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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2018 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 

DATA DA REALIZAÇÃO: 13/03/2018 

HORÁRIO: às 09h00min (horário local)  

LOCAL: RUA WALTERLOO PRUDENTE Nº 253 2º ANDAR SALA 202 SETOR JARDIM UMUARAMA-

REDENÇÃO-PARÁ. 

O Município de Redenção - Pará, pelo Pregoeiro que ao final assina, torna público que está aberta licitação na modalidade 

PREGÃO (PRESENCIAL), do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02 e, 

subsidiariamente, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a lei Complementar 123/06, para atender 

solicitação da Secretaria de Educação desta Prefeitura Municipal de Redenção.  

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser protocolados até as 09h00min (horário 

local) do dia 13 de Março de 2018, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Redenção, sito na Rua Walterloo 

Prudente, nº 253 2º Andar, Setor Jardim Umuarama – Departamento de Licitação.   

1. DO OBJETO  

1.1. Constitui objeto da presente licitação, Contratação de Empresa especializada em Impressão de Caderno para 

realização das Prova Redenção, AMEI, AMAR e Calendário, para atender a demanda da Secretaria Municipal de 

Educação deste Município, no exercício de 2018, de acordo com as especificações descritas em anexos integrantes deste 

Edital. 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 

documentação constantes deste Edital e seus Anexos ou podendo se cadastrar até o 3º (terceiro) dia anterior ao pregão. 

 

2.2 Conforme normativa do TCM (TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO), as empresas participantes devem ter 

certificado digital, para assinatura de contratos. 

 

3.  DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Somente será credenciado representante de empresa que tenha protocolado envelopes de proposta e de habilitação.  

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

a) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da 

documentação mencionada na alínea “c”, deste subitem;  

b) Registro comercial, no caso de empresa individual.   

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, e última alteração, devidamente registrados na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades 

civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício.   

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-

se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.   

f) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (Modelo no Anexo II).   
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g) Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins da Lei Complementar 

123/06 e que pretende usufruir os direitos previstos na referida lei.  

h) Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante, sendo que, no caso do representante não possuir 

poderes para representar a licitante, este deve apresentar procuração por instrumento púbico ou particular da qual constem 

poderes específicos para formular lance, negociar preço, interpor e desistir de recursos, assinar e praticar todos os demais 

atos pertinentes à licitação.  

i) O credenciado deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto;  

j) Comprovante de retirada do edital (anexo X). 

3.3. O representante legal deve apresentar o estatuto social, contrato social 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; 

3.4. O procurador deve apresentar a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, da qual 

constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e 

praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados 

que comprove os poderes do mandante para a outorga.  

4.  DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

4.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser protocolados, separadamente, em 02 (dois) envelopes 

fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

Envelope nº 1 – Proposta  

PREGÃO Nº 018/2018 

Processo nº 021/2018 

RAZÃO SOCIAL  

CNPJ  

E-mail ou telefone p/contato  

  

Envelope nº 2 – Habilitação  

PREGÃO Nº 018/2018 

Processo nº 021/2018 

RAZÃO SOCIAL  

CNPJ  

E-mail ou telefone p/contato  

 

4.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às 

expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente para agilidade do certame, sem 

rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador.   

 

4.3. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por Tabelião de Notas ou cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da 

Equipe de Apoio.   

5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA  

5.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:  

a) Nome, endereço e CNPJ;  

b) Número do processo e do Pregão;  
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c) Descrição do objeto da presente licitação em conformidade com o Anexo I deste Edital, incluindo marca do produto ou 

fabricante quando for o caso.  

d) Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo no valor total apurado à data de sua apresentação. 

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;  

e) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias.   

5.2. Não será admitida cotação que não contemple todas as quantidades de cada item.   

6. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO”  

a) O Envelope “Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, os quais dizem respeito a:  

6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA  

a) Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da 

documentação mencionada na alínea “c”, deste subitem;  

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c) Ato constitutivo, estatuto contrato social, em vigor, ou a última alteração, devidamente registrados na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades 

civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  

e) Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-

se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir; 

f) Copia autenticada de documento oficial de RG e CPF ou CNH dos Sócios da Empresa Proponente.   

6.2. REGULARIDADE FISCAL  

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e FIC;  

b) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Estadual  da sede da 

licitante;  

c) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com efeitos de negativa com a Fazenda Municipal da sede da 

licitante;  

d) Alvará de Funcionamento  

e) Alvará de Vigilância Sanitária se houver; 

f) Certidão conjunta Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União; 

g) Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débito do INSS;  

h) Certificado de Regularidade junto ao FGTS;  

i) Certidão Negativa de débito Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. Conforma a lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
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Poderá adquirir no seguinte endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao. 

