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PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2020. 
 MENOR PREÇOPOR ITEM – ABERTO  

 

(EDITAL) 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE SOURE, Estado do Pará, 
sediado na 2ª Rua esquina com a travessa 14 – Centro – CEP 68.870-000 por meio de sua Pregoeira, a 
Srª. Mayara Madgi dos Santos Oliveira, designado através da nº 583/2019, de 05/12/2019,  realizará 
licitação, PARA REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério 
de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM e modo de disputa ABERTO, nos termos da Lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto  nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013,  Decreto nº 9.488, de 31 de agosto de 2018, 
da Instrução Normativa SLTI/MP  nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 
15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

 
 

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 
DIA: 09 de Setembro de 2020. HORÁRIO: 09h00min (horário de Brasília/DF)    

Endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br 
 

1.    DO OBJETO      
1.1.  REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO , HIDRÁULICO E ELÉTRICO PREDIAL, PARA   ATENDER A NECESSIDADE 
DA PREFEITURA  E FUNDOS DO  MUNICIPIO DE SOURE/PA. 

 
 2.    DA LEGISLAÇÃO      

2.1. O Edital da presente licitação pública reger-se-á, principalmente, pelos comandos legais 
seguintes: 

2.2. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Instituto do Pregão; 
2.3. Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e alterações posteriores - Lei de Licitações; 
2.4. Lei n.º 8.078, de 11.09.90 - Código de Defesa do Consumidor; 
2.5. Lei Complementar 123/2006 - Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; 
2.6. Decreto Federal n°. 7.892 de 23 de Janeiro de 2013; 
2.7. Decreto Federal n° 8.250 de 23 de Maio de 2014; 
2.8. Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio de 2005 ; 
2.9. Decreto municipal 36 de 05 de Janeiro de 2018; 

           2.10.Decreto Federal 10.024/20119; 
           2.11.Demais legislação em vigor e nas exigências deste Edital e seus Anexos. 

 
3.1. O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço, 

realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à 
distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela 
internet; 

3.2. Bens e Serviços comuns - aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado; 

3.3. Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras; 

3.4. Ata de registro de preços - documento vinculativo, obrigacional, com característica de 
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fornecedores, órgãos 

3. PARA EFEITO DESTE EDITAL DEVEM SER CONSIDERADAS ALGUMAS DEFINIÇÕES 
IMPORTANTES, TAIS QUAIS:  
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Nota Explicativa: De acordo com o Parecer nº 2/2016/CPLCA/CGU/AGU, aprovado pelo 
Consultor-Geral da União, a certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial/concordata 
deve ser exigida nas hipóteses em que o eventual inadimplemento das obrigações contratuais 
enseje severos prejuízos à Administração e nos casos em que a execução do contrato demande 
que a empresa tenha consistente condição econômico-financeira. Assim, não deve ser exigida a 
certidão quando houver maneira menos gravosa para se garantir o contratante contra prejuízos 
porventura decorrentes da inexecução do contrato administrativo. 

participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório e propostas apresentadas; 

3.5. Unidade Gestora – Prefeitura Municipal de Soure e Secretaria Municipal de Educação   
3.6. Órgão participante: Secretaria Municipal de Educação   
3.7. Licitante - pessoa jurídica individual que adquiriu o presente Edital e seus elementos 

constitutivos/ Anexos; 
3.8. Licitante Vencedora - pessoa jurídica individual habilitada neste procedimento licitatório e 

detentora da proposta mais vantajosa, a quem for adjudicado o objeto deste Pregão. 
 

 4.    DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO      
4.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

4.1.1. Detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão e que 
estejam com Credenciamento regular no Sistema Portal de Compras Publicas. 

4.2. Não poderão concorrer neste Pregão: 
4.2.1. Consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição; 
4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
4.2.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.2.4. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição. 
4.2.5. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação 

 

 5.    DO CREDENCIAMENTO     
5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no 

www.portaldecompraspublicas.com.br, que permite a participação dos interessados na 
modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no “Portal de Compras Públicas” poderá ser iniciado no Portal de Compras no 
sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, com a solicitação de login e senha pelo 
interessado. 

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 

5.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

6.    APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO    
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. . 
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Nota Explicativa: Art. 27, § 4º, do Decreto nº 5.450, de 2005: “o prazo de validade das propostas 
será de sessenta dias, salvo disposição específica do Edital”. Desta forma, é possível prever prazo 
diferente, de acordo com as peculiaridades da licitação. 

6.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 

6.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante 
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

6.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas. 

6.6. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem da 
plataforma  PORTAL DE COMPRAS ou do SICAF, assegurado aos demais licitantes o 
direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

6.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 

 

7.    PREENCHIMENTO DA PROPOSTA        
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 

7.1.1. Valor unitário; 
7.1.2. A quantidade de unidades, observada a quantidade fixada no Termo de Referência 

para cada item; 
7.1.3. Marca; 
7.1.4. Fabricante; 
7.1.5. Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 

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

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada 
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90(noventa) dias, a contar da data de 
sua apresentação. 

 
  

 8.    DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES      
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
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não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 
8.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

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

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item MENOR PREÇO. 

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 
pelo sistema. 

8.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

8.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances. 

8.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 
suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos 
participantes. 

8.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 

8.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante 

8.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta 
8.17. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à  Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as 
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, 
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de 
maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos 
arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 

8.18. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da 
proposta ou lance de menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

8.19. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 
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Nota Explicativa: Como condição prévia à aceitação da proposta, caso o licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruído do tratamento diferenciado previsto nos 
artigos 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, o Pregoeiro deverá consultar o Portal da 
Transparência do Governo Federal, seção “Despesas – Gastos Diretos do Governo – Favorecido 
(pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens 
bancárias por ele recebidas, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3°, inciso II, 
da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do 
mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.Para a microempresa ou 
empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o 
somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão 
pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte 
por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006. 

8.20. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor 
classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as 
demais licitantes microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se 
encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para  o 
exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

8.21. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de 
pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado 
sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

8.22. Neste processo não será aplicado previsto nos Art. 47, 48 e 49 da Lei Complementar 
123/2006, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, inclusive a Lei Complementar 
147/2014, pois haverá prejuízo ao conjunto do objeto, não sendo vantajoso para a 
administração pública, conforme art. 49, III, Lei Complementar 123/2006. 

