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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 086/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2018. 

 

 

 
 
 

 
MODALIDADE: 

 
 PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2018 
 (Regido pela Lei 10.520/2002 e decreto Federal 3.555 de 

08/08/2000, subsidiariamente, pelas Leis: 8.078/90 8.666/93, 
9.784/99 e suas alterações). 

 
DATA DE ABERTURA: 
(Sessão pública para recebimento das propostas e 
documentação de habilitação) 
 

 
 19/10/2018 

 
HORÁRIO 
 

 
 09h00min (horário Local) 

 
 
 
 
 
OBJETO 

 O presente pregão destina-se: Contratação de empresa para 
fornecimento de Material de Materiais de expediente em 
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, conforme especificações constantes 
dos anexos do presente edital. 

 
TIPO DA LICITAÇÃO 
 

 Menor preço por Item 
 As empresas deverão cotar os itens que for participar. 

 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA 
 

 
 Na extensão da Prefeitura Municipal de Redenção, situada à 
Rua Walterllo Prudente, 353, Setor Umuarama, nesta cidade, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação. 

 
INTERESSADO  
 

 
 Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social deste Município. 

Retire e acompanhe este edital mediante 
retirada GRATUITAMENTE. Maiores 
informações poderão ser obtidas a partir dos 
endereços eletrônicos e/ou telefones: 

 
 licitacao@redencao.pa.gov.br 
 Site: www.redencao.pa.gov.br 
Informações adicionais podem ser obtidas junto ao  
Pregoeiro e Equipe de Apoio, Rua Walterloo Prudente, 253, setor 
Jardim Umuarama, Telefones: (094) 3424-3578. 

 Tempo de Duração dos Lances verbais* 
 
* Caso chegue á fase competitiva 

 
 Até 03 minutos para o lance*  
 
*O pregoeiro poderá inferir tempo adicional ou inferior de acordo 
com a demanda. 

mailto:licitacao@redencao.pa.gov.br
mailto:licitacao@redencao.pa.gov.br
http://www.redencao.pa.gov.br/
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EDITAL PROCESSO LICITATORIO N° 086/2018 

 
PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2018. 

 
O Município de Redenção torna público aos interessados, que o Pregoeiro (Wilmar Marinho Lima) e equipe de apoio, 
designado pela portaria nº 010/2017-GPM de 02 janeiro de 2017, estarão reunidos no dia 19 de Outubro de 2018, 
às 09h00min horas (horário Local), na Sala da CPL, a fim de receber, abrir e examinar propostas e documentações de 
empresas que pretendam participar do Processo Licitatório nº 086/2018 Pregão Presencial n.º 066/2018, do tipo 
menor preço por ITEM, esclarecendo que a presente licitação e consequente contratação serão regidas de conformidade 
com as regras estipuladas na Lei Federal n.º 10.520 de 17/07/02 e Decreto Federal N° 3.555 de 08/08/2000 e legislação 
correlata aplicando-se, subsidiariamente, no couber, Leis: 8.078/90, 8.666/93, 9.784/99, com suas alterações e Lei 
Complementar 123/2006.E demais exigências deste Edital. 

01 OBJETO 

1.1 O presente pregão destina-se à seleção e Contratação de empresa para fornecimento de Material de Expediente, em 
atendimentos a pedido da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme especificações 
constantes dos anexos do presente edital, para serem utilizado no exercício financeiro 2018, conforme especificações 
constantes do anexo II – que passa a fazer parte integrante deste edital. A entrega dos materiais deverá ser feita de acordo 
com a necessidade e solicitação da Secretaria. A contratação se efetivará por meio da assinatura de um termo de contrato – 
anexo I. 

02 DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL. 

 
2.1 – A abertura, dos envelopes relativos à proposta e à habilitação, será efetuada da seguinte forma: 
 
2.1.1- No dia 19/10/2018, recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e documentação de 
habilitação que deverão ser entregues em envelopes separados e lacrados, da forma de que trata o edital; 
 
2.1.2- O endereço para a entrega e abertura dos envelopes é: 
 
EXTENÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO  
 

Localizada na Rua Walterloo Prudente nº 253, 2º andar sala 202 – Jardim Umuarama Redenção-Pará. 
 
2.2 - Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e 
local, salvo por motivo de força maior. 
 
2.2.1 - Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos da sessão deste pregão na mesma data de abertura, e em face de 
decisão do pregoeiro, poderá ser determinada à continuidade das atividades em dia subsequente. 
 
2.3 - Os envelopes de proposta e documentação encaminhados à Entidade de Licitação após a data e horário fixado no 
presente Edital, serão devolvidos, ainda lacrados, aos respectivos remetentes. 
 
2.4 - O licitante que pretender obter esclarecimentos sobre este Edital e seus anexos deverá solicitá-los por escrito, por 
meio de carta, telegrama, ou e-mail, enviados até 2 (dois) dias antes da data estabelecida para a apresentação das 
propostas, e serão atendidos, dentro do menor prazo possível, pela Entidade de Licitação que comunicará por rescrito aos 
demais interessados que hajam retirado os Editais. No caso de ausência da solicitação pressupõe-se que os elementos 
constantes deste ato convocatório são suficientes claros e precisos, não cabendo, portanto, posteriormente, qualquer 
reclamação. Solicitar consultas para o seguinte endereço: 
Pregoeiro e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Redenção: 
Rua Walterloo Prudente nº 253, 2º andar sala 202 – Jardim Umuarama Redenção-Pará. 
Fone/fax: (094) – 3424-3578 – Contato: WILMAR MARINHO LIMA.  
 
 

mailto:licitacao@redencao.pa.gov.br
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 E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br 

 ESCLARECIMENTO: AS EMPRESAS INTERESSADAS NO CERTAME DEVE REQUERER JUNTA A COMISSÃO O 
PROGAMA PARA FORMALIZAR A PROPOSTA DIGITAL EM PEN DRIVE, ASSIM FACILITA O LANÇAMENTO DOS 
PREÇO NO SISTEMA. 
 
03 DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que 
preencherem as condições de credenciamento constantes deste Edital. 
 
 3.1.1 O presente Edital poderá ser retirado junto à Prefeitura Municipal de Redenção (PA), pelo site 
www.redencao.pa.gov.br ou solicitado pelo e-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br, gratuitamente, no horário das 8h00min 
ás 14h00min, de segunda à sexta-feira, a Rua Walterloo Prudente nº 253, 2º andar sala 202 – Jardim Umuarama 
Redenção-Pará.  
 
3.1.2 O comprovante de retirada do edital deverá ser apresentado uma cópia no envelope de habilitação conforme 
anexo VII. 
 
3.1.3 A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital. 
 
3.2 Cada licitante apresentar-se-á com, preferencialmente, um representante legal que, devidamente munido de 
credencial, será o único admitido a intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer 
oralmente, respondendo assim, para todos os efeitos, por seu representado. 
 
3.3 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar mais de um licitante. 
 
3.4- NÃO PODERÃO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAÇÃO: 
 
3.4.1- Empresas em estado de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, 
Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal bem como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar 
ou licitar com a Administração Pública Federal; 
 
3.4.3 - Pessoa física ou pessoa jurídica que tenham elaborado o projeto básico ou de execução, ou seja, empresa que, 
isoladamente ou em consórcio, seja responsável pela elaboração do projeto ou da qual o autor do projeto seja sócio, 
dirigente ou responsável técnico; conforme disposto no artigo 9° incisos I e II da Lei 8.666/93; 
 
3.4.4 - Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão promotor da licitação, bem assim a empresa ou 
instituição da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 
 
3.4.5 - Que esteja reunida em consórcio ou coligação; 
 
3.4.6 - Que não atenda as exigências deste Edital; 
 
3.4.7 - Cujos sócios ou diretores pertençam, simultaneamente, a mais de uma firma licitante. 
 
04 - DA PARTICIPAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
4.1 A Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação deverão ser apresentadas no local, dia e hora determinados 
neste edital, em envelopes separados, devidamente lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e 
frontais em caracteres destacados, dizeres assim denominado: 
 
 
 

mailto:licitacao@redencao.pa.gov.br
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(1) 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE 
ENVELOPE N.º 01 
ÀO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
PROPOSTA DE PREÇOS 
PROCESSO LICITATORIO N.º 086/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 066/2018 
 
(2) 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PROPONENTE 
ÀO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
ENVELOPE N.º 02 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO N.º 086/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 066/2018 
 
4.2 Os envelopes de PROPOSTA COMERCIAL (1) e DOCUMEMENTOS (2) deverão ser entregues à Comissão, 
impreterivelmente até 09h00min horas (horário local) do dia 19 de outubro de 2018, quando serão iniciados os 
trabalhos. 
 
4.3 A proposta e quaisquer documentos deverão ser apresentados em português. 
 
4.4 Para aferição do horário de entrega dos envelopes será considerado o anotado no protocolo de registro de entrega de 
documentação da Prefeitura Municipal de Redenção. 
 
4.5 Em hipótese alguma será concedido prazo suplementar para apresentação dos envelopes, ou permitida a alteração ou 
substituição do conteúdo dos mesmos, ou ainda, a correção do que constar nos documentos e propostas. 
 
4.6 Os documentos relativos a propostas (Envelope n.º 1) e à (habilitação Envelope n.º 2) serão apresentados em original 
ou por qualquer processo de cópia, devidamente autenticada por cartório competente, ou por servidor da Equipe de Apoio 
ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 
 
4.7 - Os documentos de proposta e de habilitação deverão ser entregue sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, 
em envelopes devidamente fechados e identificados apropriadamente, nos termos deste edital. 
 
4.8 - Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas, 
independente do resultado do procedimento licitatório. 
 

05 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N.º 1 - “PROPOSTA DE PREÇO” 

 
6.1 A proposta deverá ser elaborada e digitada de forma clara e concisa, os valores deverão ser apresentados em moeda 
corrente do país, com duas casas decimais, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou borrões, bem como também, ser 
devidamente assinada pelo licitante, ou seu representante legal, conforme anexo VI, e rubricado pelo mesmo em 
todas as suas folhas. Recomenda-se que os documentos da proposta estejam em ordem sequencial das exigidas neste 
Edital, para agilidade do processo. 
 
5.2 A proposta comercial deverá ser entregue em 01 (uma) via, ser impressa em papel timbrado da Empresa licitante ou, 
na sua falta, em todas as suas folhas deverá conter o carimbo do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, em nome do 
licitante. Deverá ainda, ser assinada pelo responsável legal da licitante proponente, devidamente identificado, numerado 
todas as paginas, para agilidade do processo. 
 
5.3 - A proposta comercial deverá conter: 
 
a) Carta de apresentação da proposta, dirigida a Prefeitura Municipal de Redenção, com o número deste Edital de 
Licitação. 

mailto:licitacao@redencao.pa.gov.br
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b) Valor global, em algarismos e por extenso, o qual deverá ser idêntico ao valor total resultante da somatória de todos 
os itens da proposta. 
 
c) As propostas deverão consignar o preço dos materiais e discriminar todas as despesas que sobre ele incidirão, tais 
como: impostos, taxas, seguro, etc., bem assim os descontos porventura concedidos pelo proponente; 
 
5.4 - O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a (60) sessenta dias, a contar da data de abertura da mesma; 

 
5.5 - Em caso de divergência entre os preços unitário e total, será considerado o primeiro e entre os expressos em 

algarismo e por extenso, prevalecerá o último. 
 
5.6 - Deverão ainda estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes informações: 
 
5.6.1 - Especificações do produto; 
 
5.6.2 - Marca; 
 
5.6.3 - Peso líquido; 
 
5.6.4 - Data de fabricação e vencimento ou período de validade, e 
 
5.6 - Registro no órgão competente, devidamente atualizado. Caso o produto/material ofertado esteja dispensado do 
registro para comercialização, por legislação específica, o fornecedor apresentará cópia do respectivo documento (lei, 
decreto, etc.).  
 
5.7 - O(s) materiais (ais) constantes deste instrumento, deverão, obrigatoriamente, estar acondicionados em embalagens 
original, de boa qualidade, contendo todas informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências 
impostas por órgãos oficiais competentes. As embalagens dos materiais deverão estar atualizadas e de acordo com a 
legislação vigente; 

06 DO CONTEÚDO DO ENVELOPE N° 02 – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”.  

 
6.1 O envelope n.º 02 deverá conter, para a Habilitação Jurídica, os seguintes documentos: 
 
6.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e sua última alteração em vigor, devidamente registrado, no caso de 
sociedades comerciais; e documentos RG E CPF; dos sócios. 
 
6.3 O envelope n.º 02 deverá conter ainda, para a comprovação da Regularidade Fiscal, os seguintes documentos: 
 
6.3.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF; 
 
6.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual, se for o caso, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual (Alvará) e FIC; 
 
6.3.3 Certificado de Regularidade de Situação, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRS/FGTS; 
 
6.3.4 Certidão Negativa de Débitos, expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - CND/INSS; 
 
6.3.5 Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Federal – Certidões Negativas de Tributos Federais e de 
Divida Ativa da União. 
 
