCURAÇÃO E APRESENTADA DENTRO 

DO ENVELOPE HABILITAÇÃO) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

ANEXO VII. MODELO DE PROPOSTA 
 

RAZÃO SOCIAL:  
CNPJ N°. _______________/_____-___  
ENDEREÇO COMPLETO:  
TELEFONE:  
E-MAIL:  
PREGÃO PRESENCIAL N°.001/2017-CPL/CMA 
 
À: Câmara Municipal de Alenquer 
Rua Dr. José Leite de Melo s/nº - Planalto CEP. 68.200-000 
Alenquer-Pará  
 

Prezados Senhores, 
 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente 

proposta para fornecimento dos itens indicados no Termo de Referência – Anexo I, de 

conformidade com o Edital mencionado, pelo valor total de R$-___(preço da proposta 

em número e por extenso____), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais. 
 

Outrossim, declaramos que: 
 

a) Que temos pleno conhecimento e aceitamos todas as condições do Edital assim 
como para contratação; 
 

b) Nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a 
ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, 
trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste 
Edital e seus Anexos; 
 

c) Garantimos que os materiais serão substituídos, sem ônus para a Entidade de 
Licitação, caso não estejam de acordo com as especificações e padrões de qualidade 
exigidos; 
 

d) Caso sejamos contratados, seremos responsáveis por quaisquer danos que 
venha a causar a terceiros ou ao patrimônio da Entidade de Licitação, durante o 
fornecimento dos bens, reparando, às nossas custas, os mesmos, sem que nos caiba 
nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação. 
 

Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 
 

a) A efetuar o completo fornecimento dos bens no prazo previsto no Edital, contado 
a partir da data da assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pela 
CONTRATANTE; 
 

b) Até que o contrato seja assinado, que esta proposta constituirá um compromisso 
de nossa parte, observada as condições do Edital. 

_____________________________ 
_(assinatura)_ 
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PROPOSTA DE PREÇOS: 
 

LOTE 1 – MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 
 

ITEM 
DESCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÕES DOS 

PRODUTOS 
UND QTE 

PREÇO 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

ÁCIDO MURIATICO - Ácido muriático em liquido 
composto de hcl+h20 incolor para limpeza em geral 
acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto, 
acondicionado em Caixa com 12 und de 1lt. 

CX 
 

  

02 Continua...  
 

  

Valor total do lote...............R$-____________ (valor em algarismos e por extenso)  

 
LOTE 2 – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
 

ITEM 
DESCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÕES DOS 

PRODUTOS 
UND QTE 

PREÇO 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

ÁCIDO MURIATICO - Ácido muriático em liquido 
composto de hcl+h20 incolor para limpeza em geral 
acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto, 
acondicionado em Caixa com 12 und de 1lt. 

CX 
 

  

02 Continua...  
 

  

Valor total do lote...............R$-____________ (valor em algarismos e por extenso)  

 
LOTE 3 – MATERIAL DESCARTÁVEL E UTENSÍLIOS DE COZINHA 
 

ITEM 
DESCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÕES DOS 

PRODUTOS 
UND QTE 

PREÇO 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

ÁCIDO MURIATICO - Ácido muriático em liquido 
composto de hcl+h20 incolor para limpeza em geral 
acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto, 
acondicionado em Caixa com 12 und de 1lt. 

CX 
 

  

02 Continua...  
 

  

Valor total do lote...............R$-____________ (valor em algarismos e por extenso)  

 
LOTE 4 – MATERIAL DE EXPEDIENTE 
 

ITEM 
DESCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÕES DOS 

PRODUTOS 
UND QTE 

PREÇO 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

ÁCIDO MURIATICO - Ácido muriático em liquido 
composto de hcl+h20 incolor para limpeza em geral 
acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto, 
acondicionado em Caixa com 12 und de 1lt. 

CX 
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02 Continua...  
 

  

Valor total do lote...............R$-____________ (valor em algarismo e por extenso)  

 
LOTE 5 – SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

ITEM 
DESCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÕES DOS 

PRODUTOS 
UND QTE 

PREÇO 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

ÁCIDO MURIATICO - Ácido muriático em liquido 
composto de hcl+h20 incolor para limpeza em geral 
acondicionado em frasco contendo 1 litro do produto, 
acondicionado em Caixa com 12 und de 1lt. 

CX 
 

  

   
 

  

Valor total do lote...............R$-____________ (valor em algarismo e por extenso)  

 

(60) dias.  

dos da data de 

recebimento da ordem de fornecimento.  

cláusulas e condições do presente Edital.  

Local e Data: ____________________ , ___ de ______ de 2017  
 
 

___________________________________________ 
(Razão Social) 

(Nome do Representante Legal ou Procurador Credenciado) 
(nº. do RG do signatário) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

ANEXO VIII. DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE MENORES 
 
 

DECLARAÇÃO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF/88 
(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei 

n° 9.854 de 7/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02) 
 
 
......................................................................, inscrito no CNPJ sob o nº................................, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)..................................., portador do RG 

nº................................ e do CPF nº. ............................................., DECLARA, para fins do disposto 

no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666/93, 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 ( ).  

.....................................,em...................de.....................................de 2017.  