8.23. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no 
artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos 
bens: 
8.23.1. produzidos no País; 
8.23.2. produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
8.23.3. produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País. 
8.23.4. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o 

qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 
8.23.5. Ao final do procedimento, após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes 

poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem 
classificado. 

8.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas ou os lances empatados. 

8.25. O Pregoeiro, em qualquer fase de julgamento, poderá promover diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação, sob pena de 
desclassificação da oferta, bem como, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 
Quadro de Pessoal do Município de Irituia/PA ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas 
estranhas a ele, para orientar sua decisão. 

8.25.1. O Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

8.26. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

 

 9.    DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDOR                                                                            
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9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

9.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a 
proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for 
o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 
exigidos neste Edital e já apresentados 

9.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo 
exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

9.4. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o estimado 
pela Administração ou manifestamente inexequível. 

9.5. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

9.6. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata; 

9.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

9.7. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob 
pena de não aceitação da proposta. 

9.7.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do objeto ofertado, em compatibilidade com o Termo de 
Referência, minudenciando o modelo, tipo, procedência, garantia ou validade, além de 
outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas. 

9.7.3. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente 
aceito pelo Pregoeiro. 

9.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Caso necessário, o Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar  a 
apresentação de amostra(s), que deverá(ão) ser apresentada(as) no prazo de 72 (setenta e 
duas) horas, a contar da data da solicitação, junto ao Órgão Solicitante, para conferência do 

Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro 
deverá indeferir a aplicação do tratamento diferencia em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 
9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com a consequente recusa do lance de 
desempate, sem prejuízo das penalidades incidentes (ver TCU, Ac. n. 1.793/2011 – Plenário). 

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE  
CNPJ: 05.133.863/0001-50 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE  

  2ª Rua, esquina com a Travessa 14 – Centro – Soure - Pará - CEP 68870000 
   pregoeirosoure@gmail.com 

Soure-PA 

 

produto/serviço com as especificações solicitadas no Termo de  Referência; 
9.9.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceitável(eis), o 

Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, 
até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de 
Referência. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a continuidade da mesma. 

9.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 
preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

9.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

9.12. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 
vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 
classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total 
estimado, observado o preço da proposta vencedora. 

9.13. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas 
diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, 
transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários 
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear 
a esse título; 

9.14. Declaração do licitante de que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega 
rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração. 

9.15. Declaração de que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses, a 
contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que possuam prazo 
de validade mais curto por razões técnicas comprovadas. 

9.16. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 
os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 
o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, 
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

9.16.1. A Proposta de Preço deverá conter a descrição detalhada de cada item, conforme termo 
de referência, deverá conter ainda as seguintes informações: 

 
9.17. A Proposta de preço  conter a descrição de cada ite, conofme Termo de Referencia , 

deverá conter ainda as seguintes informações 

9.17.1.1. Razão Social da empresa; 
9.17.1.2. CNPJ (número); 
9.17.1.3. Número do telefax; 
9.17.1.4. Endereço comercial; 
9.17.1.5. Banco, agência e número da conta corrente da licitante; 
9.17.1.6. Descrição do produto/serviço; 
9.17.1.7. Preço unitário e total; 
9.17.1.8. Marca/Fabricante 
9.17.1.9. Quantidade e especificação da embalagem. 
9.17.1.10. Prazo de validade da proposta; 

9.17.2. Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar 
ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da 
licitante, com o nº. da identidade do declarante. 

9.17.3. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. 
9.17.4. Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigações complementares que se 
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Nota explicativa: A consulta aos dois cadastros – CEIS e CNJ –, além do tradicional SICAF, na 
fase de habilitação, é recomendação do TCU (Acórdão n° 1.793/2011 – Plenário). Trata-se de 
verificação da própria condição de participação na licitação. 

fizerem necessárias. 
9.17.5. Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados. 
9.17.6. Cópia do Contrato ou Estatuto Social consolidado e suas alterações posteriores, de modo a 

verificar se o objeto social do Licitante é compatível com o objeto da licitação. 
 

10.   HABILITAÇÃO             

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
10.1.1. SICAF; 
10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
10.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

10.1.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos 
- CADICON, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

 

10.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

10.1.7. Os fornecedores cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF, deverão encaminhar sua declaração, em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal, trabalhista à qualificação econômico- financeira e habilitação 
técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43, III, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010. 

10.1.7.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de 
certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação 
vencida junto ao SICAF. 

10.1.7.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente 
através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido 
sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (dois) dias, 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob 
pena de inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das 
sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

10.1.8. Os licitantes que estiverem ou não cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores – SICAF, além do nível de credenciamento exigido pela Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação 
relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e trabalhista, Qualificação 
Técnica e Qualificação Econômico-Financeira. 

 
10.2. RELATIVOS A HABILITAÇÃO JURÍDICA 

10.2.1. Registro comercial a cargo da junta comercial da respectiva sede, no caso de 

8

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE  
CNPJ: 05.133.863/0001-50 

 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE  

  2ª Rua, esquina com a Travessa 14 – Centro – Soure - Pará - CEP 68870000 
   pregoeirosoure@gmail.com 

Soure-PA 

 

Nota Explicativa: IN n. 03/2018 – SEGES/MP, Art. 21: “O instrumento convocatório para as 

contratações públicas deverá conter cláusulas prevendo: [...] VI - prazo mínimo de 2 (duas) horas, 

a partir da solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico, para envio de documentos de habilitação 

complementares, conforme prevê o § 2º do art. 25 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.” 

empresa individual; 
10.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou Contrato social em vigor devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

10.2.2.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva; 

10.2.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 

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

10.2.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

10.2.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela 
Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que 
comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de 
Registro do Comércio - DNRC; 

10.2.7. Certidão especifica, emitida pela junta Comercial da sede da licitante, devidamente 
atualizada; 

10.2.8. Alvará de funcionamento emitido pelo órgão competente da sede da licitante; 

 

10.3. RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
10.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso); 
10.3.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional; 

10.3.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS; 
10.3.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 

a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943; 

10.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
10.3.5.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

10.3.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e Municipal, relativo ao 
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domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual. 