6.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da UF do domicílio ou sede do licitante, mediante a 
apresentação de certidão negativa de tributos; 
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ESTADO DO PARA 

MUNICIPIO DE REDENÇÃO 

Rua Walterloo Prudente, Nº 253, Vila Paulista - Redenção/PA – CEP: 68.552-210 
E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br Fone: (94) 3424-3578 

6 

 

6.3.7 Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, mediante a 
apresentação de certidão negativa de tributos; 
 
6.3.8 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. 
Poderá adquirir no seguinte endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao. 
  
6.3.9 Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. 
 
6.3.10 Balanço patrimonial e demonstração do resultado do último exercício COM CERTIDÃO DE REGULARIDADE 
PROFISSIONAL DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE, E DECLARAÇÕES SE OPTANTE PELO SIMPLES, 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. 
 
6.3.11 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião de participação em certames licitatórios, deverão 
apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição, sendo assegurados cinco dias útil prorrogado por igual período, a critério da administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento de débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa, conforme dispõe a Lei Complementar Federal 123/2006. 
 
6.3.12 Alvará de autorização sanitária Municipal (se for o caso). 
 
6.3.13 Comprovante de retirada referente à aquisição do edital. 
 
6.3.14 Declaração que não possui em seu quadro funcional menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, e nem menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, conforme ANEXO 
III; 
 
6.3.15 Declaração onde o licitante afirme não ter sido suspenso nem declarado inidôneo para licitar - em qualquer esfera 
da Administração Pública – bem como, que desconhece qualquer fato impeditivo de sua participação nesta Licitação; 
ANEXO IV; 
 
6.4 A DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS ITENS 6.1 – 6.3.9 - PODERÁ SER SUBSTITUÍDA – A CRITÉRIO DO 
LICITANTE - pela Certidão de Cadastramento, emitida pela Prefeitura Municipal de Redenção, e/ou SICAF, emitido por 
órgão competente, com todos os documentos e certidões nele impressas, válidas para o dia de abertura da presente 
licitação; 
 
6.4.1 Caso o licitante não possua o Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura Municipal de Redenção (CRC), deverá ser 
solicitado com no mínimo 3 (três) dias úteis de antecedência a data prevista para a entrega dos envelopes; 
 
6.4.2 No caso do Certificado de Registro Cadastral – CRC, possuir uma ou mais certidão (ões) vencida(s), será (ão) 
admitida(s) a(s) sua(s) validação (ões), se for entregue juntamente com o CRC (dentro do envelope lacrado) a fotocópia ou 
documento original que comprove a regularidade do(s) documento(s) até então com validade vencida; 
 
6.4.3 Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório competente, e será admitida a validação das cópias simples com autenticação dos documentos 
pela própria Comissão, desde que seja apresentada imediatamente na abertura dos envelopes de habilitação os 
respectivos originais. 
 
 
6.4.3 Documentos foto copiados em papel térmico - utilizados em fac-símile – não serão aceitos e considerados; 
 
6.4.4 Recomenda-se que a documentação de habilitação esteja em ordem sequencial das exigidas neste Edital, devendo ser 
apresentada em apenas 01 (uma) via, para agilidade do processo. 
 

mailto:licitacao@redencao.pa.gov.br


 

 

 

 
ESTADO DO PARA 

MUNICIPIO DE REDENÇÃO 

Rua Walterloo Prudente, Nº 253, Vila Paulista - Redenção/PA – CEP: 68.552-210 
E-mail: licitacao@redencao.pa.gov.br Fone: (94) 3424-3578 

7 

 

5.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus 
anexos, o pregoeiro, considerará a proponente inabilitada; 
 
6.6 A documentação e propostas apresentadas, caracterizadas faltas não sanáveis, acarretarão a inabilitação da 
proponente. 
 
6.7- CARTA PROPOSTA DA LICITANTE, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes 
para tal investidura devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme modelo constante do 
ANEXO VI deste edital; 
 
6.8 - Será desclassificada a proposta que não atender às exigências do ato convocatório desta licitação e a que contiverem 
preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, salvo quando apresentar omissões simples e irrelevantes para 
entendimento da proposta e/ou procedimento licitatório, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste 
caso, a critério do Pregoeiro, ser relevada. 
 
6.9 - Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
 
6.10 - É vedada a cotação de dois ou mais preços para os objetos constantes do(s) Item(s), da planilha - Anexo II, pelo 
mesmo licitante, sob pena de desclassificação total da proposta, conforme o caso; 
 
6.11 - Em nenhuma hipótese será admitida cotação parcial em referência ao quantitativo total dos materiais de cada Item 
constantes da(s) planilha(s) do Anexo II, requerido neste instrumento, ocasião em que serão desclassificadas as propostas 
que incorrerem neste ato, conforme o caso; 
 
6.12 - Não será levada em consideração a proposta que não estiver devidamente assinada por diretor, sócio ou 
representante da empresa licitante com poderes para tal investidura. 
 
6.13 – A empresa deverá apresentar sua proposta de preço com no máximo duas casas decimais após a vírgula. 
Caso a proposta venha com mais de 2 (dois) algarismos após a vírgula a empresa será eliminada do certame. 
 
07 DA REPRESENTAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO, DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOSENVELOPES.  
 
7.1 No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes constantes no preâmbulo deste edital, a licitante 
deverá se fazer representada por um procurador credenciado, entregar os envelopes: um contendo a Proposta da 
licitante e outro a Documentação da licitante, sendo recomendável sua presença com 15 (quinze) minutos de 
antecedência em relação ao horário previsto para a sua abertura da seguinte forma: 
 
7.2 O CREDENCIAMENTO FAR-SE-Á POR MEIO DE: 
 
7.2.1 - Credenciamento por instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em 
cartório, acompanhado de cópia da cédula de identidade do credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá comprovar o seu poder de outorga das 
procurações aqui mencionadas. 
 
7.2.1.1 - Em sendo sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá apresentar cópia da cédula de 
identidade acompanhada da cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, no qual estejam expressos 
seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
 
7.2.2 - Declaração formal da própria empresa  licitante, com firma reconhecida, exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal 
nº10.520 de 17/07/02, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes devidamente 
comprovado para tal investidura, conforme modelo constante do ANEXO V deste edital; 
*Esta declaração deverá ser entregue separadamente junto ao credenciamento fora do(s) envelope(s). 
 
7.3 - Somente os licitantes que atenderem aos requisitos do item 7.2 deste edital, terão poderes para formular 
verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços. Manifestarem após a declaração do vencedor, imediata e 
motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões do Pregoeiro, assinar a ata onde estará registrado o valor final 
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decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da proponente. O licitante que se 
retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos atos 
do Pregoeiro. 
 
7.4 - Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao 
recebimento dos envelopes. 
 
7.5 - A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, 
será pública e dirigida pelo Pregoeiro na data, horário e local e nos termos determinados neste Edital. 
 
7.6 - Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, cujos documentos serão lidos, conferidos 
e rubricados pelo Pregoeiro e pelos participantes que o desejarem. 
  
08  DOS PROCEDIMENTOS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 
8.1 No dia, horário e local descritos no preâmbulo deste Edital, na presença dos licitantes e demais interessados, O 
pregoeiro e a Equipe de Apoio reunidos em sessão pública, iniciará os trabalhos, recebendo os envelopes entregue pelos 
licitantes, os quais serão rubricados pelos membros da comissão e pelos representantes legais dos licitantes. 
 
8.2 Expirado o horário estipulado para entrega, não será recebido qualquer envelope, quer seja referente à Proposta 
Financeira ou Habilitação. 
 
8.3 Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou complementação da documentação exigida e não 
inserida nos envelopes. No entanto, a seu exclusivo critério, a Comissão de Licitação poderá solicitar informações ou 
esclarecimentos adicionais que julgar necessário, de conformidade com o § 3º do Artigo 43, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
8.4 Não serão aceitos envelopes abertos ou propostas entregues via e-mail ou fac-símile. 
 
8.5 Na hipótese do licitante optar por enviar os envelopes via Correio, a Comissão de Licitação não se responsabilizará pela 
sua correta entrega e protocolo – independentemente da data de postagem - não sendo dado ao licitante, qualquer 
garantia de participação na licitação no caso de haverem falhas ou atrasos na entrega. 
 
8.6 Das reuniões da Comissão de pregão serão lavradas Atas que serão assinadas por todos os presentes. 
 
8.7 O não comparecimento de um ou mais licitantes não obstará o andamento normal da respectiva fase licitatória. 
 
09- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
9.1- Para julgamento das propostas será adotado o critério de menor preço por ITEM, para entrega no local indicado no 
Anexo II. 
 
9.2- Após a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, o Pregoeiro e sua equipe de apoio classificarão o 
licitante autor da proposta de menor preço unitário, e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e 
superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, conforme disposto no inciso VIII do artigo n.º 4° 
do Decreto Federal n.º10.520, de 17 de Julho de 2002. 
 
9.3- Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no subitem 
acima, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que seus proponentes 
participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas suas propostas escritas, conforme disposto 
no inciso IX, do artigo 4°, do mesmo Decreto; 
 
9.4- O empate entre dois ou mais licitante somente ocorrerá quando houver igualdade de preços entre as propostas 
escritas e quando não houver lances para definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá por meio de sorteio a ser 
realizado durante a sessão do presente Pregão Presencial; 
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9.5- Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de 
valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último classificado e prosseguindo-se com os demais licitantes em 
ordem decrescente de classificação; 
 
9.6 - Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, tem de ser, obrigatoriamente, inferior 
a este, não sendo aceitos lances para igualar valores; 
 
9.7- A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na sua exclusão da 
etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por aquela apresentada, para efeito de ordenação das propostas; 
 
9.8- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito; 
 
9.9- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, exclusivamente pelo critério de menor preço por 
ITEM, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, decidindo motivadamente a respeito; 
 
9.10- Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital e seus Anexos, será declarado pelo Pregoeiro o licitante 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto; 
 
9.10.1- Caso seja necessário o pregoeiro poderá valer-se de auxílio de técnicos na área do objeto licitado, para aferir a 
qualidade do(s) objeto(s). 
 
9.11- Se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável ou o seu autor não atender aos requisitos de 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, na ordem de classificação, até a apuração do licitante que atenda 
a todas as exigências do Edital, inclusive quanto à documentação de habilitação, o qual será declarado vencedor, sendo-lhe 
adjudicado o objeto; 
 
9.12 - O licitante declarado vencedor deverá apresentar ao Pregoeiro, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas após o encerramento deste Pregão Presencial, a proposta escrita de preços contemplando o lance final 
ofertado; 
 
9.13 - Nas situações previstas nos subitens acima, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para tentar 
obter preço melhor; 
 
9.14 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 
estabelecidas neste Edital e na lei 10.520/02; 
 
9.15 - Será admitido apenas 01(um) licitante vencedor para cada ITEM desta licitação. 
 
9.16 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 
deverá ser assinada pelo Pregoeiro e proponentes presentes; 
 
9.17- Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, que 
não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais licitantes; 
 
9.18 - O resultado desta Licitação será, publicado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado de Pará, jornal de 
grande circulação na região e afixado no quadro próprio de avisos dos procedimentos licitatórios da Prefeitura Municipal 
de Redenção, para intimação e conhecimento dos interessados. 
 
10 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
10.1 - Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica, 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial e até 02 (dois) dias 
úteis qualquer pessoa legitimada a participar do certame; 
 
10.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
conforme estabelecido no § 1º do art. 12 do anexo do Decreto Federal n°. 3.555 de 08 de agosto de 2000; 
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10.3 - Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame; 
 
10.4 - Os documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do proponente. Os documentos 
que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitos com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das propostas. 
 
11- DOS RECURSOS 
 
11.1 - Depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, sua intenção de interpor 
recurso, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar as contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a 
correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
 
11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso e 
consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor; 
 
11.3 - Acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 
11.4 - A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em ata; 
 
11.5 - Decidido (s) o (s) recurso (s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 
adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 
 
12 - DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1 - Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatório será 
submetido à apreciação da autoridade Superior, para homologação do objeto à licitante vencedora, convocando-se após, a 
empresa respectiva para firmar as obrigações assumidas mediante Termo de Contrato, Anexo I, dando-lhe a devida 
publicação. 
 
13- DO FORNECIMENTO/CONTRATO 
 
13.1 - As obrigações decorrentes desta licitação a serem firmadas entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO e a 
proponente vencedora serão formalizadas através de um termo contrato, observando-se as condições estabelecidas neste 
Instrumento, legislação vigente e na proposta vencedora. 
 