 

6.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.  

6.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Balanço patrimonial e/ou demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma 

da Lei, devidamente assinado por contador ou por profissional equivalente, com certificado de regularidade no Conselho 

Regional de Contabilidade - CRC, que comprovem a boa situação econômico-financeira da empresa, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. EM se tratando de M.E. e E.P.P. Balanço Patrimonial e/ou 

demonstrações Contábeis, apenas será exigido no ato da assinatura do contrato nos termos do decreto 8.538/2015. 

 

b) Para a habilitação, as ME e EPP deverão apresentar, mesmo se contiver alguma restrição, toda a documentação será 

devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente ME ou EPP for declarado 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa. Incluído por determinação do Decreto nº 8.538/2015. 

6.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES  

a) Declarações da licitante, elaboradas em papel timbrado e subscritas por representante legal, nos termos dos Anexos III, 

IV, V,VII, IX E X. 

b) Apresentar relativa à qualificação técnica, será exigida comprovação de aptidão para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, com objeto da licitação, mediante apresentação de pelo menos 1 (um) atestado 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

6.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO  

 

6.6.1. É facultado às licitantes substituir documentos de habilitação exigidos neste Edital por certificado de registro 

cadastral emitido pelo Departamento de Licitações da Prefeitura de Redenção para os documentos que estiverem no prazo 

de validade.   

 

6.6.2. Na hipótese de não constar prazo de validade em certidão, será aceita como válida a expedida até 60 (sessenta) dias 

imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.   

 

7. DO PROCEDIMENTO, JULGAMENTO E DO PREÇO MÁXIMO.  

 

7.1. No horário e local indicado no Aviso de Licitação, será aberta a sessão de processamento do Pregão, iniciando-se 

com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

7.2. Após o credenciamento será iniciada a abertura do primeiro envelope. 

 

7.3. A análise das propostas visará ao atendimento ao estabelecido neste Edital e seus anexos. 

 

7.4. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram ao 

valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços unitários. 

As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.   

 

7.5. Será desclassificada a propostas cujo preço exceder ao preço máximo estabelecido na Cotação Previa de Preço em 

anexo ao Processo Licitatório.  

http://www.tst.jus.br/certidao
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7.6. As propostas serão classificadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:  

7.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela.  

7.6.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas 

que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as 

propostas empatadas, independentemente do número de licitantes.   

7.7. Os lances serão formulados de forma sequencial a partir do autor da proposta de maior preço e os demais, em ordem 

decrescente.  

7.8. Em caso de empate entre valores, a ordem será decidida por sorteio.   

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

observada a redução mínima entre os lances, de acordo com fixado pelo pregoeiro.   

7.10. A etapa de lances será encerrada quando os participantes declinarem da formulação de lances.  

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

7.12. Aceita a proposta de menor preço, será aberto o envelope de habilitação da proponente.  

7.13. Eventuais falhas, dúvidas em relação à regularidade de documentos de credenciamento, habilitação ou de proposta, 

poderão ser saneadas na sessão de abertura de envelopes, inclusive por meio eletrônico.  

7.14. A verificação será certificada pelo Pregoeiro e serão anexados aos autos os documentos.   

7.15. Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.  

7.15.1 No caso de licitação tipo menor preço por Item, será vencedor o que apresentar o menor lance (preço por item) 

sendo que, para obtenção dos preços unitários dos Itens que compõem os Itens será aplicado, linearmente o desconto por 

Item obtido sobre os preços unitários propostos, ressalvado a possibilidade de ajuste, para menor no preço dos Itens 

lançado em virtude de arredondamentos.    

7.16. Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, e ainda na hipótese de que 

todos os participantes não tenham participado da fase de lance verbal, esta será repetida, se por ocasião da exclusão da 

proposta da proponente inabilitada ou cuja oferta não foi aceita, se incluir, pelo menos, mais um licitante atendidos os 

critérios de classificação explicitados no sub-item 7.7.   

7.17 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, e não for possível a 

realização de nova fase de lances verbais, nos termos do sub-item anterior, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de 

menor preço, negociará com seu autor, decidirá sobre sua aceitabilidade, e, em caso positivo, verificará as condições de 

habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, 

caso em que será declarado vencedor.   

7.18. Aplica-se, no que couberem, os Artigos 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006.  

8. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.  