10.3.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno 
porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. No prazo de cinco dias prorrogável por igual período a critério da 
administração. 

 

10.4. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
10.4.1. Os licitantes que estiverem ou não cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 

Fornecedores – SICAF, no nível da Qualificação econômico- financeira, deverão 
apresentar a seguinte documentação: 

10.4.1.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica; 

10.4.1.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou  balanços 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, anexando ao 
Balanço o Certificado de Regularidade Profissional – CRP, do responsável pelas 
informações contidas no Balanço Patrimonial devidamente atualizada emitida pela 
internet conforme Resolução CFC nº 1402/2012; 

10.4.1.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, 
empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 
34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

10.4.1.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 
período de existência da sociedade; 

10.4.1.5. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo LG = ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Ativo Total 

SG = ---------------------------------------------------------- ; 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante Ativo Circulante 

LC = ----------------------- ; e 

Passivo Circulante 

10.4.2. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou 
igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 
10%(dez por cento) do valor estimado da contratação ou item pertinente. 

 
10.5. RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

10.5.1. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a 
qualificação técnica, por meio de: 

10.5.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens e/ou serviços em 
características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou 
com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados (no mínimo um) 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
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Nota Explicativa: Nos termos do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, é obrigatório o estabelecimento de 

parâmetros mínimos objetivos (quantitativo, prazo, etc.) assim como é importante salientar a 

impossibilidade de se fixar parâmetro mínimo acima de 50%, pois somente em casos excepcionais 

pode ser exigido quantitativo superior a 50% do item licitado. (Acórdão 361/2017- TCU Plenário). 

Nos termos do art. 30, II, da Lei nº 8.666/93, é obrigatório o estabelecimento de parâmetros 

objetivos para análise da comprovação (atestados de capacidade técnico-operacional) de que a 

licitante já tenha prestado serviços pertinentes e compatíveis em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação. 

Nota Explicativa: A apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual – 

CCMEI supre as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em que essas 

informações constam no próprio Certificado. 

Nota Explicativa: Com o advento da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3/2018, somente passou 

a ser necessária a apresentação de originais não-digitais no caso de dúvidas quanto à integridade 

do documento digital. Por essa razão, recomenda-se que os documentos digitais sejam utilizados 

para formação do procedimento administrativo. 

10.5.3. Será considerado compatível com a quantidade o atestado que apresentar, no 
mínimo, 10% (dez por cento) das quantidades estimadas na Licitação para o TOTAL 
DE ITENS vencidos de cada empresa. 

 

10.5.4. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial  e das demonstrações 
contábeis do último exercício. 

 

10.5.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

10.5.6. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão 
ser apresentados pelos licitantes, via sistema eletrônico. 

10.5.7.  9.5.4.1 Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 

10.5.8. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 
que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, 
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

10.5.8.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 
Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 
fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

10.5.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 

10.5.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 
em relação à integridade do documento digital 

 

10.5.11. Os documentos sem prazo de validade deverão ter sidos expedidos com até 90 
(noventa) dias de antecedência da data de abertura da licitação. 

10.5.12. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido neste Edital. 
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No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

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

aceitação da proposta subsequente. Serão aceitas somente cópias legíveis; 

10.5.13. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 
10.5.14. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 

que tiver dúvida e julgar necessário. 
10.5.15. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico; 

 

 11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA            

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

11.2. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas 
pelo licitante ou seu representante legal. 

11.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

11.4. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
 

 12.   DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS           
12.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de 05(cinco) dias, contados 

a partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro de Preços, 
cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou 
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-
la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no prazo de 03 (três) dias, a contar da data de seu 
recebimento. 

12.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 
poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 
vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 
de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor e 
dos licitantes que aceitarem cotar preços iguais aos deste, observada a ordem da última 
proposta apresentada durante a fase competitiva, a descrição do(s) item(ns), as respectivas 
quantidades, preços registrados e demais condições. 

12.5. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses, a partir de 
sua data e assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente, em especial, ao que 
determina o art. 12, do Decreto Federal nº 7892/2013. 

 

 13. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS           
13.1. De acordo com o art. 22, § 9º do Decreto nº 7.892, de 2013 A ata de registro de preços, 

durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração 
pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão 
gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 
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Nota Explicativa: no juízo de admissibilidade das intenções de recurso deve ser avaliada tão 

somente a presença dos pressupostos recursais: sucumbência, tempestividade, legitimidade, 

interesse e motivação – TCU Ac. 520/2014-Plenário, item 9.5.1. 

13.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este 
fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador 
e órgãos participantes. 

13.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 
e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

13.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao (máximo 
quíntuplo) do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não 
participantes que eventualmente aderirem. 

13.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

13.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro 
de Preços. 

 

 14.   DO DIREITO DE RECURSO            

14.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, concederá 
o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 
por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

14.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 
14.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 

as condições de admissibilidade do recurso. 
 

14.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 

14.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 
sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo 
do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 
defesa de seus interesses. 

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

14.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

 15.  DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO             

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
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15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 

 16.  DO TERMO DE CONTRATO           

16.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro  de  Preços,  o  fornecedor  registrado 
poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados de sua convocação. 

16.1.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.2. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e 
comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 

 17.   DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO                                                                                   

17.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA convocará oficialmente a licitante vencedora 
durante a validade da proposta para, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o 
Contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo do previsto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 
10.520/2002 e neste Edital. 

17.2. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora, durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. 

17.3. É facultado ao Pregoeiro , quando a convocada não assinar o referido documento no 
prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de 
classificação, para fazê-lo, examinada, quanto ao objeto e valor ofertado, a aceitabilidade da 
proposta classificada, podendo, inclusive, negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido melhor preço, ou revogar este Pregão, independentemente da cominação do 
previsto no art. 81 da Lei n.º 8.666/93, no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002 e neste Edital. 
17.3.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOURE caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 
sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas. 
 

 18.   DA EXECUÇÃO DO CONTRATO           

18.1. A execução do Contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do 
artigo 54 da Lei n.º 8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma 
legal. 