13.1.1 - O Recebimento e assinatura do Termo de Contrato pela licitante adjudicatária junto a Prefeitura Municipal de 
Redenção, configuram como ato de aceite e confirmação dos compromissos avançados na proposta ofertada em função do 
procedimento licitatório. Ficando o licitante obrigado a cumprir todas as condições previstas no edital e proposta 
independente de transcrições no Contrato; 
 
13.2 - Os materiais deverão ser entregues em 05 dias, de acordo com: Anexo II – planilha quantitativa e qualitativa, de 
acordo com solicitação da Secretaria de Assistência Social; normas contidas no Edital, a contar da data de assinatura do 
respectivo Contrato. 
 
13.2.1 – O Contrato será formalmente entregue ao(s) adjudicatário(s), para assinatura, após a homologação e dentro do 
prazo de validade da proposta, registrando-se em remessa tal ocorrência; 
 
13.3 - Os materiais serão recebidos pela Comissão de Recebimento nos termos do § 8º do art. 15 da Lei n. 8.666/93, após 
análise detalhada dos objetos sob adequação às especificações requeridas no edital e proposta da licitante vencedora; 
 
13.3.1 - Caso a empresa adjudicatária não cumpra as condições de entrega dos materiais constante de sua proposta, será 
formalmente notificada pela Secretaria de Assistência Social, e encaminhado para a Procuradoria Jurídica para anotação 
em seu registro cadastral, bem como para conhecimento e providências legais de penalidade; 
 
13.4 - O prazo para a assinatura do contrato será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação da licitante. 
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13.5 - No ato do recebimento dos objetos deste edital, caso haja dúvidas em relação às especificações e normas, o 
Pregoeiro poderá solicitar do fornecedor a apresentação de esclarecimentos pertinentes aos objetos licitados , 
comprovando que o objeto atende todas as exigências legais e especificações solicitadas no edital. 
 
13.6 - Como condição para assinatura do Contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação 
exigidas na licitação. 
 
13.7 - Na hipótese de o adjudicatário não atender a condição acima ou recusar a receber 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 no § 2º, do Art.64, da Lei n. º 8.666/93. 
 
13.8 - O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do 
Contrato, independentemente de transcrição. 
 
14- DAS PENALIDADES 
 
14.1 - Os licitantes participantes deste certame, que cometerem os delitos mencionados no art. 7º da Lei Federal n. º 
10.520, de 17de julho de 2002, estarão sujeitos às penalidades nela prevista; 
 
14.2 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, Anexo I, a Secretaria de Assistência Social junto a Prefeitura Municipal 
de Redenção poderá garantida a prévia defesa, aplicar à(s) proponente(s) vencedora(s) as sanções de que tratam os Art. 
86 a 88, da Lei n. º8.666/93, além da multa de 0,5% sobre o valor da fatura, por dia em que, sem justa causa, a contratada 
não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido neste Pregão Presencial, até o 
máximo de 5 (cinco) dias úteis, após a solicitação de entrega de material, quando, então incidirá em outras cominações 
legais. 
 
15 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
15.1 - O descumprimento das obrigações e demais condições do Edital sujeitará o licitante às seguintes sanções, além das 
demais penalidades previstas na Lei 8666/93 e suas alterações: 
I. Advertência; 
II. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Entidade de Licitação por prazo 
não superior a 5 (cinco) anos. 
 
15.2 - Fica facultada a defesa prévia do licitante, em qualquer caso de aplicação de penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados da intimação do ato; 
 
15.3 - As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou na 
ausência de culpa do licitante, devidamente comprovadas perante a Entidade de Licitação; 
 
15.4 - Se o total da multa atingir um valor igual ou superior a 3% da contratação, a Adjudicatária poderá ser declarada 
inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública, independente de demais sanções legais. 
 
16 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
16.1- A presente licitação correrá a conta dos seguintes recursos orçamentários: 
Recursos no Orçamento do Exercício de 2018. 
 
 
                               SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

20 08 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 062 0013 2026 – Apoio ao Juizado Especial de Pequenas Causas; 
08 122 0002 2024 – Encargos com o Conselho Municipal de Assistência Social; 
08 122 1203 2025 – Funcionamento da Secretaria Executiva de Assistência Social. 
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20 09 09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

08 122 1203 2027 – Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral; 
08 241 0121 2028 – Apoio e Encargos com a Pessoa Idosa – API; 
08 243 0131 2030 – Beneficio de Ação Continuada; 
08 244 0137 2034 – Manutenção de Centros de Convivência; 
08 244 0137 2036 – Programa de Assistência Integral a Família; 
08 244 0137 2037 – Programa Bolsa Família; 
08 244 0137 2038 – Manutenção do Projovem Adolescente; 
08 244 0137 2039 – Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica a Criança; 
08 244 0137 2040 – Manutenção dos Serviços de Promoção Especial; 
08 244 0137 2041 – Manutenção dos Serviços de Proteção Social do Adolescente – LA; 
08 122 1231 2192 – Manutenção Do Prédio Do Cras; 

08 243 0132 2033 – Programa De Erradicação De Trabalho Infantil – Peti; 

08 122 1002 1105 – Reforma e Ampliação de Prédios do Creas; 

08 122 1231 2210 – Manutenção do SCFV de Convivência e Fort. De V; 

08 242 0126 2029 – Apoio e Encargos com a Pessoa Portadora de Deficiência; 

08 122 1231 1093 – Desenvolvimento de Ações a Cidadania; 

08 244 0137 2035 – Manutenção Das Atividades De Assistência Social; 

08 244 0137 2337 – Manutenção Do Restaurante Popular; 

 
3.3.90.30.00 – 3.3.90.39.00 – Material de Consumo 
 
20 10 10 – Fundo Mun. dir. da criança e do adolescente 

08.122.0137.2042 – Encargos com o Conselho Municipal dos Dir. da Criança e do Adolescente; 

08.122.137.2043 – Encargos com o Conselho Tutelar 

08.243.0131.2031 – Apoio e Encargos com a Criança e Adolescente 

08.243.0131.2032 – Prog. De Comb. ao Abuso e Expl. Sex. de Crianças 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 
 

17 DA GARANTIA 
 
17.1 Os objetos desta licitação deverão ser garantidos, sem ônus, pelo prazo até 12 meses, contados à partir da data de 
entrega dos mesmos, podendo ser alterado através de termo aditivo . 

17.2 Durante o prazo de garantia, havendo necessidade de substituição do produto que esteja com defeito, ou impróprias 
para o consumo o frete e custas advindas da entrega dos mesmos correrão sob responsabilidade do fornecedor. 

17.3 Durante o prazo de Garantia os produtos a serem entregues não poderão ter o seu prazo de validade inferior a 12 
(doze) meses de duração, contados a partir da solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 

17.4 Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições de garantia as disposições do Código 
de Defesa do Consumidor. 

18  PAGAMENTO 
 
18.1 O prazo de pagamento dos produtos será de no Máximo 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega dos 
mesmos, acompanhada da respectiva documentação legal (NF), devidamente atestada pelo setor competente ou pelo 
Almoxarifado Central. 
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19- FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 
19.1 - Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução/entrega do 
objeto, estando sujeitos às sanções previstas na legislação brasileira. 
 
20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1 - Os materiais deverão ser entregues rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste Edital e seus 
Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 
 
21 - DOS ANEXOS 

21.1 Para preenchimento das propostas de preço, assim como documentação, os licitantes deverão considerar os seguintes 
anexos, integrantes do presente certame e de todas as obrigações que porventura gerarem dele: 

a ) Anexo I -  Minuta do Contrato; 

b) Anexo II – Termo de referencia e Planilha Quantitativa; 

c) Anexo III - Declaração que não emprega menor; 

d) Anexo IV - Declaração de fato impeditiva; 

e) Anexo V - Carta de apresentação da documentação 

f) Anexo VI - Carta Proposta da Licitante 

g) Anexo VII – Comprovante de Recibo de Edital 

h) Anexo VIII - Carta de Credenciamento 

 

22- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
22.1 - Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Redenção, por intermédio do Pregoeiro e equipe de apoio, o direito de: 
 
22.1.1 - Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados, notificando-se, 
publicamente, aos licitantes que já tenham retirado o Edital, com a antecedência de pelo menos 24 (vinte e quatro) horas, 
antes da data inicialmente marcada, ou em ocasiões supervenientes ou de caso fortuito; 
 
22.1.2 - Alterar as condições deste Edital ou qualquer documento pertinente a este Pregão Presencial, fixando novo prazo, 
não inferior a 08 (oito) dias úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações; 
 
22.1.3 - A Administração poderá até a assinatura do contrato, inabilitar o licitante, por despacho fundamentado, sem 
direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou 
circunstância anterior ou posterior ao julgamento dá licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica 
e econômico-financeira e a regularidade fiscal do licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o Proponente melhor classificado e 
posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarado vencedor e a ele será adjudicado o 
objeto deste Pregão Presencial, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade após o 
julgamento da licitação; 
 
22.2 - 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; 
 
22.3 - A licitante vencedora ficará responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio da 
Prefeitura Municipal de Redenção através da Secretaria Municipal de Assistência Social, reparando às suas custas os 
mesmos, sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte da Entidade de Licitação. 
 
22.4 - A licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto adjudicado decorrente deste edital, ficando 
obrigada, perante a Prefeitura Municipal de Redenção, pelo exato cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 
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22.5 - É de responsabilidade do licitante o acompanhamento do processo pelo endereço de e-mail citado no preâmbulo 
deste edital e/ou por intermédio da imprensa: DOU. FAMEP ou JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO. Até a 
data da realização da sessão pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”, e 
após a adjudicação do Objeto ao licitante vencedor. 
 
22.6- Os licitantes interessados que adquirirem o edital através do endereço de e-mail a que se refere o item anterior ou 
qualquer outra fonte deverão remeter Comprovante de Recibo do Edital, conforme Anexo VII, ao Departamento de 
Licitação/ ou apresentar no envelope de habilitação, sob pena de não notificação de eventuais retificações ocorridas no 
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais; 
 
22.7- Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que será afixado no quadro próprio de avisos da 
Prefeitura Municipal de Redenção, localizada na Av. Guarantã, 600, Setor Vila Paulista, neste município, e publicado 
nos jornais de grande circulação na Região, Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, estando o Pregoeiro e a 
equipe de apoio à disposição dos interessados no horário de 8h00 as 14h:00min e, pelo telefone/fax: (094) 3424-3578, 
nos dias úteis; 
 
22.8- A não solicitação de informações complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tácita 
admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas suficientes. 
 
22.9 – Nos casos omissos a Contratada ficará sujeita às normas contidas na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/93 e na Lei nº 
8.079/90. 
 
22.10 A Contratante poderá, a critério, solicitar a entrega total ou parcial dos objetos licitados, ficando o compromisso de 
pagamento atrelado à entrega dos mesmos.   
 
22.11 Os objetos constantes deste instrumento deverão, obrigatoriamente, estar acondicionados em embalagem de boa 
qualidade, contendo todas as informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas 
por órgãos oficiais competentes. 
 
22.12 A Empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos produtos no almoxarifado central no Município de Redenção - 
PA, mediante acompanhamento, avaliação e aprovação do setor de compras ou requisição emitida pelo mesmo, sendo que 
os produtos constantes deverão estar devidamente ACONDICIONADOS em recipiente (caixa, saco, etc.), de maneira que 
fique fácil fazer a averiguação do conteúdo das mesmas e posteriores lacre, para a entrega aos beneficiários. 
 
22.13 Os produtos licitados que estiverem com defeito ou fora das especificações, deverão ser devolvidos ao fornecedor e 
devidamente substituídos, num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.  

22.14 Espirado o prazo e a mesma não cumprir as exigências deste Edital, sofrerá as penalidades e sanções previstas em 
Lei. 

22.15 - A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, ou conveniência administrativa, não gera 
obrigação de indenização. 

Redenção - PA, 03 Outubro de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

Wilmar Marinho Lima 
Pregoeiro 

Port. 010/2017 
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ANEXO I 

 

MINUTA DE 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, através da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – Fundo 
Municipal de Assistência Social, com sede a Rua Guarantã, 600 - Vila Paulista, inscrito no CNPJ sob nº 15.495.243/0001-
15, neste ato representado por sua Secretária Municipal, Sr.ª ----------------------------------, brasileira, casada, portadora da 
carteira de identidade RG nº ----------------- SSP/PA e CPF nº. ----------------------, residente e domiciliada à Rua da --------------
----------, nº --------- Setor --------------, neste Município, doravante denominado CONTRATADA, de comum acordo ajustam e 
acordam as seguintes cláusulas e condições: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MODALIDADE E DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente instrumento é decorrente do Processo 
Licitatório nº 086/2018, na modalidade Pregão Presencial nº 066/2018, de 19/10/2018, 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- Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente em 
atendimento a Secretaria Municipal de Assistência  e Desenvolvimento Social, de acordo com os Itens nº ..... e ..... do Anexo 
II do Edital de Licitação, que passa a fazer parte integrante deste instrumento contratual. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO - O Termo de Contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) 
meses a partir de ......../...../2018 e término em .../..../2018, podendo essa data ser prorrogada conforme necessidade e 
conveniência das Secretarias Municipais, através de comunicação formal prévia.  
 