8.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar-se imediata e motivadamente e será aberto o 

prazo de 03 (três) dias, sendo que o início e o término da Contagem do prazo sempre se darão em dia útil, para 

apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual 

número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

autos.   
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8.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência do direito de recurso.   

8.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à 

autoridade competente.   

8.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente pregoeiro adjudicará 

o objeto do certame à licitante vencedora e Prefeito homologará o procedimento.  

8.5. Em regra, o recurso interposto não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento, salvo quando interposto contra ato de habilitação ou inabilitação do licitante ou contra o 

julgamento das propostas.   

8.6. Não havendo recurso, após o seu resultado, o pregoeiro adjudicará o objeto do certame a licitante vencedora e 

encaminhará à Autoridade Superior, juntado o relatório para homologação.  

9. DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA  

9.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue de acordo com o Anexo I, “Condições”, deste Edital.  

10. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1. O(s) objeto(s) da presente licitação será (ão) recebido(s) provisoriamente por 03 (três) dias corridos, contados da 

data da entrega/ execução, para avaliação pela Comissão de Recebimento da Prefeitura Municipal de Redenção. 

10.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:  

10.3.1. Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

10.3.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;  

10.3.3. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a 

contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;  

10.3.4. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.   

10.4. O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente após o recebimento provisório, uma vez verificado o atendimento 

integral da quantidade e das especificações contratadas e cumprimento das “Condições” do Anexo I.   

11. DA FORMA DE PAGAMENTO  

11.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal/fatura atestada pelo setor competente da 

Prefeitura Municipal de Redenção e acompanhada do respectivo Termo de Recebimento Definitivo e da CND do INSS e 

do FGTS, dentro do prazo de validade.   

11.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu pagamento ocorrerá em 

10 (dez) dias após a data de sua apresentação válida respeitando o prazo do subitem 11.1. 

11.3. Pagamento por depósito bancário, devendo para isto, a contratada apor à nota fiscal, número da conta corrente, da 

agência e do banco.  

11.4. Os valores das notas fiscais estão sujeitas a retenções tributarias e previdenciárias na forma da lei.  

12. DA CONTRATAÇÃO  
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12.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Ordem de Compra, nos termos dos artigos 60 até 

64 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.  

12.1.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, as certidões de regularidade de débito da empresa vencedora 

perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda 

Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil 

de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por 

tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.    

12.1.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a empresa vencedora será notificada 

para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade de que trata o subitem 12.1.1., mediante a 

apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.   

12.2. A adjudicatária deverá quando convocada, comparecer no prazo de 03 (três) dias úteis contados da data da 

convocação para formalização da contratação.   

12.3. Se a adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não apresentar a situação regular de que 

trata o subitem 12.1.1., ou se recusar formalizar a contratação, serão convocadas as demais licitantes classificadas, com 

vistas à celebração da contratação nos termos do § 2° do Art. 64 da Lei 8666/93 e suas alterações.  

12.3.1. DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO E DA FUTURA CONTRATAÇÃO 

 

As despesas decorrentes com a aquisição futura dos objetos desta licitação correrão por conta dos recursos orçamentários, 

conforme discriminado abaixo.  

 
14 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

15 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

12.122.1203.2071 - Funcionamento da Secretaria de Educação; 

12.122.1203.2082 - Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral; 
12.361.0401.2129 - Aplicação do Salário Educação – QSE; 

 

24 24 - FUNDEB 

 
12.361.0401.1059 - Manutenção e Desenvolvimento de Ensino; 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 

3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiro Pessoa Jurídico. 

 

13.  DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

13.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Redenção - PA, pelo prazo de até 01 (um) ano o licitante 

que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.   

13.2. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas aqui previstas, garantido o 

exercício de prévia e ampla defesa, conforme segue:  

13.2.1. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso da vencedora dar causa à rescisão da 

contratação, e no caso de não cumprimento do prazo estipulado no item 12.2 deste edital.  

13.2.2. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o preço total da contratação, por dia de atraso, no caso da 

vencedora não cumprir o subitens 10.3.2 e 10.3.4 deste Edital, até o limite máximo de 10 (dez) dias úteis, quando poderá 

ser rescindida a contratação. A mesma pena será aplicada no caso de descumprimento de quaisquer das condições 

estabelecidas no Anexo I, podendo a contratação ser rescindida em caso de reincidência.  

13.2.3. À contratada que descumprir qualquer item, prazo e condições deste Edital serão aplicados a seguinte penalidade: 

advertência registrada e posteriormente abertura de processo administrativo para aplicação das penalidades previstas.  
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14. DA GARANTIA CONTRATUAL  

14.1. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante desta licitação.   