18.2. CABERÁ A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE: 
18.2.1. Permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE para a entrega dos produtos; 
18.2.2. Impedir que terceiros, forneçam o produto objeto deste Pregão; 
18.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da licitante vencedora; 
18.2.4. Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 
18.2.5. Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo 
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Serviço de Almoxarifado; 
18.2.6. Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de 

Almoxarifado, o fornecimento do produto objeto deste Pregão; 
18.2.7. Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e 

interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

18.3. Caberá à licitante vencedora: 
18.3.1. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 

dos serviços, tais como: 

18.3.1.1. Salários; 

18.3.1.2. Seguros de acidentes; 

18.3.1.3. Taxas, impostos e contribuições; 
18.3.1.4. Indenizações; 
18.3.1.5. Vale-refeição; 
18.3.1.6. Vale-transporte; e 
18.3.1.7. Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

18.3.2. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOURE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o  órgão; 

18.3.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, 
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado 
inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOURE; 

18.3.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências d(a)o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE; 

18.3.5. Responder pelos danos causados diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IRITUIA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do 
produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou  o 
acompanhamento pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE; 

18.3.6. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade 
da PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA quando esses tenham sido ocasionados 
por seus empregados durante o fornecimento do produto; 

18.3.7. Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a 
necessidade e o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE no prazo 
máximo de 10 (Dez) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento; 

18.3.8. Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo 
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento da comunicação 
expedida pelo Serviço de Almoxarifado; 

18.3.9. Comunicar ao Serviço de Almoxarifado da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE por 
escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que 
julgar necessário; 

18.3.10. A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 

18.4. À licitante vencedora caberá, ainda: 

18.4.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações 
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los 
na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo 
empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE; 

18.4.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em 
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do 
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fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em 
dependência da PREFEITURA MUNICIPAL DE IROURE; 

18.4.3. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, 
relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, 
conexão ou continência; e 

18.4.4. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
adjudicação deste Pregão. 

18.5. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SOURE nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. 

 

 19.  PRAZO DE ENTREGA             
 

19.1. As entregas do objeto objeto obedecerá ao seguinte: 
19.2. Serão requisitados de  forma parcelada, eventual e futura, de acordo com as 

necessidades do Órgão Solicitante, através da Ordem de Compra assinadas por 
responsável do Setor de Compras. 

19.3. Os produtos deverão ser entregues em 10(dez) dias úteis, contados da emissão da 
Ordem de Compra, em horário de expediente de 08:00 as 13:00 de segunda a sexta 
feira. 

19.4. As Ordens de compras serão enviadas por e-mail em horário comercial (08: ao 12:30 e 
de 14:30 as 18:00) 

 

        20.  DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO                                                         

20.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOURE. 

20.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado 
deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 
em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

20.3. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOURE durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente 
sempre que for necessário. 
 

 21.   DA ATESTAÇÃO          

21.1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao responsável 
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE ou a outro servidor designado para esse fim. 

 22.   DA DESPESA         

22.1. As despesas para o  do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária 
específica, indicada antes da assinatura da ata de registro de preços, contrato ou outro 
documento equivalente. 

 
 23.  O PAGAMENTO         

23.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos produtos/serviços 
fornecidos, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 
indicada pelo contratado. 

23.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
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competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação aos serviços/produtos efetivamente executados/entregues. 
23.2.1. Eventual situação de irregularidade fiscal da contratada impede o pagamento. Tal 

hipótese ensejará, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da 
empresa e rescisão contratual. 

23.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo, 
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o 
pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

23.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

23.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 
23.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção 

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No 
entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio 
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

23.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  

I = (TX) I = (6/100) 

365 

I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 

 24.  DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO          

24.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, 
desde que haja interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE com a apresentação das 
devidas justificativas adequadas a este Pregão. 

 25.   DO AUMENTO OU SUPRESSÃO          

25.1. No interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE o valor inicial atualizado  do 
Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), 
conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
25.1.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 
25.1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 

condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 

 26.   DAS PENALIDADES          

26.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei 8.666/93 e Lei nº 10.520, de 2002, o 
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licitante/adjudicatário que: 

26.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 
da contratação; 

26.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
26.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
26.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
26.1.5. Cometer fraude fiscal; 
26.1.6. Não mantiver a proposta; 
26.1.7. Não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de 

validade da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro 
de preços; 

26.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

26.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 
impedimento. 

26.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

26.5. 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. 

26.6. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no item 16.1 acima 
ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

26.6.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para a Contratante; 

26.6.2. Multa moratória de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 
da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

26.6.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 
de inexecução total do objeto; 

26.6.3.1. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 

26.6.4. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 
Contratante, pelo prazo de até dois anos; 

26.6.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados; 

26.7. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

26.7.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

26.7.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
26.7.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
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 27.    DA RESCISÃO            

27.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

27.2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

27.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE 
nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, 
notificando-se a licitante vencedora com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; ou 

27.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE; 

27.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

27.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

27.3.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 28.  DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO          

28.1. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, 
providências ou impugnar este Edital, desde que encaminhada com antecedência de até 02 
(dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 

28.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contadas do recebimento da petição. 

28.3. Se acolhida a petição contra este Edital, será designada nova data para a realização 
deste Pregão. 

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

28.5. A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste 
processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre 
a petição não seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos 
envelopes Proposta e Documentação. 
 

 29.   DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS            

29.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

29.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

29.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

29.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

29.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 
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29.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

29.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

29.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br, nos dias úteis, no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados; 
 

 30.   DO PREGÃO           

30.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE NESTE PREGÃO PODERÁ A SEU 
CRITÉRIO: 

30.1.1. Ser anulado se houver ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado; 

30.1.2. Ser revogado, a juízo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE se for considerado 
inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta; 

30.1.3. Ter sua data de abertura dos envelopes Proposta e Documentação transferida, por 
conveniência exclusiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE. 

30.2. SERÁ OBSERVADO, AINDA, QUANTO AO PROCEDIMENTO DESTE PREGÃO: 

30.2.1. A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93; 

30.2.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato, ressalvado, ainda, o 
dispositivo citado na alínea anterior; e 

30.2.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. 