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. 
 
§ ÚNICO – Os produtos deverão ser fornecidos em até 05 (cinco) dias após a emissão da Requisição expedida pelo 
Departamento de Compras da Prefeitura.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
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 em 
conformidade com a despesa a ser liquidada em cada mês, obedecendo à seguinte dotação orçamentária: 
 
                               SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 

20 08 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08 062 0013 2026 – Apoio ao Juizado Especial de Pequenas Causas; 
08 122 0002 2024 – Encargos com o Conselho Municipal de Assistência Social; 
08 122 1203 2025 – Funcionamento da Secretaria Executiva de Assistência Social. 
 

20 09 09 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

08 122 1203 2027 – Manutenção das Atividades de Apoio e Coordenação Geral; 
08 241 0121 2028 – Apoio e Encargos com a Pessoa Idosa – API; 
08 243 0131 2030 – Beneficio de Ação Continuada; 
08 244 0137 2034 – Manutenção de Centros de Convivência; 
08 244 0137 2036 – Programa de Assistência Integral a Família; 
08 244 0137 2037 – Programa Bolsa Família; 
08 244 0137 2038 – Manutenção do Projovem Adolescente; 
08 244 0137 2039 – Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica a Criança; 
08 244 0137 2040 – Manutenção dos Serviços de Promoção Especial; 
08 244 0137 2041 – Manutenção dos Serviços de Proteção Social do Adolescente – LA; 
08 122 1231 2192 – Manutenção Do Prédio Do Cras; 
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08 243 0132 2033 – Programa De Erradicação De Trabalho Infantil – Peti; 

08 122 1002 1105 – Reforma e Ampliação de Prédios do Creas; 

08 122 1231 2210 – Manutenção do SCFV de Convivência e Fort. De V; 

08 242 0126 2029 – Apoio e Encargos com a Pessoa Portadora de Deficiência; 

08 122 1231 1093 – Desenvolvimento de Ações a Cidadania; 

08 244 0137 2035 – Manutenção Das Atividades De Assistência Social; 

08 244 0137 2337 – Manutenção Do Restaurante Popular; 

 
3.3.90.30.00 – 3.3.90.39.00 – Material de Consumo 
 
20 10 10 – Fundo Mun. dir. da criança e do adolescente 

08.122.0137.2042 – Encargos com o Conselho Municipal dos Dir. da Criança e do Adolescente; 

08.122.137.2043 – Encargos com o Conselho Tutelar 

08.243.0131.2031 – Apoio e Encargos com a Criança e Adolescente 

08.243.0131.2032 – Prog. De Comb. ao Abuso e Expl. Sex. de Crianças 

3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

 

CLAUSULA SEXTA - DOS PAGAMENTOS - Os pagamentos serão efetuados na 
agencia.............banco.................conta............;conforme requisição e nota de empenho anexa a nota fiscal, mediante a 
comprovação da entrega dos produtos em até 30 dias. 
  
§ Único - Por ocasião dos pagamentos, serão abatidas as multas eventualmente aplicadas e previstas neste CONTRATO. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS E MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO - O valor total dos produtos, objeto deste Termo 
de CONTRATO, está previsto estimado em R$.........(.....................), de acordo com a somatória dos ITENS licitados de nº ...... e 
..... 
 
Parágrafo Único - O CONTRATANTE fica obrigado a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no fornecimento dos produtos, 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 - DAS OBRIGAÇÕES - As partes se obrigam ao cumprimento da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
§ 1º - A CONTRATADA se obriga a: 
 
Assumir toda a responsabilidade por todos os danos e prejuízos oriundos do fornecimento dos produtos, ou que deles 
venha, direta ou indiretamente, a provocar ou causar ao CONTRATANTE ou a terceiros; 
 
a) Acatar todos os métodos e instruções aprovadas pelo CONTRATANTE, desde que tais métodos e instruções não 

infrinjam qualquer condição contratual;  
 

b) Submeter-se a todos os regulamentos municipais em vigor; 
 
c) Pagar todos os impostos, taxas e contribuições federais, estaduais, municipais e autárquicas que incidam ou possam vir 

a incidir sobre as operações objeto deste Termo de CONTRATO, ou de qualquer forma com ele relacionados; 
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d) Deve a CONTRATADA manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 
 

§ 2º - O CONTRATANTE se obriga a:  
 
a) Designar fiscais para representá-lo perante a CONTRATADA, para fiscalização e acompanhamento do contrato, e todas 

as questões que envolvam o presente Termo de CONTRATO. 

b) Efetuar os pagamentos a CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS - A contratada 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 PRIMEIRA - DA GARANTIA Os objetos desta licitação deverão ser garantidos, sem ônus, por 12 
meses, contados à partir da data de entrega dos mesmos, podendo ser alterado através de termo aditivo. 

 
a) Durante o prazo de Garantia os produtos à serem entregues não poderão ter o seu prazo de validade inferior a 12 

(doze) meses de duração, contados a partir da solicitação do Departamento de Compras da Prefeitura. 

 
b) Além das condições especificadas nos itens anteriores aplicam-se às condições de garantia as disposições do Código de 

Defesa do Consumidor. 

 
c) Na falta do produto objeto da licitação, é de responsabilidade da empresa a entrega do mesmo independentemente de 

ter em estoque ou não, no prazo solicitado pelo contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 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. 
 
§ 1º - As penalidades aplicadas seguirão o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo a CONTRATADA um prazo 
de 5 (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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO CONTRATUAL - A inexecução total ou parcial deste 
CONTRATO ensejará sua rescisão, nos moldes do art. 77 e seguintes da Lei 8.666/93 e suas alterações. 
§ 1º - O CONTRATANTE poderá considerar rescindido este Termo de CONTRATO de pleno direito, independentemente de 
qualquer aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito de 
indenização, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado, nos seguintes casos: 
 
a) O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
 
b) O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
c) A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade do fornecimento dos 

produtos, nos prazos estipulados; 
 
d) O atraso injustificado do fornecimento dos produtos por três vezes consecutivas ou cinco alternadas; 
 
e) O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 8.666/93; 
 
f) A decretação de falência da CONTRATADA; 
 
g) A dissolução da sociedade; 
 
h) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do 

CONTRATO; 
 
i) Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima 

autoridade da esfera administrativa a que está subordinada ao CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo 
a que se refere o CONTRATO; 

 
j) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do CONTRATO. 

 
§ 2º - Caso o CONTRATANTE não exerça o direito de rescindir o presente Termo de CONTRATO, poderá ele, a seu 
exclusivo critério, sustar o pagamento de quaisquer faturas e/ou documentos de cobranças pendentes, até que a 
CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida, ficando esta sujeita à penalidade de multas. 
 
§ 3º - A parte que não estiver em mora não será responsabilizada pelo não cumprimento de suas obrigações, quando 
motivada por caso fortuito ou motivo de força maior, nos termos do artigo 1.058 e seu parágrafo único do Código Civil 
Brasileiro, sendo considerados como caso fortuito os eventos da natureza e, como motivos de força maior, os oriundos de 
atos praticados por terceiros e que comprovadamente independam da vontade das partes. 
 
§ 4º - Qualquer circunstância que puder ser caracterizada como caso fortuito ou motivo de força maior, somente poderá 
como tal ser invocada pelas partes quando direta ou indiretamente afetar comprovadamente a parte que a invocar no 
tocante ao fornecimento dos produtos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 QUINTA – 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 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. 
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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) _________________________   
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
                               B) __________________________ 
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Anexo II 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1.   Aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social, conforme especificações e quantidades estabelecidas nas solicitações nº 00001/18, 00002/18 

em anexo. 

1.2.   Os bens/ materiais objeto da aquisição deverão estar dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme 

especificações técnicas e requisitos de qualidade constantes na tabela de solicitação em anexo ao processo licitatório.  

2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

2.1 Os bens/ materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 

10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.  

3. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

3.1 O objeto do presente termo de referência será recebido de acordo com a necessidade e demanda, logo após o   

envio de requisição do departamento de compras. 

3.2.  Os bens/materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Redenção ou na 

sede do órgão, no endereço: Rua Walterloo Prudente, nº 34, Vila Paulista, CEP 68552-713, Redenção-PA Email: 

assistenciasocial@redencao.pa.gov.br Fone: (94) 3424-1329, destinados para Coordenação e Apoio da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Sendo o frete, carga e 

descarga por conta do fornecedor até o local indicado. 

3.3. O não cumprimento do disposto no item 3.1 do presente termo acarretará a anulação do empenho bem como a 

aplicação das penalidades previstas no edital e a convocação do fornecedor subseqüente considerando a ordem de 

classificação do certame.  

3.4. As notas de empenho poderão ser substituídas por uma ordem de compra oficial que serão enviadas através de 

correio eletrônico (e-mail), do fornecedor, e a data deste envio será a referência para o prazo estipulado no item 4.1 do 

presente termo. Para tanto as empresas participantes do certame deverão manter as informações de seu cadastro 

atualizadas junto à instituição. A alegação do não recebimento da nota de empenho não será aceita como justificativa para 

a recusa da entrega do material. O endereço de e-mail informado acima deverá ser utilizado somente para a resolução de 

problemas relativos ao envio dos empenhos.  

3.5. A administração rejeitará, no todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com os termos do Edital e 

seus anexos.  

3.6. QUANDO NECESSÁRIO: 

TCU: Exigência de amostra – momento – assinatura do contrato “abstenha-se de exigir a apresentação de 

protótipos em fase anterior à assinatura do contrato por onerar os participantes do certame, provocando restrição 

ao caráter competitivo da licitação (art. 3°, incisos I e II da Lei n° 8.66693) ” Decisão nº 450/2000 – Plenário. 

4. VALOR ESTIMADO  
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4.1. O custo médio estimado total da presente contratação é de R$ 431.284,08 (QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL 

DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS), (Quadro de cotação nº 00003/18) em anexo, em 

conformidade com a Dotações Orçamentárias nº 20.08-08- Secretaria Municipal de Assistência Social, nº 20.09-09 – 

Fundo Municipal de Assistência Social, 3.3.90.39.0 – 3.3.90.30.00- Material de Consumo, 20 10 10 -  e Fundo dos 

Direitos da Criança e Adolescente anexo ao processo licitatório. 

5. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

5.1. Os bens serão recebidos: 

a. Na Coordenação e Apoio da secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para efeito de 

verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital, proposta e contrato. 

b. Após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, para a sua 

consequente aceitação. 

5.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as especificações técnicas 

exigidas.  

5.3. Vigência do contrato será 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, 

por iguais e sucessivos períodos. 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

6.1. A Contratada obriga-se a:  

6.1.1 Efetuar a entrega dos bens/materiais em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em 

estrita observância das especificações do Edital, proposta e contrato, acompanhado da respectiva nota fiscal constando 

detalhadamente as indicações da marca, fabricante, modelo, tipo, procedência e prazo de garantia;  

6.1.2 Os bens devem estar acompanhados, ainda, quando for o caso, do manual do usuário, com uma versão em 

português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;  

6.1.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

6.1.4 O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, 

corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no prazo máximo de 10(dez) corridos, o produto com avarias ou 

defeitos;  

6.1.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação; 

6.1.6 Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;  

6.1.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

6.1.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem 

subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na 

minuta de contrato;  

6.1.9 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 

fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na 

execução do contrato. 
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7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

7.1  A Contratante obriga-se a:  

7.1.1 Receber o material, disponibilizando local, data e horário;  

7.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimentos;  

7.1.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado;  

7.1.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto de 30 (trinta) dias após a entrega do objeto/serviço acompanhado da nota 

fiscal atestada pelo servidor designado para tal função. 

8. MEDIDAS ACAUTELADORAS 

8.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do 

interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco 

iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

9. CONTROLE DA EXECUÇÃO 

9.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as 

dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.  

9.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de 

material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da 

Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

9.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

10.1. As sanções administrativas serão impostas fundamentadamente nos termos da Lei nº 10.520 de 2002, Lei 

8.666/93 e seus correlatos, garantido o direito à ampla defesa sem prejuízo das demais cominações legais previstas neste 

edital, o licitante que:  

10.1.1.  Se recusar a assinar o termo do contrato ou receber a nota de empenho;  

10.1.2. Inexecução total ou parcial da nota de empenho ou contrato; 

10.1.3. Deixar de entregar documentação exigida no edital; 

10.1.4. Apresentar documentação falsa; 

10.1.5. Ensejar o retardamento da execução do seu objeto; 

10.1.6. Não mantiver a proposta dentro do prazo de validade; 

10.1.7. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

10.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

10.1.9. Fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. 
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10.1.10. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o ente municipal, por prazo 

não superior a 2 (dois) anos, nos casos citados no item 11.1, conforme detalhado nos itens 11.1.1 ao 11.1.9. 