14.2 A (as) empresas (s) vencedoras não receberão a arte final em CD, mas na forma de modelos Impressos que se 

encontram a disposição dos interessados no setor de compras da Prefeitura Municipal de Redenção, sito na Rua Walterloo 

Prudente, 253 – Jardim Umuarama. Poderá existir necessidade de alteração textual dos modelos disponibilizados, não 

havendo, em hipótese alguma, alteração em relação à gramatura, formato e tipo de papel, nem tampouco qualidade de 

cores utilizadas; 

14.3 Todos os impressos deverão apresentar o brasão da Prefeitura do Município de Redenção/ou logomarca e ainda o 

respectivo código interno do impresso no rodapé; 

14.4 Antes das confecções definitivas dos impressos a(s) empresa(s) vencedora(s) deverá (ão) apresentar ao 

Departamento de Compras (print ou boneco) para aprovação e/ou alterações; 

14.5 Na entrega dos impressos no Almoxarifado Central, a licitante deverá entregar junto à nota fiscal para conferencia 

do objeto.                   

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

15.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a 

igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a 

segurança da contratação.   

15.2. Das sessões públicas de processamento do Pregão serão lavradas atas circunstanciadas a serem assinadas pelo 

Pregoeiro e pelos licitantes presentes.   

15.2.1. As recusas ou as impossibilidades de assinaturas serão registradas em Ata.   

15.3. O resultado do presente certame será divulgado no Mural da Prefeitura Municipal de Redenção no Diário Oficial do 

Estado do Pará.  

15.4. Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá protocolar, 

no Protocolo Geral, impugnação ao ato convocatório deste Pregão.   

15.5. A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital, que decidirá no prazo de até 01 (um) dia útil, anterior à 

data fixada para recebimento das propostas.   

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

15.7. A contratada será responsável pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo no cumprimento do objeto desta licitação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização 

e acompanhamento pelo Município.   

15.8. Serão de responsabilidade da contratada todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da contratação e a sua inadimplência não transfere ao Município a responsabilidade por seu pagamento, nem 

poderá onerar o objeto da contratação.  

15.9. A CONTRATADA deverá oferecer pessoal necessário ao desempenho da contratação, correndo por sua conta, 

encargos sociais, seguro, uniformes, equipamentos de segurança e exigências das leis trabalhistas, podendo o 

CONTRATANTE solicitar a qualquer momento, providências, documentos comprobatórios. O não cumprimento poderá 

acarretar a paralisação da contratação e/ou suspensão do pagamento até a regularização das pendências por parte da 

CONTRATADA, ficando o CONTRATANTE isento de conceder qualquer reajuste nas faturas retidas.  
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15.10. A contratada estará obrigada a aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se fizerem no 

cumprimento do objeto desta licitação, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, considerando-se os preços 

unitários.   

15.11. O Município reserva-se, ainda, o direito de paralisar ou suspender a contratação, mediante pagamento único e 

exclusivo daqueles já recebidos, considerando-se, para tanto, os preços unitários.  

15.12. Casos omissos serão solucionados pelo Pregoeiro.   

15.13. A vencedora se obriga a manter, durante toda a contratação, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação.  

15.14. Pode o presente Pregão ser revogado ou anulado sem que caiba aos licitantes, qualquer indenização.   

15.15. Integram o presente Edital:  

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA /QUADRO DE QUANTIDADES E CUSTOS;  

ANEXO II - Declaração do proponente de pleno atendimento aos requisitos de habilitação;  

ANEXO III - Declaração formal da empresa de situação regular perante o Ministério do Trabalho;  

ANEXO IV - Declaração assegurando a inexistência de fato impeditiva para licitar ou contratar com a Administração 

Pública;  

ANEXO V - Modelo Referencial de Instrumento Particular de Procuração;  

ANEXO VI - Modelo de Carta de Credenciamento; 

ANEXO VII - Declaração de enquadramento de micro empresa ou empresa de pequeno porte;  

ANEXO VIII - Minuta de Contrato; 

ANEXO IX - Declaração de Não Parentesco; 

ANEXO X - Comprovante de Retirada de Edital. 

15.16 Dúvidas poderão ser dirimidas das 08h00min as 12h00min, na sala da Comissão de Licitações, Rua Walterloo 

Prudente, nº 253, 2º andar, sala 202 - Jardim Umuarama. (094) 3424-3578 ou e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br. 

 

Redenção - PA, 26 de Fevereiro de 2018.  