30.2.4. A minuta do presente Edital foi aprovada pelo Jurídico da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SOURE, conforme Parecer Jurídico anexo aos altos, conforme o dispositivo no 
parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. 
 

 31.   DO FORO  

31.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento,  que não possam ser  dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de SOURE, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

32.   DOS ANEXOS  

32.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
32.1.1.  ANEXO I: Termo de Referência e Preços de Referência; 
32.1.2. ANEXO II: Minuta da Ata de Registro de Preços; 
32.1.3. ANEXO III: Minuta de Contrato; 

 
Soure, 27 de Agosto de 2020

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mayara Madgi dos Santos Oliveira 
Pregoeira da Prefeitura Municipal de Soure 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de construção, 
hidráulico e elétrico predial, visando atender as necessidades da prefeitura municipal e 
fundos municipais do municipio de Soure/pa. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A aquisição faz-se necessária, uma vez que a prefeitura necessita realizar 
reparos e fazer manutenção em diversas áreas do município, sendo esse material de 
suma importância para realizações de tais serviços. 
 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, 
integralmente, nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e Lei Complementar 
nº 123/2006, e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e 
exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto. 
 

4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS 

4.1. Especificações dos materiais:  

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD 

1 
Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro 

externo 1/4” 
UNIDADE 100 

2 
Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro 

externo 3/8” 
UNIDADE 100 

3 
Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro 

externo 7/16” 
UNIDADE 100 

4 
Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro 

externo 9/16” 
UNIDADE 100 

5 
Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro 

externo 5/8” 
UNIDADE 100 

6 
Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro 

externo 3/4” 
UNIDADE 100 

7 
Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro 

externo 7/8” 
UNIDADE 100 

8 
Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro 

externo 1” 
UNIDADE 100 

9 
Aço redondo preto parede 1/2, barra de 06 (seis) metros diâmetro 

externo 1 1/2” 
UNIDADE 100 

10 Aço sextavado trefilado 1045, barra de 06 (seis) metros 1” UNIDADE 100 
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11 Aço sextavado trefilado 1045, barra de 06 (seis) metros 1/4” UNIDADE 100 

12 Aço sextavado trefilado 1045, barra de 06 (seis) metros 3/8” UNIDADE 100 

13 
Assento vaso sanitário, material assento macio em polietileno 

com espuma, sobre tampa polietileno, cor cinza 
UNIDADE 20 

14 
Adesivo instantâneo, multi-uso, aspecto físico líquido, contendo 

éster de cianoacrilato, peso 3g, acabamento transparente 
TUBO 100 

15 
Adesivo conexão hidráulica, composição 

acetona/metiletilcetona/tolual e resina PVC, prazo validade 1 ano 
após a entrega, aplicação tubos e conexões de PVC (tubo 75g) 

TUBO 200 

16 
Aldrava para cadeado, aço galvanizado pequena, largura 20mm, 

comprimento total 120mm, com três parafusos de fixação, tipo 
dobradiça, com olhal para fixação de cadeado 

UNIDADE 10 

17 
Aldrava para cadeado, aço galvanizado media, largura 38mm, 
comprimento total 160mm, com três parafusos de fixação, tipo 

dobradiça, com olhal para fixação de cadeado 
UNIDADE 20 

18 
Aldrava para cadeado, aço galvanizado, largura 10mm, 

comprimento total 180mm, com quatro parafusos de fixação, tipo 
trinco, com olhal para fixação de cadeado 

UNIDADE 10 

19 Arame galvanizado de atilho, n° 10 QUILO 100 

20 
Arame queimado, material ferro, bitola 18, aplicação construção 

civil, recozido 
QUILO 100 

21 Arame galvanizado nº 12, liso, para cerca QUILO 1000 

22 Areia, tipo lavada, granulometria fina, peneirada, para reboco m3 500 

23 Areia, tipo lavada, granulometria média m3 300 

24 Areia, tipo lavada, granulometria grossa m3 300 

25 

Argamassa, composição cimento, agregados minerais e aditivos, 
aplicação assentamento de cerâmica em paredes e piso, 

características adicionais colante de uso interno, apresentação 
pó, tipo AC I, normas técnicas NBR 14081 SACO 20 KG 

UNIDADE 1000 

26 

Argamassa, composição cimento, agregados minerais e aditivos, 
aplicação assentamento de cerâmica em paredes e piso, 

características adicionais colante de uso externo, apresentação 
pó, tipo AC II, normas técnicas NBR 14081 SACO DE 20 KG 

UNIDADE 1000 

27 Arremate para forro de PVC (Semalha) vara c/ 6m UNIDADE 500 

28 Arremate para forro Pinho 1ª (Semalha) METRO 200 
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29 Arremate para forro cedrinho (Semalha) METRO 200 

30 Arruela de metal para rebite 4mm (diâmetro interno) UNIDADE 200 

31 Arruela de metal para rebite 6mm (diâmetro interno) UNIDADE 200 

32 Arruela de metal para rebite 8mm (diâmetro interno) UNIDADE 200 

33 Arruela de metal para rebite 10mm (diâmetro interno) UNIDADE 200 

34 
Balde de aterramento, material plástico, aplicação barra e fio 

terra 
UNIDADE 100 

35 
Bandeja pintura, material plástico, largura 19cm, comprimento 

24,5cm 
UNIDADE 100 

36 
Bandeja pintura, material plástico, largura 28cm, comprimento 

35cm 
UNIDADE 200 

37 
Barra de cobre para aterramento com braçadeira, diâmetro 

12mm, compri- mento 1,00m 
UNIDADE 100 

38 
Braçadeira de Nylon, comprimento 50 cm, largura 0,5cm, 

espessura 2mm 
PACOTE 1000 

39 Brita, material rocha triturada (pó de brita) M3 100 

40 Brita, material rocha triturada, tamanho brita nº 1 M3 100 

41 Brita, material rocha triturada, tamanho brita nº 2 M3 100 

42 Brita, material rocha triturada, tamanho brita nº 3 m3 100 

43 
Broxa de madeira envernizada, para pintura, cepa 190mm x 

76mm, cabo 14cm, cerdas 60mm 
UNIDADE 1000 

44 
Cal extinta, material hidróxido cálcio e hidróxido magnésio, cor 
branca, apresentação pó, características adicionais com fixador 