10.1.11. A pena de advertência poderá ser aplicada nos casos previstos no item 11.1, sempre que a administração 

entender que a (s) justificativa (s) de defesa atenua a responsabilidade da     CONTRATADA e desde que não tenha havido 

prejuízo ao erário público. 

10.1.12.  Pelo atraso injustificado, inexecução total ou parcial do contrato, garantida a defesa prévia, aplicar à 

CONTRATADA as multas fixadas a seguir, sem prejuízo de outras sanções previstas neste edital, no contrato, e demais 

legislações aplicáveis à espécie:  

10.1.13. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 

nº 9.784, de 1999. 

10.1.14. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, 

o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

Redenção/PA, 03 de Outubro de 2018. 
. 

 

 

 

                     Maria Jucema F. Cappellesso 
                   Secretária Mun. De Assistência e Desenvolvimento Social 

                 Decreto nº 008/2017 
 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 
 E AUTORIZO A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO. 

 (Inciso II, Art. 9º, Decreto nº 5.450/05) 
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JUSTIFICATIVA DE AQUISIÇÃO 

 

 A aquisição de MATERIAL DE EXPEDIENTE elencados conforme as solicitações nº 00001/18, 00002/18 em anexo 

processo licitatório, atenderá as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do 

Município de Redenção - PA. considerando que tal aquisição se pauta na necessidade de assegurar práticas pedagógicas 

mediadoras de aprendizagem em ambiente coletivos e para atender a demanda dos acolhidos do Abrigo Municipal de 

Crianças e Adolescente JANYARA MARINHO. 

  Justifica-se ainda a necessidade nas providências necessárias para realização do processo licitatório, visto que os 

programas vinculados a esta secretaria são de natureza continuada sendo imprescindível a aquisição destes 

bens/materiais para manutenção e realização dos atendimentos ofertados aos assistidos pelos programas de 

desenvolvimento pessoal, familiar e social, oportunizando a capacitação facilitando a inserção no mercado de trabalho e 

geração de renda. 

  O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica à modalidade Pregão, sob a égide da 

Lei Federal nº 10.520/2002, os Decretos Federais nº 3.555/2000, 3.931/2001, 5.450/2005 e, subsidiariamente, no que 

couber, as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e Lei Complementar 123/2006 bem como as 

condições estabelecidas no edital e seus anexos. 

Redenção - PA, 03 de Outubro de 2018. 

 

 

 

 

Maria Jucema F. Cappellesso 
Secretária Mun. De Assistência e Desenvolvimento Social 

Decreto nº 008/2017 
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PLANILHAS QUANTITATIVA ESTIMADA  
 

 
Item Descrição do 

Produto/Serviço 
                  Unidade Quant.  MARCA 

1 ABRIDOR DE ENVELOPE UN 5, 

  cabo de plástico com ponta metálica pequena. 

2 ADESIVO PARA PAREDE COM FIGURAS INFANTIS UND 400, 

3 AGENDA ESPIRAL ANO ATUAL UN 20, 

  Agenda Espiral ano atual, miolo Pautado, Produto Certificado Fsc, Espiral, Capa Dura, Tamanho: 130x188, Folhas: 184, Dados 

  pessoais. 

4 ALFINETE C/ CABEÇA COLORIDA CX C/50 CX 30, 

  Alfinete com cabeça colorida tamanho 18 mm, cabeça em poliestireno com 5 mm, cores variadas. Caixa com 50 unidades 

5 ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3 - AZUL/PRETO/VERMELHO UN 10, 

  Almofada para uso em vários tipos de carimbos       Tampa plástica          Dimensões  6,7 x 11,0 cm. 

6 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO UN 20, 

   Produzido com plástico ABS e feltro tratado, possui design arrojado, prático e moderno, ideal para uso em empresas e escolas. 

7 APONTADOR C/ DEPOSITO UN 200, 

  Apontador com depósito  1 furo ideal para transporte em estojo escolar por não ocupar muito espaço  

  Com uma boa capacidade de depósito disponível em três cores sortidas       Dimensões  6,5x12,5x 2,2 mm 

8 APONTADOR EM PLASTICO MEDIO UN 100, 

  Apontador para lápis 

  Tipo escolar 

  Em plástico 

  Quantidade de furos: 1 

9 BALÃO DE FESTA Nº 7 PACOTE COM 50X1 PCT 800, 

  Balão/Bexiga de festa, material látex resistente, nº 7, 

  liso nas cores (cores diversas) pacote com 50 unidades. 

10 BAMBOLE UN 580, 

11 BASTÃO COLA QUENTE 11,2MM UND 400, 

  Medida: 11,2mm x 300mm Alta aderência Transparente Adesivo termoplástico à base de resina e borrachas 

12 BASTÃO COLA QUENTE 7,5MM UND 400, 

  Alta aderência Transparente Adesivo termoplástico à base de resina e borrachas 

13 BLOCO AUTOADESIVO 76X76 MM UND 130, 

  Os blocos autoadesivos Stick Note são ideais para anotações importantes, recados e memorandos.  

  Reposicionáveis, não danificam e nem deixam restos de cola na superfície.  

  Especificações  

  Cor: variadas 

  Conteúdo: 4 blocos com 100 folhas cada  

  Dimensões  

  76mm x 76mm  

14 BLOCO DE CONSTRUÇÃO DE MADEIRA P/ MONTAR UNID 160, 

15 BOBINA P/ PAPEL DE EMBULHO 60 CM UND 4, 

  Informações: Bobina para embalagem papel kraft 60cm, 150metros, 100grs - 

16 BOLA DE PLASTICO UNID 900, 

17 BOLA ISOPOR TAMANHO G UND 40, 

  Bola de isopor grande 100mm  

18 BOLA ISOPOR TAMANHO M UN 40, 

  Bola de isopor media 50mm 

19 BOLA ISOPOR TAMANHO P UND 40, 

  Bola de isopor pequena 35mm  
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20 BONECA-TIPO BARBIE DE PLASTICO COM ROUPINHAS ATE 30CM PC 580, 

21 BONECA GRANDE PLASTICO UNID 560, 

22 BONECO PALHAÇO TAMANHO MÉDIO UND 240, 

23 BORRACHA BRANCA APAGADORA P/LÁPIS  Nº 60 CX 20, 

  Borracha branca, macia, especial para apagar escrita a lápis.  

   Composição: Borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradores. 

   Dimensões aproximadas da Borracha: 30 x 20 x 6mm  

   Caixa com 60 unidades. 

24 BORRACHA BRANCA APAGADORA PARA LÁPIS Nº 20 CX 10, 

  Borracha branca, macia, especial para apagar escrita a lápis.  

   Composição: Borracha natural, cargas, óleo mineral e aceleradores. 

   Caixa com 20 unidades. 

25 CADERNO CALIGRAFIA PEQUENO UN 420, 

  Caderno de caligrafia brochura, capa flexível, 40 folhas, formato 202 x 

  144mm, 56 g/m² nas folhas e capa/contra-capa em papel 

  supremo supremo 250 g/m² em cores lisas 

26 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 01 MATERIA 96 FLS. UND 260, 

  Caderno Colegial Espira capa dura 

  -96 folha 

  -Formato da folha: 24,5x17,5cm 

  -Folhas pautadas 

  Dimensões aproximadas do produto: 

  24,5x17,5x1,3cm (AxLxP) 

  Peso líquido aproximado do produto: 

  385g 

27 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 10 MATERIAS 200 FLS UND 360, 

  Caderno universitário com capa dura 

  Caderno universitário com capa dura 

  estampado, folhas unidas por espiral, com 

  10 matérias e 200 folhas, com bolsa 

  plástica e cartela auto adesiva, formato 

  aproximado de 200 x 275 mm com 

  tolerância de 5 mm para mais, 31 pautas, 

  capa/contracapa: aproximadamente 280 

  g/m2. Folhas Internas: papel off-set 

  56g/m2 

28 CADERNO CAPA DURA ESPIRAL 12 MATERIAS 240 FLS UND 280, 

  Caderno capa dura em papel reciclado - tamanho: 21 x 28 cm; - material do miolo: 240 fls, sendo 12 (doze) matérias, em papel 

  reciclado 75grs com impressão 1x1 cor padrão, pauta e data em todas as páginas e apenas a primeira folha de cada matéria contém 

  dados pessoais e calendários. - capa dura com material reciclado impresso por offset com a marca do cliente, conforme modelo 

  Anexo IV. - acabamento encadernação em wire na lateral 

29 CADERNO DESENHO ASPIRAL CAPA DURA 96 FOLHAS UND 480, 

  Caderno de desenho e cartografia capa dura, milimetrado, em espiral em nylon, capa e contracapa espessura mínima de 1.3 mm 

  (780gm²) revestido em papel couchê com no mínimo 115gr². folhas internas off set 63g/m2. medidas mínimas 275x200 mm, com 96 

  folhas. O caderno deverá ser personalizado conforme a arte a ser oferecida pela Prefeitura 

  . 

30 CAIXA ARQUIVO EM PAPELÃO TAMANHO OFÍCIO UND 100, 

  Caixa arquivo, papelão, med. 360x130x250mm- com padrão de qualidade. 

31 CAIXA ARQUIVO PLÁSTICA TAM.OFÍCIO COR UNICA UND 100, 

  caixa arquivo  feita em polipropileno de 130g/m² com 35 x 13 x 25 cm, Mais resistente que as pastas tradicionais, possui tampa com 

  autotravamento  
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32 CALCULADORA C/ 12 DIGITOS UN 8, 

  Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP): 15,9 x 8,4 x 2,2 cm   Peso Líquido aproximado do produto (Kg): 0,13 

  Kg   Dimensões aproximadas do produto com embalagem (AxLxP): 22 x 12,8 x 2,8 cm Peso aproximado do produto com embalagem 

  (Kg): 0,16 Kg 

33 CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR AZUL CX C/50 UND. CX 80, 

  Especificações  

  •  Corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta  

  •  Tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita.   

  •  Durabilidade: Escreve até 2 Km  

  •  Escrita macia  

  •  Produto fabricado com a quantidade certa de matéria-prima para uso prolongado e seguro 

  •  Não contém PVC.  

  •  Ponta média de 0,8 mm (fina) largura da linha 0.4 mm 

  •  Tampa e plug da mesma cor da tinta.  

  •  Tampa ventilada em conformidade com padrão ISO  

  •  Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito resistente. 

34 CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA CX C/50 UND. CX 20, 

  Especificações  

  •  Corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta  

  •  Tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita.   

  •  Durabilidade: Escreve até 2 Km  

  •  Escrita macia  

  •  Produto fabricado com a quantidade certa de matéria-prima para uso prolongado e seguro 

  •  Não contém PVC.  

  •  Ponta média de 0,8 mm (fina) largura da linha 0.4 mm 

  •  Tampa e plug da mesma cor da tinta.  

  •  Tampa ventilada em conformidade com padrão ISO  

  •  Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito resistente. 

35 CANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA CX C/50 UND. CX 10, 

  Especificações  

  •  Corpo hexagonal que assegura o conforto na escrita e transparente para visualização da tinta  

  •  Tinta de alta qualidade, que seca rapidamente evitando borrões na escrita.   

  •  Durabilidade: Escreve até 2 Km  

  •  Escrita macia  

  •  Produto fabricado com a quantidade certa de matéria-prima para uso prolongado e seguro 

  •  Não contém PVC.  

  •  Ponta média de 0,8 mm (fina) largura da linha 0.4 mm 

  •  Tampa e plug da mesma cor da tinta.  

  •  Tampa ventilada em conformidade com padrão ISO  

  •  Bola de Tungstênio, esfera perfeita e muito resistente.  

36 CANETA MARCA TEXTO (CORES VARIADAS) UND 120, 

  Tinta de composição especial fluorescente  

  Ponta chanfrada de poliéster  

  Não recarregável  

37 CANETA P/QUADRO BRANCO, COR PRETA/VERMELHA/AZUL/ RECARREGAVEL UND 120, 

  Marcador para quadro branco recarregável,. 