    

 

Valdeon Alves Chaves 

Pregoeiro 

Port. n° 010/2017-GAB 
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ANEXO I 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 

TERMO DE REFERÊNCIA e QUADRO DE QUANTIDADES 
1. OBJETO  
1.1 Contratação de Empresa especializada em Impressão de Caderno para realização das Prova Redenção, AMEI, AMAR 

e Calendário, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação deste Município, no exercício de 2018, 

conforme especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas neste Termo de Referência.  

 

2. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS ESPERADOS  

2.1. A contratação se justifica para atender à demanda por serviços gráficos em diversas Escolas Municipais atendendo 

atividades desenvolvidas pelas mesmas. 

 

2.2 A contratação objetiva evitar a prestação descentralizada desses serviços, o que aumentaria significativamente seus 

custos.  

 

2.3. Além da redução de custos, espera-se como resultado da contratação a garantia de qualidade e de presteza na 

execução dos serviços.  

 

3. CONDIÇÕES DA ENTREGA 

3.1. O material solicitado deverá ser entregue no Almoxarifado Central, acompanhado de membros de recebimento.  

 

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA MÍNIMA  
4.1 Como documentação relativa à qualificação técnica, será exigida comprovação de aptidão para desempenho de 

atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com objeto da licitação, mediante apresentação 

de pelo menos 1 (um) atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.  

5. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL  

5.1. O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do presente 

instrumento e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.  

 

5.2. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representantes da Administração, que serão 

oportunamente designados pela Secretaria Municipal de Educação. 

 

5.3. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, 

verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos e esclarecimentos 

solicitados.  

 

5.4. A fiscalização não exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 

irregularidade, nem a exime de manter fiscalização própria.  

 

5.5. Não serão aceitos serviços que estiverem em desacordo com as especificações, nem quaisquer pleitos de 

faturamentos extraordinários, sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.  

 

5.6. A Secretaria Municipal de Educação reserva-se o direito de solicitar provas dos serviços, que deverão ser entregues 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a fim de garantir a qualidade do objeto e a correção das informações. 

5.7 A CONTRATANTE acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços, sob os aspectos quantitativos e qualitat ivos, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas, comunicando à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, 

a seu critério, exijam medidas corretivas por parte daquela;  

5.8 Atestar as faturas, comprovando a realização dos serviços solicitados;  

5.9 Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecido neste Termo de Referência.  

 

6. ACEITAÇÃO DO OBJETO  
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6.1. O material será recebido provisoriamente, para efeito de verificação da quantidade e da conformidade do serviço com 

a especificação, respeitados os prazos de entrega previstos. O recebimento definitivo de cada solicitação será feito após a 

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias do 

recebimento provisório.  

 

7. PAGAMENTO  

7.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a atestação da nota fiscal, de acordo com a demanda da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.  

 

8. MODALIDADE DE LICITAÇÃO  

8.1. Por se tratar de contratação de serviços comuns, nos termos do parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520/02, o certame 

licitatório será realizado na modalidade Pregão, em sua forma presencial, do tipo menor preço por item, em conformidade 

com a lei mencionada.  

 

8.2. A modalidade de licitação ora escolhida não só confere maior celeridade ao processo, como também amplia o 

universo dos potenciais licitantes. Desse modo, entende-se que o interesse público será mais satisfatoriamente atendido 

mediante a adoção dessa modalidade.  

 

8.3. Para a contratação em questão não há qualquer necessidade específica a ser atendida. A escolha pode ser feita tão 

somente com base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis entre si, sem necessidade de avaliação minuciosa.  

 

9. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO  

9.1 Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços o do maior preço estimado, desclassificando-se as propostas 

cujos preços o excedam ou sejam manifestamente inexequíveis.  

 

10. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  

10.1. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observadas as 

especificações definidas Termo de Referência.  

 

ll. DA IMPRESSÃO 

 

11.1 A impressão preto e branco contendo informações sobre a quantidade de cadernos A3 297 mm x 420 mm, 75g/m2.  

 

QUADRO DE QUANTIDADES 

Item Descrição do 
Produto/Serviço 

                  Unidade Quant.  Marca 

1 CADERNOS CALENDÁRIO ESCOLAR 21 FLS. COLORIDA A-4 UND 700, 

  Cadernos calendário escolar de 21 fls. Impressão colorida em papel A-4 

2 IMPRESSÃO DE  CADERNOS PARA  AMAR  12 FLS. PRETO E BRANCO A-3 UND 12.764, 

  Impressão de  cadernos para  AMAR  12 fls. Impresso em preto e branco, em papel a 3 

3 IMPRESSÃO DE CADERNOS P/PROVA REDENÇÃO 8 FLS PRETO E BRANCO A-3 UND 139.400, 

  Impressão cadernos para prova Redenção 8 fls. Impresso em preto e branco, em papel a 3 

4 IMPRESSÃO DE CADERNOS PARA AMEI 8 FLS. COR PRETO E BRANCO A-3 UND 4.242, 

  Impressão de cadernos para  EMEI  8 fls.Impresso em  preto e branco, em papel a 3 

 VALOR TOTAL   
 

Redenção - PA, 26 de Fevereiro de 2018.  