(Saca c/ 5 Kg) 
UNIDADE 5000 

45 
Cal, hidratada, material hidróxido de cálcio, aspecto físico pó, cor 

branca, aplicação construção civil (Saca c/ 20 Kg) 
UNIDADE 5000 

46 Caibro madeira cedrinho 5cm x 7cm x 5m UNIDADE 1200 

47 Caibro madeira cedrinho 5cm x 5cm x 4m UNIDADE 1200 

48 Caibro madeira cedrinho 10cm x 7,5cm x 5m UNIDADE 1200 

49 Cantoneira, material ferro, bitola ½” (barra c/ 6 m) UNIDADE 100 

50 Cantoneira, material ferro, bitola ¾” (barra c/ 6 m) UNIDADE 100 

51 Cantoneira, material ferro, bitola 3/8 ” (barra c/ 6 m) UNIDADE 100 

52 Chapa preta, de metal nº 16, lisa, medindo 1,20 x 3,00m UNIDADE 50 

53 Chapa preta, de metal nº 20, lisa, medindo 1,20 x 3,00m UNIDADE 50 

54 Chapa preta, de metal nº 26, lisa, 1,20m x 2,10m UNIDADE 50 

55 Chapa galvanizada, de metal nº 16, lisa, medindo 1,20 x 3,00m UNIDADE 50 

56 Chapa galvanizada, de metal nº 20, lisa, medindo 1,20 x 3,00m UNIDADE 50 

57 Chapa galvanizada, de metal nº 26, lisa, 1,20m x 2,10m UNIDADE 50 
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58 
Cimento Portland, material pozolânico, tipo CPIV-32, saco de 50 

Kg 
UNIDADE 3000 

59 Cimento Portland, material clinker, tipo comum, saco de 50 Kg UNIDADE 3000 

60 
Cinto para Carpinteiro em couro com bolsos, Patrol – 28, 13 

divisões, com cinto duplo 
UNIDADE 30 

61 
Cinto para eletricista em couro, com porta ferramentas 10 

divisões, acolchoado, com talabarte 
UNIDADE 50 

62 Cinto de segurança tipo para quedista, com assento e engates UNIDADE 50 

63 
Cola, composição polímero de acetato de polivinila e aditivos, cor 
branca, aplicação madeira, lavável e atóxica, tipo líquido, Tb 01 

Kg 
Tubo 50 

64 
Cola, tipo adesivo de contato, conteúdo 870 ml / peso liquido 750 

g 
Lata 50 

65 Cola, tipo adesivo de contato, conteúdo (Gl 3,6 l) GALAO 50 

66 
Cola transparente, tipo solda plástica, epoxi,16g/14ml – bisnaga 

“A” e “B”, secagem em 10 minutos 
CAIXA 50 

67 
Conector de alumínio, 30mm x 35mm, com parafuso, porca e 

arruela de pressão, aplicação em rede elétrica 
UNIDADE 1000 

68 
Conector alumínio duplo, com parafuso, porca e arruela de 

pressão, aplicação em rede elétrica 
UNIDADE 1000 

69 
Compensado marítimo Fl 10mm, largura 1,10m, comprimento 

2,20m 
UNIDADE 500 

70 
Compensado madeira, tipo chapa MDF, 15mm x 2,75mm x 

1,85m 
UNIDADE 500 

71 
Compensado madeira, tipo chapa MDF, 12mm x 2,75mm x 

1,85m 
UNIDADE 500 

72 
Compensado madeira, tipo chapa MDF, 9mm x 2,75mm x 1,85m, 

cor branco 2 lados 
UNIDADE 500 

73 
Corda espessura 8mm, material polipropileno, cor verde oliva, 

carga 700 Kg 
METRO 300 

74 
Cumeeira, material fibrocimento, tipo articulada, peso 8,20 kg, 

aplicação acabamento inclinação telhado, lado esquerdo e 
direito. 

Par 300 

75 
Cumeeira, material fibrocimento, tipo normal, peso 8,20 kg, 

inclinação 15º, aplicação acabamento inclinação telhado 
UNIDADE 300 

76 
Diluente para tinta, tipo aguarrás aspecto físico líquido, incolor, 
aplicação dissolvente tintas e limpeza superfícies ( Galão de 05 

litros) 
GALAO 100 

77 
Diluente para tinta, aspecto físico líquido, incolor, aplicação 

dissolvente tintas e limpeza superfícies, tipo thinner 2750/isento 
solvente clorado e benzeno ( Galão de 05 litros) 

GALAO 100 
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78 
Diluente para tinta, aspecto físico líquido, incolor, aplicação 

dissolvente tintas e limpeza superfícies, tipo thinner 4800/isento 
solvente clorado e benzeno ( Galão de 05 litros) 

GALÃO 100 

79 
Diluente para tinta, aspecto físico líquido, incolor, aplicação 

dissolvente tintas e limpeza superfícies, tipo thinner 7000/isento 
solvente clorado e benzeno ( Galão de 05 litros) 

GALÃO 100 

80 
Disco diamantado, material diamante, diâmetro 105 mm, 

diâmetro furo 20 mm, tipo segmentado, aplicação mármore, 
aplicação serra mármore 

UNIDADE 100 

81 Disco de corte para Polikorte reforçado, 7” UNIDADE 100 

82 Disco de corte para Polikorte reforçado 9” UNIDADE 100 

83 Disco de corte para Polikorte reforçado 10” UNIDADE 100 

84 Disco para serra para madeira UNIDADE 100 

85 Dobradiça em aço 2,5” c/ parafusos de fixação UNIDADE 100 

86 Dobradiça em aço 3/8” tipo pino UNIDADE 100 

87 Dobradiça em aço 5/16” tipo pino UNIDADE 100 

88 
Dobradiça material latão, com pino central, com 6 parafusos, 4cm 

x 6,5cm 
UNIDADE 100 

89 
Dobradiça material latão, com pino central, com 6 parafusos, 

aplicação porta interna 7cm x 6cm 
UNIDADE 100 

90 

Eletrodo 6013 solda, material indicado aço baixo e médio teor 
carbono, forma vareta, formato redondo, tipo corrente alternada e 