________________________________________ 

(assinatura do representante legal da empresa proponente e carimbo) 

 

 

(OBSERVAÇÃO: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(OBS.: DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO E ASSINADA PELO REPRESENTANTE 

LEGAL DA EMPRESA OU PROCURADOR CREDENCIADO, DESDE QUE TENHA 

PODERES PARA TANTO OUTORGADOS NA PROCURAÇÃO E APRESENTADA DENTRO 

DO ENVELOPE HABILITAÇÃO) 
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ANEXO IX. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 

______________________________(nome da empresa) _______________, 

inscrita no CNPJ nº _________________ por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr.(a) _________________portador (a) da Carteira de identidade nº. ___________ e de 

CPF nº. DECLARA, para fins do disposto no item 5.2 do Edital do Pregão Presencial nº. 

___________, sob as sanções administrativas e sob penas da Lei, que esta empresa, na 

presente data, e considerada: 

 
(....) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 

 
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006. 

 

DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 
 

(Localidade) _______ de ________de ______________ 
 
 

________________________ 
Representante legal 

 
 
Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica 
da empresa licitante. 
 
 
 
 
 

(OBS.: DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO E ASSINADA PELO REPRESENTANTE 

LEGAL DA EMPRESA OU PROCURADOR CREDENCIADO, DESDE QUE TENHA 

PODERES PARA TANTO OUTORGADOS NA PROCURAÇÃO E APRESENTADA DENTRO 

DO ENVELOPE HABILITAÇÃO) 
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ANEXO X. DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E RESPONSABILIDADE DO 
OBJETO OFERTADO 

 
 
 
 

_______________________________ (empresa) CNPJ/MF ____________, 

situada à _______________________________, por meio de seu representante legal ao 

final assinado, declara assumir inteira responsabilidade de prestar o objeto ofertado 

descrito em nossa proposta de preços ao Pregão Presencial nº _________________. 

 
Declaramos ainda, que por motivo de força maior e caso fortuito, ou ausência de 

culpa de nossa parte, devidamente comprovada, em fornecer o serviço ofertado, 

submeteremos a apreciação do Setor competente, novo serviço igual ou equivalente, 

atendendo aos preços contatados, desde que aceito pela Administração. 

 

Por derradeiro, que pelo descumprimento total ou parcial da execução do objeto do 

Pregão, suportaremos todas as consequências legais, inclusive com a inexecução do 

Contrato. 

 

Localidade, _______ de ________________ de ________. 
 
 

____________________________ 
Assinatura do Representante. 

 
 
 
 
 
 

(OBS.: DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO E ASSINADA PELO REPRESENTANTE 

LEGAL DA EMPRESA OU PROCURADOR CREDENCIADO, DESDE QUE TENHA 

PODERES PARA TANTO OUTORGADOS NA PROCURAÇÃO E APRESENTADA DENTRO 

DO ENVELOPE HABILITAÇÃO) 
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ANEXO XI. DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

 
DECLARAÇÃO 

 
_____(nome e qualificação do representante)_____, como representante devidamente 

constituído da empresa _(nome da empresa/CNPJ)________, sito a 

__________________, doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item 

________ do Edital ______________________, DECLARA, sob as penas da lei, em 

especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que: 

 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa 

____(nome da empresa / CNPJ)________, e que o conteúdo da referida proposta não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer 

meio ou qualquer pessoa;  

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

qualquer outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não 

no presente certame;  

d) Que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 

fato, antes da adjudicação do objeto do referido certame;  

e) Que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente informado ou discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o 

Pregoeiro ou representante ou funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, antes 

da abertura oficial das propostas;  

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 

plenos poderes e informações para firmá-la.  

 
Localidade, ___ de _____________ de 2016. 

___________________________ 
___(assinatura)___ 

 
(OBS.: DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO E ASSINADA PELO REPRESENTANTE 

LEGAL DA EMPRESA OU PROCURADOR CREDENCIADO, DESDE QUE TENHA 

PODERES PARA TANTO OUTORGADOS NA PROCURAÇÃO E APRESENTADA DENTRO 

DO ENVELOPE HABILITAÇÃO) 
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ANEXO XII. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Eu, (nome do dirigente, por extenso), portador da CI nº _____________ , órgão 

expedidor, CPF nº ____________________, ocupante do (cargo/função) da (nome da 

Entidade), inscrita no CNPJ nº _____________, sediada à (endereço completo), 

DECLARO, sob as penas do art. 299 do Código Penal, e de acordo com o art. 18, inciso 

IV, da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127, de 29 de maio de 2008, que (nome 

e CPF de cada um dos dirigentes da entidade; uma declaração para cada dirigente), 

ocupante do cargo de (presidente, diretor, tesoureiro, outro) desta Entidade: 

 

a) Não é membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público ou 

do Tribunal de Contas da União, Estado e Municípios ou respectivo cônjuge ou 

companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º 

grau; e 

b) Não é Servidor Público vinculado ao órgão ou entidade concedente, ou respectivo 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 

2º grau. 

 
Local e data, ............de..........de 2016 

 
 

_________________________ 
Representante Legal 

RG nº 
CPF nº 

 
 
 
 
 

(OBS.: DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO E ASSINADA PELO REPRESENTANTE 

LEGAL DA EMPRESA OU PROCURADOR CREDENCIADO, DESDE QUE TENHA 

PODERES PARA TANTO OUTORGADOS NA PROCURAÇÃO E APRESENTADA DENTRO 

DO ENVELOPE HABILITAÇÃO) 
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