Valdeon Alves Chaves 

Pregoeiro 

Port. n° 010/2017-GAB 
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ANEXO II 

 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO 

AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

    

 

AO  

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA 

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.   

 Sr. Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.  

Declaramos sob as penas da Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações, conhecer e aceitar todas as condições 

constantes do Edital do Pregão Presencial nº 018/2018, bem como de seus anexos e que, assim sendo, atendemos 

plenamente a todos os requisitos necessários à participação e habilitação no mesmo.  

   

   

-----------, ---- de ----- de 2018.  

   

   

 

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

      

 

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) 

representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s).   
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ANEXO III 

 

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR 

PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO 

       

 

 

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social, CNPJ e endereço da proponente), interessada em 

participar do PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018, promovido pela Prefeitura do Município de Redenção, declaro, sob 

as penas da Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, nos termos da Lei Federal nº 9.854/99, a empresa 

(razão social da proponente) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos e menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme disposto 

no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição Federal Brasileira.  

   

   

------------, ------- de -------------- de 2018.  

   

   

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

      

   

 

  Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) 

representante(s) legal (is) e/ou procurador (es) devidamente habilitado(s).   
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ANEXO IV 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 

MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENCIAL DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA CONTRATAR COM 

O MUNICIPIO. 

  

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (razão social da proponente), interessada em participar do PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 018/2018, promovido pela Prefeitura do Município de Redenção, declaro, sob as penas da Lei Federal 

nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações que, em relação à empresa mencionada acima, inexiste fato impeditivo para 

licitar e/ou contratar com a Administração Pública Direta, Indireta ou Autárquica.  

   

   

   

--------, ---- de --------- de 2018.  

   

   

   

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

     

     

 

 

Obs.: Esta declaração deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) 

representante(s) legal (is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s). 
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ANEXO V 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 

MODELO REFERENCIAL DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO  

 

 

 

                        A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº -----, com sede na -----, através de seu representante legal infra-

assinado, nomeia e constitui seu bastante procurador (a) Sr.(a) -----, portador(a) da cédula de identidade RG nº -----, 

expedida pela -----, outorgando-lhe plenos poderes para representá-la na sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL Nº 

018/2018, em especial para formular lances verbais, interpor recursos e/ou deles desistir, negociar e efetuar as 

providências necessárias para que a outorgante mantenha-se satisfatoriamente neste procedimento.  

   

   

   

-----, ------ de ------------------------------------- de 2018.  

    

   

(assinatura) 

(nome do representante legal da empresa proponente) 

   

        

   

Obs.: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s) 

representante(s) legal (is) e/ou procurador(es) devidamente Habilitado(s), COM FIRMA RECONHECIDA.  
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ANEXO VI 

 

 

 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Ao 

Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA  

 

Endereço: Rua Walterloo Prudente, 253, 2º andar, sala 202 - Jardim Umuarama, Redenção - Pará. 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018  

 

 

Assunto: Credenciamento 

 

 

 

Na qualidade de responsável legal pela empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 

____________________ credenciamos o Sr. __________________________-, portador da carteira de  identidade n.º 

_____________ e do CPF (MF) n.º __________________, para nos representar na licitação em referência, com poderes 

para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 

em nome da representada. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável (C/ FIRMA RECONHECIDA). 
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ANEXO - VII 

 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

  

  

Ilmo. Sr. Pregoeiro,   

  

  

O Empresário / Os 

sócios,____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________ da empresa _____________________________________________________, com sede à 

______________________________________________________________, na cidade de __________________, 

Estado de __________________, vem declarar que:  

O movimento da receita bruta anual da empresa não excede aos limites fixados no art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 

14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da 

mencionada lei.  