direita manganês depositado 1,30PER, diâmetro 2,50 mm, 
comprimento 350 mm 

QUILO 10 

91 

Eletrodo 6013 solda, material indicado aço baixo e médio teor 
carbono, forma vareta, formato redondo, tipo corrente alternada e 

direita manganês depositado 1,30PER, diâmetro 3,25 mm, 
comprimento 350 mm 

QUILO 10 

92 Emenda para forro de PVC, cor banca, vara c/ 6m UNIDADE 100 

93 
Espátula, material lâmina metal, tamanho 1 ½”, cabo plástico, 

aplicação massa e raspagem 
UNIDADE 50 

94 
Espátula, material lâmina metal, tamanho 3”, cabo plástico, 

aplicação massa e raspagem 
UNIDADE 50 

95 Espelho 30 Cm x 42 Cm, espessura 4mm, sem requadração UNIDADE 50 

96 
Facão, material lâmina aço, material cabo madeira, comprimento 
14”, tipo para mato, fixação cinto gancho ou passador com 6 cm 

largura, material bainha couro 
UNIDADE 50 

97 
Facão, material lâmina aço, material cabo madeira, comprimento 
18”, tipo para mato, fixação cinto gancho ou passador com 6 cm 

largura, material bainha couro 
UNIDADE 100 
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98 

Fechadura interna para banheiro, material caixa aço, tampa aço, 
lingueta latão, trinco latão, testa aço, cubo maçaneta latão 

acabamento superficial cromado falsa testa aço inox contra testa 
aço, normas técnicas ABNT 

UNIDADE 50 

99 

Fechadura, material caixa aço, tampa aço, lingueta latão, trinco 
latão, testa aço, cubo maçaneta latão acabamento superficial 

cromado falsa testa aço inox contra testa aço, normas técnicas 
ABNT, material pino central aço, componentes duas chaves com 
trinco reversível, tipo cilindro oval, material cilindro latão material 

espelho aço, aplicação porta 

UNIDADE 50 

100 Fita veda rosca, 100% politetrafuoretileno, rolo 12mm x 10m ROLO 500 

101 Forro de PVC, largura 20cm, comprimento 6m, cor branco m² 1000 

102 Fundo branco para madeira (galão 3,6 l) UNIDADE 10 

103 
Impermeabilizante, alvenarit, aditivo plastificante para argamassa 

de assentamento e reboco 
LATA 100 

104 

Kit para Banheiro, contendo 1 porta papel higiênico, 1 
saboneteira, 1 porta toalha de banho, 1 porta toalha circular de 
rosto e 2 cabides, 6 peças afixáveis na parede, em metal e ABS 

cromado 

UNIDADE 100 

105 
Lavatório mãos, material louça, comprimento 400 mm, largura 

500 mm, altura 190mm, com coluna, cor branca 
UNIDADE 100 

106 Linha de nylon transparente, nº 100 (rolo 100m) UNIDADE 300 

107 Tábua de Madeira Cedro 2 ,5cm x 30cm x 5,40m UNIDADE 1000 

108 Tábua de Madeira Cedro 2,5cm x 15cm x 5,40m UNIDADE 1000 

109 
Lixa d´agua, material óxido alumínio, grão 100, comprimento 275 

mm, largura 225 mm 
FOLHA 100 

110 
Lixa d´água, material óxido alumínio, grão120, comprimento 275 

mm, largura 225 mm 
FOLHA 100 

111 Lixas para Madeira nº 40, comprimento 275 mm, largura 225 mm FOLHA 100 

112 Lixas para Madeira nº 50, comprimento 275 mm, largura 225 mm FOLHA 100 

113 Lixas para Madeira nº 60, comprimento 275 mm, largura 225 mm FOLHA 100 

114 Lixas para Madeira nº 80, comprimento 275 mm, largura 225 mm FOLHA 100 

115 
Lixas para Madeira nº 100, comprimento 275 mm, largura 225 

mm 
FOLHA 100 

116 
Lixas para Madeira nº 150, comprimento 275 mm, largura 225 

mm 
FOLHA 100 

117 
Lixas para Madeira nº 220, comprimento 275 mm, largura 225 

mm 
FOLHA 100 
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118 
Lixas para Madeira nº 360, comprimento 275 mm, largura 225 

mm 
FOLHA 100 

119 
Lixas para Madeira nº 400, comprimento 275 mm, largura 225 

mm 
FOLHA 100 

120 Lixa para lixadeira P50 de pano, largura 12cm FOLHA 100 

121 Lixa ferro nº 80 FOLHA 100 

122 Lixa ferro nº 220 FOLHA 100 

123 
Lixas para massa corrida nº 80, comprimento 275 mm, largura 

225 mm 
FOLHA 200 

124 
Lixas para massa corrida nº 120, comprimento 275 mm, largura 

225 mm 
FOLHA 200 

125 Luvas de couro para proteção solda elétrica Par 50 

126 Luvas de vaqueta, com reforço na palma, punho 7cm Par 50 

127 
Luva borracha, material látex natural, tamanho médio, cor 
amarela, aveludada internamente e palma antiderrapante 

Par 1000 

128 Luvas de borracha 2500U, comprimento 266mm, para eletricista Par 100 

129 Luvas de vaqueta com punho 15cm, uso em alta tensão Par 100 

130 
Machado madeira, material aço forjado, largura lâmina 17, peso 

2,5, com cabo, material cabo madeira, comprimento cabo 1 
UNIDADE 50 

131 
Marco de madeira cedrinho, 3cm x 15cm, para porta de 80cm x 

2,10m. 
UNIDADE 100 

132 

Massa corrida acrílica, aplicação com espátula e 
desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica resina 
de látex, solubilidade água, aplicação imperfeição superfície para 

pintura, lata 18 litros 

LATA 100 

133 

Massa corrida acrílica, aplicação com espátula e 
desempenadeira, tempo secagem 3h, composição básica resina 
de látex, solubilidade água, aplicação imperfeição superfície para 

pintura,Galão 3,6 litros 

LATA 100 

134 
Massa corrida, aplicação com espátula e desempenadeira, tempo 

secagem 3h, composição básica água e PVA, aplicação 
imperfeição superfície para pintura de interiores, lata 18 litros 