  * Medidas: 13,5x1,5x1,5 cm ( AxLxP) 

  * Ponta: Ogiva 

  * Pode ficar até 6 horas destampado sem secar 
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  * Peso: 15mg 

  DESCRIÇÃO MATÉRIA PRIMA  

  O marcador deverá ter corpo atômico, podendo ser cilindro ou cônico, ou ainda na forma retangular confeccionado em material 

  plástico rígido, inquebrável, tampa removível de pressão ou encaixe ; indeformável de fibra sintética apropriada, com extremidade 

  arredondada, garantindo firmeza e uniformidade na espessura do traçado. O marcador deverá conter atóxica de secagem rápida 

  quando da aplicação, ser recarregável e de fácil remoção a seco, sem deixar manchas. CORES PRETA/VERMELHA/AZUL  

38 CANETINHA HID. 12 CORES CX 220, 

  Tinta lavável da maioria dos tecidos utilizados em uniformes 

  Fidelidade da cor dos componentes plásticos com a cor da tinta 

  Tampa na mesma cor da tinta e do corpo 

  Ponta média e macia 

  Ponta com fixação adequada 

  Formulação com corantes de alta qualidade 

  Corpo produzido com material de alta qualidade 

  Tampa com respiro Atóxico 

  Benefícios: Auxilia no desenvolvimento da criatividade e coordenação motora sem restrições 

  Facilita o aprendizado das cores, atende as expectativas da criança 

  Facilita a organização e o uso 

  Ideal para desenhar e pintar 

  Durabilidade e resistência a afundamento 

  Cores vivas 

  Evita a evaporação da tinta 

  Ante asfixiante (evita acidentes caso seja engolida) 

  Seguro para o uso 

39 CARIMBOS PEDAGÓGICOS LETRAS/ ANIMAIS/ NÚMEROS UND 120, 

40 CARRINHO DE PLASTICO UN 900, 

41 CARTOLINA CORES VARIADAS, 50X66CM UND 200, 

  cartolina de cores diversas com 50x66 cm 

42 CASA DE BONECA PLASTICO UNID 100, 

43 CLIPS GALV. 3/0 CX C/ 50 CX 80, 

  embalada em caixinha c/50und n:3/0 

44 CLIPS GALV. 6/0 CX C/ 50UND CX 40, 

  embalado em caixinha de 50und galvanizado n:6/0 

45 CLIPS GALVANIZADO 2/0 CX 30, 

  embalado em caixinha com n:2/0 

46 CLIPS GALVANIZADO Nº 1/0 CAIXA C/ 100 UND CX 30, 

47 COLA BRANCA 1LT UN 20, 

  COLA BRANCA EXTRA DE 1 LITRO, IDEAL 

  PARA COLAR CARTOLINA, PAPELAO, PAPEL E TECIDO; LAVAVEL, NAO 

  TOXICA E SEGURA PARA CRIANCAS. EMBALAGEM COM A MARCA E DADOS 

  DO FABRICANTE, COMPOSICAO E IDENTIFICACAO DO PRODUTO. DE BOA 

  QUALIDADE, COM VALIDADE NO MINIMO DE 01 ANO, COM SELO DO 

  INMETRO. 

48 COLA BRANCA 500 G UN 20, 

  COLA BRANCA ESCOLAR, 500 G, LAVÁLVEL, NÃO TOXICA, DISPOSTA EM 

  EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE, COMPOSIÇÃO DE ACETATO DE POLIVINILA 

  (PVA). COM ALTA VISCOSIDADE SUAS APLICÇÕES SÃO MÚLTIPLAS A MUITOS 

  USOS, QUE SUAVIZANDO COM ÁGUA USA-SE COMO COLA DE PAPELÃO, PAPEL, 

  TECIDOS, ETC. É MUITO RESISTENTE A UMIDADE NÃO MANCHA E SUA 

  SECAGEM É MUITO RÁPIDA, ASPECTO: SUPER BRANCA E MUITO ESPESSA. 

49 COLA COLORIDA 23GR CAIXA C/06 CORES CX 200, 
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  Cola colorida cores variadas, líquida, brilhante, atóxica, para 

  aplicações em papel e similares. 

  Composição: resina de PVA, conservante tipo benzotiazol. 

  Caixa c/ 6 unidades 23g cada.  

50 COLA EM BASTÃO C/40G UND 20, 

  Cola bastão p/ uso diverso, a base de éter de poliglucosideo, atóxica, 

  acondicionada em tubo bastão pesando 30 a 40g, branca com validade 

  mínima de 1 ano a partir da data de entrega, com selo do imetro na 

  embalagem do produto 

51 COLA ESPECIFICA P/ISOPOR, COM 90G UND 40, 

  Cola especial para trabalhos de 

  decoração e artesanato em isopor. Solúvel em água e 

  secagem rápida. Com embalagem de auto aplicação. 

  Conteúdo em gramas de mín. 40 g e máx. 90g.  

52 COLA GLITTER CORES DIVERSAS 35GR TUBO 60, 

  Cola glitter não tóxica, tubo com 35 gramas, com selo do inmetro,  cores variadas. 

53 CORDA DE ALGODÃO (BARBANTE) CRU 6,0 MM C/ 700 MT ROLO 30, 

  Corda de algodão barbante de 85% algodão 15% outras 

  fibras, quantidade fios 6 und, acabamento 

  superficial cru, nº 6, aproximadamente 700 mt 

54 CORRETIVO LIQ. BASE D´ ÁGUA 18ML UN 30, 

  • Fórmula à base de água: sem odor, não tóxico e seguro para crianças• Recomendado para uso escolar• Não prejudica o meio 

  ambiente• Tipo: Líquido/Pincel 

  • Características: Atóxico, Inodoro, A Base de Água• Correção a seco (não precisa secar para reescrever em cima): não  Descrições 

  Técnicas: • Conteúdo:18ml 

55 CORTADOR DE ISOPOR UN 12, 

  - Voltagem: 110 V ou 220 V 

  - Quantidade de Temperatura: 1 Temperaturas 

  - Tempo Máximo uso continuo: 3:00h 

  - Àrea de Corte: 7,0 cm 

  - Indicação: Trabalhos Amadores e Profissional 

56 CUBO MAGICO TAMANHOS VARIADOS UN 260, 

57 DICIONARIO PORTUGUÊS/INGLÊS UN 140, 

  DICIONÁRIO ESCOLAR (Português Inglês/Inglês-Português) 

  - Dicionário 

  bilíngue que atenda às necessidades 

  específicas do estudante brasileiro. Deverá 

  conter a Nova Reforma Ortográfica da Língua 

  Portuguesa (incluindo palavras e expressões 

  do português utilizado no Brasil) e 

  acompanhar CD-ROM. Com capa tipo 

  brochura. 

  Dimensões mínimas do produto: 

  Peso: 400 g 

  Altura: 15 cm 

  Largura: 11 cm 

  Número de páginas: 600 

58 E.V.A C/ GLITTER CORES VARIADAS UND 1.400, 

  Folhas de E.V.A c/ glitter - brilhoso c/ cores diversas (40x60 cm – no mínimo 2 mm de espessura) 

59 E.V.A CORES VARIADAS 60X40X2MM UND 500, 
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  Folha em EVA 600x400x2mm cores sortidas 

60 ENVELOPE A4 BRANCO UN 100, 

  envelope para documentos a4 

61 ENVELOPE AMARELO TAMANHO OFÍCIO UN 100, 

  Envelope ofício 260X360mm s/rpc 75 g 

62 ENVELOPE PARA CONVITE CORES DIVERSAS CAIXA COM 50 UNIDADES UN 90, 

  Envelope para convite espessura 162/229mm, cores diversas, caixa com 50 unidades. 

63 ESTILETE PROFISSIONAL LARGO UN 15, 

  - Estilete plastico 

  - Lamina larga: 18mm 

  - Precisao no corte 

  - Corta laminas embutido 

64 ETIQUETA ALTA ADESIVO Nº 14 PCT C/50 UND. A4 PCT 10, 

  com alto adesivo n:14 pacote com 50und. A4 

65 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA UND 20, 

  Confeccionado em chapa de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável, possuindo  ponta chata arredondada, abas laterais dobradas 

  formando curvatura apropriada para  

  apoio dos dedos e garantindo ainda o reforço da inclinação principal, possibilitando o  mínimo esforço no manuseio. 

66 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO PIRANHA UN 25, 

67 FANTOCHE JG FAMILIA (PAI,MÃE,VÔ,VÓ,FILHO,FILHA E BEBÊ) UNID 60, 

68 FITA CREPE LARGA 48MMX50MT UND 20, 

  Fita crepe em papel Crepado coberto com adesivo a base de solvente de borracha e resinas sintéticas. Fita crepe possui alta 

  resistência a água e solventes, com alta adesivagem, fácil remoção e grande resistência. 

  Medidas aproximadas: 48mmx50mt. 

69 FITA DECORATIVA CORES VARIADAS UND 100, 

  material = plástico     fita decorativa    pacote de cores variadas (não é possível escolher)    rolo com 50 metros 

70 FITA DUPLA FACE UND 10, 

  Papel Crepado Saturado Coberto Com Adesivo A Base De Borracha E Resina Sintetica De Ambos Os Lados. Liner De Papel Laranja 

  Siliconizado Em Ambos Lados 

71 FITA DUREX P/ EMPACOTAMENTO (LARGA) 4,5CMX45M UND 30, 

  Fita Durex de empacotamento, Composição: 

   Filme de Polipropileno bi-orientado (BOPP) e adesivo acrílico a base de água. Dimensões do produto: 4,5 cm X 50m Cor: 

  Transparente  

72 FLAUTA DOCE PC 120, 

73 FOLHA ISOPOR 1,5CM CX C/10 UND. CX 10, 

  branco com 1,50cm cx c/10und 

74 FOLHA ISOPOR 2,5CM CX C/10 UND CX 20, 

  branco com 2,50cm cx c/10und 

75 FOLHA ISOPOR 3 CM CX C/10 UND CX 20, 

  branco com 3 cm cx c/10und 

76 GIZ CERA COLORIDO BASTÃO CURTO C/ 12 UND CX 340, 

  Giz de cera bastão curto e grosso, atóxico, carga inerte. Composição: ceras e 

  pigmentos. Caixa com 12 cores. 

77 GIZ P/ LOSA BRANCO CX DE 64 PALITOS UND 30, 

  Produto não tóxico  

  Com película plástica que não suja as mãos  

  Não solta pó  

  Antialérgico  

  Mais resistente.  

78 GLITER DOURADA CX/12 CX 40, 

  Características:Produto em Papel Cartão com Glitter. 

  Dimensões Aproximadas:8,5cm de largura;16cm de altura. 

79 GLITER PRATA CX/12 CX 40, 

  Características:Produto em Papel Cartão com Glitter. 
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  Dimensões Aproximadas: 8,5cm de largura; 

  16cm de altura. 

80 GRAFITE PONTA 0,5MM CX 10, 

  grafite para lapiseira de 0,5mm, tubos com 12 minas  

81 GRAFITE PONTA 0,7MM CX C/ 12 TUBOS CX 10, 

  grafite para lapiseira de 0,7mm, tubos com 12 minas 

82 GRAMPEADOR COM PROFUNDIDADE DE 21CM PARA PAPEL A-3 UND 4, 

  - Material: Metal super resistente e Base anti derrapante em plástico 

  - Capacidade de até 60 folhas 

  - grampeia até 96mm da folha 

83 GRAMPEADOR GRANDE UN 20, 

  Grampeador de grande capacidade em aço  

  Apoio da base em resina termoplástica  

  Base de  fechamento de grampo com posição (grampo fechado), em aço  

  Mola resistente com retração automática  

  Utiliza grampos 23/8 a 23/23  

  Capacidade para grampear até 240 folhas de papel 75g/m2  

84 GRAMPEADOR MÉDIO UN 10, 

  Apoio da base em polietileno e coberto em resina termoplástica  

  Capacidade para grampear até 25 folhas de papel 75g/m2  

  Fabricado em chapa de aço  

85 GRAMPEADOR P/ GRAMPO DE 26MM X6MM, TIPO ALICATE,MÉDIO UND 10, 

  No Grampeador Alicate Cromado  você pode utilizar os grampos: 26/6  

86 GRAMPEADOR P/ MADEIRA TIPO PISTOLA UN 5, 

  Grampeador Profissional  Sistema de redução de impacto Sistema anti trava para os grampos  1 posição de uso  Corpo metálico 

  reforçado  Medida grampos: 4 a 14mm  

87 GRAMPO P/ GAMPEADOR DE MADEIRA CX 20, 

  Grampo para grampeador de madeira 106/8 ou 108/8 - caixa com 3.000 unid. 

88 GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6MM CX 60, 

  Grampo para grampeador 26/6 galvanizado, caixa com 5.000 unidades 

89 GRAMPO P/ PASTA TIPO TRILHO EM PLASTICO DE 80MM C/50 CX 40, 

  Grampo trilho plastico 80 mm para 250 folhas, pacotes com 50 unidades. 

90 JOGO  NOVO MUNDO UNID 110, 

91 JOGO BANCO IMBOLILIARIO UN 130, 

92 JOGO DA MEMÓRIA UN 170, 

93 JOGO DE ANIMAIS UNID 110, 

94 JOGO DE BOLICHE UNID 90, 

95 JOGO DE BOTÕES UND 210, 

96 JOGO DE CASINHA DE BRINQUEDO PLÁSTICO UND 360, 

97 JOGO DE DAMA JG 320, 

  Jogo de dama com tabulerio e peças  medidas minimas: 44x6x22. 