  

 Local e data:  

  

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário/sócios: 

  

  



 
 

ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 
Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção - PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

18 

ANEXO VIII 

MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº ........../2018 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o MUNICIPIO DE REDENÇÃO, Pessoa Jurídica 

de Direito Público Interno, com sede a Av. Guarantã nº 600 - Vila Paulista, inscrito no CNPJ sob nº. 04.144.168/0001-21, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, ......................................., brasileiro, ................., .................................., 

inscrito no CPF nº ......................, RG nº ............................../......., residente e domiciliado na Rua .................., n – nos 

......................., Setor: ............................., neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa 

__________________________________, com sede na Av. __________, nº. _____, Bairro __________, no Município 

de Redenção - Pará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________________, neste ato representado pelo Sócio-Diretor o 

Sr. _________________________________________, brasileiro, __________, _____________, inscrito no CPF nº 

______________, RG nº ________________ PC/PA, residente e domiciliado à Rua _______________, nº _____, 

_________________, no Município de Redenção estado do Pará, doravante denominada CONTRATADA, de comum 

acordo ajustam e acordam as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente instrumento é decorrente do Processo 

Licitatório 021/2018 na modalidade Pregão Presencial 018/2018, de 13/03/2018, devidamente homologado pelo 

Prefeito Municipal, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que dispõe sobre Licitações Públicas e 

Contratos Administrativos.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO - O presente termo tem como objeto a Contratação de Empresa especializada 

em Impressão de Caderno para realização das Prova Redenção, AMEI, AMAR e Calendário, para atender a demanda da 

Secretaria Municipal de Educação deste Município, no exercício de 2018, de acordo com o anexo I – Quadro de 

Quantidades e Custos, do Processo Licitatório, que passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser firmado terá vigência 12 

(doze) meses a partir de......./......../2018  e término em ....../......./.........., podendo essa data ser prorrogada conforme 

necessidade e conveniência da Administração Municipal, através de comunicação formal prévia, por mais doze meses.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA PRORROGAÇÃO - O Contrato poderá ser prorrogado obedecendo ao art. 57 da Lei 

8.666/93 e sua obrigações, através de Termo Aditivo e deverá se justificar por escrito.                                                                                                                                                                                                                                                                           

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO - Para pagamento das despesas decorrentes do presente contrato, o 

CONTRATANTE comprometerá recursos alocados em dotação própria no seu orçamento vigente, cuja Nota de Empenho 

será emitida de conformidade com a despesa a ser liquidada em cada mês, obedecendo à seguinte dotação orçamentária. 

14 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

15 15 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
12.122.1203.2071 - Funcionamento da Secretaria de Educação; 

12.122.1203.2082 - Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral; 

12.361.0401.2129 - Aplicação do Salário Educação – QSE; 

 

24 24 - FUNDEB 

 

12.361.0401.1059 - Manutenção e Desenvolvimento de Ensino; 

3.3.90.30.00 - Material de Consumo; 

3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica. 

 

CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados conforme requisição e nota de 

empenho anexa à nota fiscal, mediante a comprovação da entrega do objeto. 
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§ 1º - Por ocasião dos pagamentos, serão abatidas as multas eventualmente aplicadas e previstas neste CONTRATO. 

§ 2º - O Departamento de Compras da Prefeitura elaborará um Boletim Mensal destinado ao registro de quantidades dos 

impressos fornecidos no mês, o qual será encaminhado a CONTRATADA para emissão da Nota Fiscal. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS E MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO - O valor total dos impressos 

gráficos, objeto deste Termo de CONTRATO, está previsto estimado em R$................ (.............................................) de 

acordo com a somatória dos itens. 

 

Parágrafo Único - O CONTRATANTE fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos impressos gráficos, até 25% (vinte e cinco por cento) do 

inicialmente estipulado no CONTRATO. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PROIBIÇÃO - A CONTRATADA não poderá ceder, transferir ou sub-empreitar, no todo 

ou em parte, o objeto deste CONTRATO, sem expresso consentimento do CONTRATANTE. 

CLÁUSULA NONA - DOS ENCARGOS TRABALHADORES, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E 

COMERCIAIS - O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais resultantes 

da execução do contrato, art. 71 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO - O CONTRATANTE poderá, em qualquer ocasião exercer a mais 

ampla fiscalização do fornecimento dos impressos gráficos, reservando-se o direito de determinar que sejam devolvidos 

todos os que, a seu critério, não forem considerados satisfatórios. 

§ 1º - O CONTRATANTE, pelo seu setor competente, fará as comunicações à CONTRATADA, sempre por escrito. 

§ 2º - O CONTRATANTE poderá ordenar a imediata retirada de empregados da CONTRATADA que venham a 

embaraçar ou dificultar a ação fiscalizadora, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer ônus 

decorrentes das leis trabalhistas e previdenciárias, bem como, quaisquer outras despesas que de tal fato possam decorrer. 