98 JOGO DE DOMINO UN 330, 

  Pedras: Espessura 0,6/ Comprimento 4,5 cm Largura 2,4 cm 

99 JOGO DE LIQUE TUDO UNID 110, 

100 JOGO DE LOGICA PERFIL 5 UNID 110, 

101 JOGO DE LUDO UNID 140, 

102 JOGO DE MESINHA INFANTIL DE PLÁSTICO COM CADEIRAS UND 170, 

103 JOGO DE QUEBRA CABEÇA TEMA INFANTIL UNID 230, 

  Quebra cabeça com 60 peças aproximadamente, em papel cartão, durabilidade de impressão, feito de material resistente e de alta 

  qualidade, que não esfarela com o uso, serigrafadas com tema ilustrações infantil. Medidas do quebra-cabeça montado: 30 x 23 cm. 

104 JOGO DE XADREZ JG 90, 

  Jogo de xadrez com  tabuleiro e  peças confeccionados em madeira. 

105 JOGO LEGO UND 110, 

106 JOGO PEGA VARETA UN 180, 

107 JOGOS DE ROLA ROLA UND 120, 

108 JOGOS PEDAGÓGICOS DE LINGUAGEM UND 240, 

109 JOGOS PEDAGÓGICOS MATEMÁTICA UND 240, 
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110 KIT BOLEADOR P/ PAPEL VEGETAL KIT 22, 

  Kit de ferramentas para confecção de artesanato com papel vegetal, composto por 10 peças com metal de alta resistência e cabo 

  anatômico, sendo 01 furador agulha com 01 ponta, 01 furador agulha com 04 pontas retas, 01 furador agulha com 04 pontas 

  quadrado, 01 furador agulha com 08 pontos meia lua, 01 boleador 1mm, 01 boleador 2mm, 01 boleador 3mm, 01 estrelinha, 01 ponta 

  diamante e 01 buril nevador. 

  Unidade de fornecimento: Kit  

111 LANTEJOLA TAM. MÉDIO CORES VARIADAS PCT 100, 

  Pacote tam. Médio com 500g 

112 LÁPIS DE COR 12 CORES CX 800, 

  Lápis de cor atóxico, tamanho grande, resistente, pintar com ótima transferência de cor, fácil de apontar, cx c/ 12 cores, com alto 

  padrão de qualidade. 

113 LÁPIS GRAFITE PRETO Nº 2 CAIXA C/ 144 UND CX 10, 

  Lápis grafite nº 02 Preto, corpo sextavado sem borracha, máxima resistência e maciez, de excelente qualidade para uso geral, mina 

  resistente (dureza carga 4B) e escrita macia e traço escuro com excelente apagabilidade - caixa com 144 un. 

114 LIGA ELÁSTICA FINA 1KG PC 6, 

  Liga elástica de borracha (látex) nº 18, para uso geral, cor amarela, pacote com 100 gramas, embalagem contendo nome do 

  fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 12 meses.  

115 LIVRO ATA 200 FLS UN 10, 

  Características do Produto Capa dura (preto) Costurado  Embalagem  Contém 1unidades com 200 folhas. Dimensões 210x300  

116 LIVRO ATA C/50 FLS UN 20, 

                                

  Caracteristicas:Tamanho: 205x300mm      Folhas Internas: Papel Branco 56 g/m       Bloco: 50 fls 

117 LIVRO DE PONTO GRANDE C/100 FLS UND 20, 

  Com 4 assinaturas: expediente normal e prorrogação da jornada de trabalho.Contém 100 folhas.Folhas numeradas. 

  Formato: 218 x 319 mm.Possui página para Relação de Empregados.Livro de capa dura e resistente.Capa/contracapa: feita de 

  papelão 697g/m2 e revestido com papel off-set 120g/m2. 

118 LIVRO PROTOC DE CORRESPONDENCIA 104 FLS UN 20, 

  Contém 104 folhas.Formato: 153 x 216 mm.Capa: cor azul. Feita com papelão 697g/m². Revestido por papel off-set 120g/m².Miolo: 

  cor branca. Feita com papel off-set 63g/m² com folhas numeradas. 

119 LIVRO TERMO DE OCORRENCIA MOD 6 50 FLS UN 20, 

  Livro modelo 6 - Registro de documento fiscal. Papel off-set. 

  Folhas numeradas tipograficamente, 50 folhas, capa dura. 

120 LIVROS HISTORIAS INFANTIS CL 560, 

121 MARCADOR P/ CD/DVD UN 100, 

  Ideal para escrita em CDs e DVDs. 

  Cores: Azul, Preta e Vermelha 

  Ponta média: 1,0mm 

                                
122 MASSA DE MODELAR CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS UN 310, 

  Massa de modelar,  não resseca nem mancha as mãos. Não oleosa e longa flexibilidade que facilita a modelagem e a mistura de 

  cores. Embalagem com 12 cores sortidas. 

123 MURAL DE AVISO 2,00MX1,30M UN 6, 

  quadro de mural de avisos com 2x1,30m 

124 ORGANIZADOR DE CORRESP. ART. 3 DIVIÓRIAS UN 30, 

125 ORGANIZADOR DE PAPEL 2 DIVISORIAS UNID 20, 

  Organizador de Papel com bandeja dupla fixa para uso em escritórios, confeccionada em acrílico 

  fumê transparente medindo, aproximadamente, 35cm x 23cm  

126 PAPEL 3D DECOLPAGEM UN 100, 

127 PAPEL A3 C/ RESMA 6X500 FOLHAS CX 10, 

  Papel a3, cor branco, material papel alcalino, largura 297 mm, comprimento 420 mm, gramatura 75 g/m2, resma c/ 500 folhas. 

128 PAPEL A4, 210X297MM, 75G/M2CX/10 UND CX 60, 

  Papel A4, gramatura 75 g/m , medindo 210 mm x 297 mm, alvura mínima de 90%, conforme norma ISO para papel branco (ISO 

  9001/14001), opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5% (+/- 1,0), PH Alcalino na cor branca, embalagem com 500 folhas, com 
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  certificação FSC ou CERFLOR, regulamentado pelas Normas Técnicas da ABNT. Acondicionados em caixa de Papelão devidamente 

  lacrada contendo 10 (dez) resmas com 500 folhas cada resma. Tipo: CHAMEX. 

129 PAPEL AMAÇO C/MARGEM E PAUTA 200 FLS PCT 10, 

  PAPEL ALMAÇO A4, 56 G/M², COM PAUTA E MARGEM IMPRESSA NA DIREITA 

  E ESQUERDA, PACOTE C/ 200 FOLHAS. 

130 PAPEL CAMURÇA - CORES VARIADAS UND 300, 

  Papel camurça, gramatura: 85g, dimensão da 

  folha 40 cm x 60 cm, aplicação em artesanatos 

  em geral, Cores diversas. 

131 PAPEL CARBONO  COMUM AZUL C/ 100 FOLHAS CX 5, 

  Papel carbono, preto ou azul tamanho 22x33 cm (ofício). 

  Caixa com 100 folha 

132 PAPEL CARTÃO CORES VARIADAS UN 500, 

  Papel cartão, material celulose vegetal, gramatura 240 g/m2, largura 50 cm, comprimento 70 cm, cores variadas. 

133 PAPEL CASCA DE OVO C/50 FLS UND 150, 

  Papel casca de ovo, cor branco, gramatura 180g/m², medindo 210x297 mm, tamanho a4, embalagem com 50 folhas. 

134 PAPEL CELOFANE LISO 800X100 CORES VARIADAS 50 FLS PT 20, 

  Papel celofane: 85 x 100 cm, embalagem com 50 folhas, cores diversas. 

135 PAPEL CREPON CORES VARIADAS UN 300, 

  Papel crepom, material celulose vegetal, gramatura 18 g/m2, comprimento 2 m, largura 48 cm, cores variadas. 

136 PAPEL EMBRULHO BOMBINA 70 CM UND 2, 

  PAPEL EMBRULHO, TIPO PAPEL KRAFT, APRESENTAÇÃO BOBINA, LARGURA 70 CM, COMPRIMENTO 100 M, GRAMATURA 

  110 G/M2 

137 PAPEL ESPELHO DOBRADURA 48X66,63 CORES VARIADAS LAMINAD.C/100 UND PCT 10, 

  Papel espelho 48x66 (dobradura) 63g amarelo spiral pt 100 un. 

138 PAPEL FOTOGRAFIA COM 50 FLS CX 10, 

  Papel fotográfico glossy, A4, medindo 210x297 mm, gramatura 120g/m , para impressora laser. Pacote com 50 folhas. 

139 PAPEL LAMINADO CORES VARIADAS UND 200, 

  Papel laminado impresso com cores vivas e com brilho intenso; 49 cm x 59 cm; Gramatura de 60gr/m²; Cores variadas. 

140 PAPEL MADEIRA UND 200, 

  Papel madeira convencional, celulose vegetal, de cor 

  parda, com gramatura de 80 g/m². Dimensões 

  aproximadas: 67cm x 96cm.  

141 PAPEL MANTEIGA FD 30, 

142 PAPEL MICROONDULADO CORES VARIADAS UND 50, 

  Papel micro ondulado, dimensões 50 x 80.Cores variadas.  

143 PAPEL NACARADO 70X102CM UN 20, 

  Papel nacarado arco íris, dimensões mínimas 

  70cmx102cm.  

144 PAPEL OFÍCIO 2,216X330MM,75G/M2 CX 10X500 FLS CX 5, 

  PAPEL OFÍCIO: Papel Sulfite Chamex 216x330. Oficio 2. 75grs, Multi. Altura: 33 cm. Largura: 21,6 cm. Selo de Qualidade: IS0 9001. 

  Tipo de Embalagem: Pacote com 500 folhas. Cor: Branca. 

145 PAPEL SEDA DIVERSAS CORES UN 500, 

  Papel seda diversas cores, intacto sem manchas e amassados. 

146 PAPEL TRANSPARÊNCIA - A4 C/ 50FLS UN 5, 

  Papel transparência A4 p/ impressora jato de tinta. 

  Embalagem c/ 50 folhas. 

147 PAPEL VG TAMANHO A4 C/50 FLS CX 80, 

  Papel vergê tamanho A4- 210 x 297mm, cores variadas, pacote com 50 folhas, gramatura 120 g/m2.  

148 PASTA ABA ELÁSTICO OFÍCIO LOMBO 4CM LINE - AZUL UND 230, 

  Pasta aba elástico em polipropileno. Possui abas para fixar os documentos no interior da pasta e elástico para fechamento com 

  terminação em plástico. 

  Peso: 0.097 kg 

  Dimensões: 335 x 40 x 235 mm 
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  Espessura: 0,5 

149 PASTA AZ GRANDE, DORSO LARGO, OFICIO UN 100, 

  Pasta az oficio largo – tamanho 35 x 28 x 8 cm, em papelão calandrado com lombada etiqueta e visor para identificação 

  em plástico transparente com garra interna e alavanca cromada para papel com 2 furos e fixo. 

150 PASTA C/ ABA E ELASTICO NA PONTA, PAPELÃO UN 500, 

  Pasta c/ aba elástico oficio - espessura 0,35 mm; dimensoes axlxp: 0,35x0,23x0,005 cm - em material similar a papelão. 

151 PASTA CANALETA UN 100, 

  Pasta com canaleta - tamanho ofício - capacidade 30 folhas pasta canaleta ofício pp (plástico rígido) capa incolor canaleta branca; 

  formato 220x330mm capacidade 30 folhas ofício ou a4. 

152 PASTA CATALAGO C/100FLS.TAMANHO OFÍCIO UND 10, 

  Pasta Catalogo 100 folhas, sacos plásticos de, no mínimo 0,3 micra de espessura, para acondicionamento de papel tamanho ofício 2 

  Descontada 

  a furação), revestida com capa em PVC preto dotada de porta identificação frontal com visor transparente 

  . 

153 PASTA L TRANSPARENTE UN 200, 

  Pasta " L", formato ofício, confeccionada em polipropileno transparente, cores variadas. 

154 PASTA POLIONDA OFÍCIO AZUL 245X335MM DORSO 55MM 1 UN UND 330, 

  Pasta polionda Ofício escolar  

  Medidas: 24,5 x 33,5cm  

  Dorso: 5,5cm  

  Cor: Azul 

  Tamanho: Ofício 

155 PASTA SUSPENSA COMUM CX/100 UND CX 10, 

  PASTA SUSPENSA COMPLETA - para uso em arquivamento com medidas de aproximadamente 36 cm de comprimento e23,5 cm 

  de largura em cartão pardo resistente 330g/m² à 336g/m², com visor e etiqueta, grampo plástico e haste plástica removível, na cor 

  amarela ou marrom, de boa qualidade durabilidade e resistência, caixa com 100 unid. 