§ 3º - A fiscalização poderá praticar quaisquer atos nos limites do presente CONTRATO que se destinem a preservar 

todos e quaisquer direito do CONTRATANTE. 

§ 4º - A fiscalização por parte do CONTRATANTE não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade prevista no 

Código Civil e dos danos que vier a causar a terceiros, seja por ato de seus empregados ou prepostos. 

§ 5º - A fiscalização do cumprimento do CONTRATO caberá à Prefeitura Municipal de Redenção – PA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERIA - DAS SANÇÕES - Pelo eventual descumprimento total ou parcial de quaisquer 

das cláusulas deste CONTRATO, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA estará passiva das penalidades da lei, 

dentre elas: 

a) advertência; 

 

b) pagamento de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do presente Termo de CONTRATO; 

 

b.1) as importâncias correspondentes às multas que forem impostas ao CONTRATO serão deduzidas dos pagamentos 

efetuados; 

b.2) as multas incidirão sempre sobre os valores atualizados “pro rata die” até o dia do efetivo pagamento; 

b.3) não havendo pagamento a fazer à CONTRATADA, serão as multas ou outros débitos inscritos na Dívida Ativa para 

cobrança executiva. 

c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Poder Público, com suspensão de participação em licitações 

por 01 (um) ano,  sem prejuízo das penalidades estabelecidas. 
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§ 1º - As penalidades aplicadas seguirão o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo a CONTRATADA um 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação da penalidade, para a apresentação de recurso. 

§ 2º - A decisão final sobre o julgamento da penalidade será do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, através de processo interno 

devidamente instruído. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO - O presente contrato poderá ser alterado a qualquer tempo, 

através de termo aditivo ou rescindido através de destrato, em virtude de causa superveniente, de força maior ou de ordem 

legal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - O não exercício por parte do 

CONTRATANTE de qualquer direito ou faculdade concedida no presente Termo de CONTRATO, não importará em 

renúncia, novação, prescrição, decadência ou preclusão, podendo o CONTRATANTE vir a exercê-los a qualquer tempo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação resumida do instrumento 

de contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será 

providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, e podendo ainda ser 

publicado no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de Redenção e Câmara Municipal, obedecendo ao art. 74 da Lei 

Orgânica do Município, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja seu valor.     

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO 

O CONTRATANTE poderá fiscalizar e inspecionar os serviços aqui contratados através de equipe técnica ou pessoa por 

ela indicada, a quem competirá atestar os serviços executados, bem como lançar impugnação escrita ou verbal quando 

estes forem realizados em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Redenção, Estado do Pará, com 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão judicial que, porventura, se faça 

necessária e relativa ao presente CONTRATO. 

E por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor 

e forma para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

 Redenção - PA,  ............de ........... de  2018. 

 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO – PA 

CONTRATANTE                       

 

 

                                               

................................................................... 

CONTRATADA 

 

Testemunhas:          A) ________________________________________              

                                   Nome:  

                                       RG:  

 

 

 

                                B) ______________________________________ 

                                   Nome: 

                                   RG:  
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ANEXO IX 

 

PREGÃO PRESENCIAL 018/2018 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

  

  

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. _______________, sediada na (endereço), ____, 

(bairro) - (cidade), por intermédio de seu representante legal, ______________, Sócio Administrador, portador da Cédula 

de Identidade R.G. nº ____________ e do CPF n.º _____________, Telefone (94) _____________, DECLARA, 

especialmente para o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018, que em seu quadro societário, cotistas ou 

dirigentes não compõe nenhum integrante que tenha parentesco com servidor do órgão licitante, ou cônjuge, 

companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim de servidor público do órgão ou entidade licitante, 

que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou 

autoridade ligada à contratação, conforme disposições previstas na legislação vigente. 

 

Data e local: 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO X 

 

COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA 

Recibo do Edital Pregão Presencial 018/2018 

Objeto: Contratação de Empresa especializada em Impressão de Caderno para realização das Prova 

Redenção, AMEI, AMAR e Calendário, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação 

deste Município, no exercício de 2018. 

Declaro Recebimento do Edital Supra Citado. 

 

Empresa: ____________________________________________ 

CNPJ: _____________________________ 

Endereço: ________________________________________  

Cidade: ________________ Setor: ____________________ 

Telefone: _______________________ 

Fax: 

E-mail do representante: ________________________________ 

Nome do representante: _________________________ CPF: ______________________ 

 

       

       Assinatura: _____________________________________Data:    /    / 

 

 