156 PASTA SUSPENSA, P/ARQUIVO MARMORIZADA CX C/50.COM ESTIQUETA CX 10, 

  Pasta Suspensa Marmorizada, Com, Prendedor De Plástico, Visor e Etiqueta, Formato 240x360mm.  

  caixa com 50 unidades. 

157 PEDRARIA (MISSANGA) CORES VAR. UN 100, 

  missangas coloridas em pacote com 100 gramas / missanga em cores separadas em pacotes de 100grs 

158 PERCEVEJO LATONADO, C/100UND CX 20, 

  para fixação de papéis, fotos, avisos ou mapas em quadros de feltro ou cortiça. 

159 PERFURADOR  P/ PAPEL 30FLS EM METAL UN 8, 

  Produzido em aço. Tapete plástico anti risco. Perfura aproximadamente 30 fls de 75g/m2. Projetado com cavalete duplo que garante 

  maior resistência. 

160 PETECA (C/ PENAS) UN 240, 

  peteca confeccionada com  base de couro e enchimento de serragem, acabamento pespontado e penas coloridas, tamanho grande, 

  medindo 9,0 cm de diâmetro e 25 cm de altura. 

161 PINCEL ATOMICO -AZUL/PRETO/VERM. UND 120, 

  -Ponta de feltro 

  -Tinta a base de alcool 

  -Espessura da escrita 2.0mm, 4.5mm e 8.0mm 

  -Recarregavel com tinta TR 

162 PISCINA DE BOLINHA C/100 UND. DE BOLINHAS P/CRIANÇA DE 4 À 5 ANOS UND 58, 

163 PISTOLA P/ COLA QUENTE FINA UN 20, 

  pistola de aplicar cola quente fina . 

164 PISTOLA P/ COLA QUENTE GROSSA UN 20, 

  pistola de aplicar cola quente grossa.  

165 PORTA CARIMBO P 12 UN UN 4, 

  porta-carimbo, material metal, capacidade 12 un, tratamento superficial cromado 

166 PORTA CD COM LUGAR P/12 CDS UND 6, 

  Dimensões aproximadas: 36,3x1x15,6cm 
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  Peso líq. arpoximado: 150g 

167 PORTA FITA ADESIVA P/ROLO DE 50M E 1,2CM UND 4, 

  suporte com porta fitas adesiva p/rolo de 50 cm 1,20cm 

168 PORTA LÁPIS, PAPEL E CLIPS EM ACRILICO UN 10, 

  Porta lápis/clips/lembrete fumê  

  Injetado em Poliestireno  

  Ideal para organizar sua mesa de escritório e home office 

169 PRANCHETA MANUAL UND 20, 

170 PRENDEDOR DE PAPEL 19MM CX 30, 

  Prendedor de papel corpo de metal com pintura epóxi e presilha em aço inoxidável corpo medindo 19mm abertura de 7mm 

171 PURPURINA CORES VARIADAS UND 150, 

  pigmento metálico para artesanato, embalagem 100grs em cores variadas  

172 QUADRO BRANCO EM MADEIRA 2,00X1,20M UND 6, 

  Quadro em madeira 2,00X1,20M. 

173 QUADRO BRANCO, 1,20X0,90 EM MADEIRA UND 6, 

  quadro em madeira de 1,20x0,90 m 

174 REABAST. PINCEL  P/QUADRO BRANCO AZUL/ PRETO/ VERMELHO CX 6 UND. CX 10, 

  Reabastecedor p/pincel de quadro branco azul, preto, vermelho caixa  com 6 unidades. 

175 REABASTECEDOR DE PINCEL ATOMICO UN 20, 

  Para Reabastecer Pincel 1100-P 

  Tinta permanente à base de álcool 

176 RECADO AUTO ADESIVO C/ 4 BLOCOS PCT 20, 

  Bloco de papel para recado autoadesivo 38mmX50mm embalagem c/ 4 blocos. 

177 RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIATRICA UND 48, 

  RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIATRICA  

  • Régua antropométrica pediátrica. 

  • Madeira marfim 

  • Escala de 100 cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro. 

  • Possui marcador removível 

  • Embalada em embalagem plástica. 

178 REGUA PLASTICA  TRANSPARENTE 30CM UN 200, 

  Régua plástica 30cm, simples e práticas, 

179 RÉGUA PLÁSTICA 50CM UN 50, 

  Régua em acrílico cristal incolor legítimo;perfeito polimento, escalas de precisão em mm e 1/2mm gravadas fotoquimicamente. 

180 SACO PARA PRESENTE  30X45 CM PACOTE C/ 50 UNIDADES PCT 100, 

  EMBALAGEM DE PRESENTE saco plástico decorado 30 X 45 cm 

181 SAQUINHO DECORADO DE CELOFONE 10X14 CM UNID 200, 

  SAQUINHO DECORADO DE CELOFANE - medidas 10X14CM 

182 SUPORTE P/ FITA DUREX UN 6, 

  Composição/Material Plástico 

  Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 12x6,5x8cm 

183 TAPETE ALFABETO E.V.A UN 100, 

  Alfabeto completo, composto por 26 peças em e.v.a atóxico, lavável de 8 mm de grossura; medidas aproximadas: 30 x 30 cm cada 

  peça (área total de 2,20 m). Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e selo do INMETRO, embalado 

  em saco plástico transparente com zíper e alça. 

184 TAPETE DAS DESCOBERTAS (SENSAÇÕES) UNID 50, 

185 TECIDO TNT 100 MT ROLO 10, 

  Tecido TNT 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura, com gramatura aproximada de 45g/m, em cores amarelo, vermelho, 

  marron, verde, laranja, azul, preto, branco, rosa. Conforme o solicitado. 

186 TECIDO TNT 50MT ROLO 50, 

  Tecido TNT 100% polipropileno, medindo 140 cm de largura, com gramatura aproximada de 45g/m, em cores amarelo, vermelho, 

  marron, verde, laranja, azul, preto, branco, rosa. 

187 TESOURA P/ PICOTE GRANDE 8/12 21M UN 10, 

  TESOURA COSTURA, NOME TESOURA - COSTURA, Tesoura de picote, toda em aço forjado, 8½  
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188 TESOURA P/ USO GERAL GRANDE C/ CABO PLÁSTICO UN 20, 

  Tesoura uso geral aço inox 7", com ponta em liga de aço inoxidável, corte super afiado, cabo termoplástico em formato anatômico de 

  alta resistência (tamanho aprox. 20 cm) 

189 TESOURA P/USO DIVERSO, PEQUENO, C/CABO PLÁSTICO UND 100, 

  Tesoura, material aço inoxidável, material cabo propileno, comprimento 5 pol, características adicionais cor preta/extra corte/uso 

  escolar 

190 TINTA GUACHE C/6 CORES CX 100, 

  TINTA GUACHE - 6 CORES - 15ML - Solúvel em água. Composição: resina água, pigmentos, cargas e conservantes. Atóxica, 

  produto de acordo com a norma EN71. 

191 TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO, COR AZUL, COM 37 ML UND 10, 

  Tinta para reabastecer almofada para carimbo, na cor AZUL/PRETA. Embalagem com 37ml, com dados de identificação do produto, 

  marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade mínima de 02 anos. Composição: água, corantes orgânicos, glicol e 

  conservantes. 

192 TINTA P/ TECIDOS CORES VARIADAS CX 100, 

  Tinta para tecido, diversas cores , embalagem c/ 37ml, de boa qualidade. 

193 TINTA P/PINTAR O ROSTO BASE D´ÁGUA C/ 6 UNID. CX 50, 

  Disponível em potinhos de 15ml e conjunto com 6 unidades (em cores diversas)  

194 TINTA SPRAY OURO/PRAT/COBRE/DOURADO UN 40, 

  Tinta Spray Multiuso Metálica Mundial Prime Lata 400ml alumínio azul cobre 

   cromado dourado grafite ouro prata verde vermelha. 

195 UMEDECEDOR P/ DEDO EM PASTA 12GR UND 5, 

  Umedecedor para manusear papel - Embalagem c/ 12GR. 

 
        
 
 
 

Wilmar Marinho Lima 
Pregoeiro 

Port. 010/2017 
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ANEXO III 
 
 
 
 

(esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa concorrente). 
 
 

 
(MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR) 

 
 
Referente a licitação nº _________ 
 
 
Empresa ____________________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr (a) _________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ___________________, e do CPF ________________,  
DECLARA para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei 8.666/93, de 21/06/1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 
27 de outubro de 1999, e inciso XXXIII do Art. 7 da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 Local e data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO IV 
 
 

(esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa concorrente) 
 

(   MODELO DE DECLARAÇÃO  DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO   ) 

 
 
Declaramos, sob as penas da lei, para fins de participação no Pregão Presencial n°.........../2018 que a empresa ________________ 

(razão social e CNPJ), sediada na Rua __________________, nº _____, bairro __________, cidade _____________, estado ____, não está 

impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, 

estadual ou municipal. 

   

Declara, também, saber que está obrigada a, sob as penas da lei, declarar, quando de sua ocorrência, fatos supervenientes 

impeditivos de sua habilitação. 

   

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

 
 
 

__________, __ de _______ de 2018. 

 
 
 

________________________________ 

(assinatura do declarante) 
 

 
 
Nome ou carimbo do declarante: ________________________________ 
 
Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________ 
 
Nº da cédula de identidade e órgão emitente: ______________________ 
 
Telefone, fax e e-mail para contato: _____________________________ 
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ANEXO V 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
(Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02) 

 
Ao 
Pregoeiro da  PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO– PA – PMR/PA 
 
Endereço: Rua Walterllo Prudente nº 253 Setor Umuarama, Redenção - Pará 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº ------/2018 
 

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, declaramos junto ao Pregoeiro da PMR/PA 
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma da 
legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº 01 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o 
inciso VII, Art. 4ºda Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão Presencial de 
nº_____/_______, que realizar-se-á no dia ____/_____/____, às ______________. Declaramos ainda, estar ciente que a falta de 
atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos 
termos deste edital e seus 
Anexos aos Declarantes. 
 
 

Localidade, ___ de _________de _______ 
 
 

___ ( assinatura )__ 
 
 
 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes devidamente comprovados para tal 
investidura. 

 
 
 

*ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE SEPARADAMENTE JUNTO AO CREDENCIAMENTO FORA DOS 
ENVELOPES,  
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ANEXO VI 
 
 

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE 
 

Ao 
Pregoeiro da  PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA – PMR/PA 
 

Endereço: Rua Walterllo Prudente nº 253 Setor Umuarama, Redenção - Pará 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº ---------/2018 
 

Prezados Senhores, 
 

 Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para fornecimento dos 
materiais indicados no Anexo II – Planilha quantitativa e Qualitativa de conformidade com o Edital mencionado, pelo valor apresentado 
na Planilha de Preços de ___(preço da proposta em número e por extenso____), já inclusos todos os custos, lucros e encargos fiscais. 

Outrossim, declaramos que: 
 

Os bens/materiais são de primeira qualidade; 
 
Os 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, impostos, taxa de 
administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 
 
Garantia de que os materiais serão substituídos, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não estejam de 
acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos; 
 
Os materiais ofertados não apresentam vícios provenientes de projeto, material ou mão-de-obra utilizados ou 
decorrentes de ato ou omissão da Licitante, que possam surgir pelo uso normal dos bens, nas condições 
existentes no Brasil. 
 
Os materiais serão entregues de acordo com o Anexo II – Planilha qualitativa e Quantitativa e demais normas 
do Edital; 
 
Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: 
 
A entregar os materiais de acordo com a solicitação do setor de Compras da Prefeitura Municipal de 
Redenção no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partida data da emissão da 
autorização de compras; 
 
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias a contar da data 
de sua apresentação, ou seja, de sua abertura; 
 
Para pagamento: agencia.......................banco..............conta................................;  
 
Até a assinatura do Contrato, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as 
condições do Edital. 
 

Localidade, ___ de _________de _______ 
 
 

_______________________________  
( assinatura ) 

 
 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes devidamente comprovados para tal investidura. 
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ANEXO VII 
 

COMPROVANTE DE RECIBO DO EDITAL 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA 
Recibo do Edital Processo Licitatório n° 086/2018 

Pregão Presencial 066/2018 
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material de expediente em atendimento a Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme especificações constantes dos anexos do presente edital.  

Declaro Recebimento do Edital Supra Citado. 

Empresa:  

CGC:  

Endereço  

Cidade/Bairro  

Telefone:  

Fax:  

e-mail do 
representante: 

 

Nome do 
representante: 

 

 

 

 
 
 

Assinatura: _____________________________________Data: ......../......./2018. 
. 
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ANEXO VIII 
 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

 
Ao 
Pregoeiro da  PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA – PMR/PA 
 
Endereço: Rua Walterllo Prudente nº 253 Setor Umuarama, Redenção - Pará 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 066/2018. 
 
 
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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