LATA 100 

135 
Massa corrida, aplicação com espátula e desempenadeira, tempo 

secagem 3h, composição básica água e PVA, aplicação 
imperfeição superfície para pintura de interiores, Galão 3,6 litros 

LATA 100 

136 Máscara simples para proteção nasal, absorção de impurezas UNIDADE 1000 
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137 

Máscara descartável uso geral, material polipropileno, tipo 
fixação com clipe e elástico/costura reforçada laterais, 

capacidade filtragem 95 per, com filtro absorção bactérias/ 
impurezas 

UNIDADE 1000 

138 
Parafuso metálico, cabeça fenda, 4 mm x 4 Cm, com bucha 6 

mm 
UNIDADE 1000 

139 
Parafuso metálico, cabeça fenda, 4 mm x 5 Cm, com bucha 8 

mm 
UNIDADE 1000 

140 
Parafuso metálico, cabeça fenda, 8 mm x 5 Cm, com bucha 10 

mm 
UNIDADE 1000 

141 
Parafuso metálico, cabeça fenda, 8 mm x 5 Cm, com bucha 12 

mm 
UNIDADE 1000 

142 Parafuso para fixação de Pia de Banheiro UNIDADE 1000 

143 
Parafuso de fixação de vaso sanitário, 10mm, conjunto com 2 

unidades 
Conjunto 100 

144 
Pincel pintura predial, tamanho ½”, cerdas 35mm, formato 

retangular, cabo material sintético 13cm, formato retangular, com 
virola aço estanhado 

UNIDADE 100 

145 
Pincel pintura predial, tamanho ¾”, cerdas 35mm, formato 
retangular, cabo material sintético 13cm, com virola aço 

estanhado 
UNIDADE 100 

146 
Pincel pintura predial, tamanho 1”, cerdas 35mm, formato 
retangular, cabo material sintético 13cm, com virola aço 

estanhado 
UNIDADE 100 

147 
Pincel pintura predial, tamanho 2”, cerdas 35mm, formato 
retangular, cabo material sintético 15cm, com virola aço 

estanhado 
UNIDADE 100 

148 
Pincel pintura predial, tamanho 2 ½”, cerdas 35mm, cabo 

material sintético 15cm, com virola aço estanhado 
UNIDADE 100 

149 
Pincel pintura predial, tamanho 3”, cerdas 35mm, cabo material 
sintético 15cm, formato retangular, com virola aço estanhado 

UNIDADE 100 

150 
Prego com cabeça, material arame para prego, tipo corpo liso, 
tipo ponta diamante, acabamento superficial polido, aplicação 

carpintaria, bitola 12 x 12 
QUILO 100 

151 
Prego com cabeça, material arame para prego, tipo cabeça 

cônica axadrezada, tipo corpo liso, ponta diamante, acabamento 
superficial polido, aplicação carpintaria, bitola 13 x 18 

QUILO 100 

152 
Prego com cabeça, material arame para prego, tipo cabeça 

cônica axadrezada, tipo corpo liso, ponta diamante, acabamento 
superficial polido, aplicação carpintaria, bitola 15 x 18 

QUILO 100 
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153 
Prego com cabeça, material arame para prego, tipo cabeça 

cônica axadrezada, tipo corpo liso, ponta diamante, acaba-mento 
superficial polido, aplicação carpintaria, bitola 16 x 24 

QUILO 100 

154 
Prego com cabeça, material arame para prego, tipo cabeça 
cônica axadrezada, tipo corpo liso, ponta diamante, acaba- 
mento superficial polido, aplicação carpintaria, bitola 17 x 27 

QUILO 100 

155 
Prego com cabeças, material arame, tipo corpo liso, tipo ponta 

diamante, acabamento superficial polido, bitola 25 x 72 
QUILO 100 

156 
Prego com cabeça, material arame, tipo cabeça cônica 

axadrezada, tipo corpo liso, tipo ponta diamante, acabamento 
superficial polido, aplicação carpintaria, bitola 19 x 39 

QUILO 100 

157 
Protetor Auricular, tipo concha dupla, material plástico atóxico, 

material haste aço inoxidável, material almofada plástico, 
características adicionais cinta regulável, material interno espuma 

UNIDADE 300 

158 
Protetor auricular, almofada material borracha, modelo tdh 39, 

tipo abafador 
Par 300 

159 Registro plástico para água ¾ “, cor branca UNIDADE 100 

160 
Registro pressão, material metal, diâmetro ¾”, tipo cruzeta, tipo 
acabamento com canopla polida, aplicação material hidráulico 

UNIDADE 100 

161 Registro de metal galvanizado, de ½”, tipo borboleta UNIDADE 50 

162 
Rejunte para piso, argamassa, composição cimento, calcário e 
aditivos, cor cinza, aplicação rejunte de placas cerâmicas em 

pisos e paredes 
QUILO 200 

163 Revestimento piso, classe ´A´, Pei 5, m², 22,5 x 32cm, cor cinza m2 50 

164 Revestimento piso, classe ´A´, Pei 5, m², 35 x 35cm, cor bege. m2 50 

165 Revestimento piso, classe ´A´, Pei 5, m², 40 x 40cm, cor cinza. m2 50 

166 Revestimento piso, classe ´A´, Pei 5, m², 43 x 43cm, cor cinza. m2 50 

167 
Revestimento piso, antiderrapante, classe ´A´, Pei 5, m², 40 x 

40cm, cor cinza. 
m2 50 

168 
Rolo para pintura predial em espuma sintética altura 5cm, com 
cabo plástico resistente, com suporte/garfo de aço galvanizado 

UNIDADE 100 

169 
Rolo para pintura predial em espuma sintética 9cm, com cabo 

plástico resistente, com suporte/garfo de aço galvanizado 
UNIDADE 100 
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170 
Rolo para pintura predial em espuma sintética 15cm, com cabo 

plástico resistente, com suporte/garfo de aço galvanizado 
UNIDADE 100 

171 
Rolo para pintura predial em espuma sintética altura 23cm, altura 

5 mm, com cabo plástico resistente, com suporte/garfo de aço 
galvanizado 

UNIDADE 100 

172 

Rolo pintura predial, material lã de carneiro, altura largura 9 cm, 
material tubo plástico, aplicação superfície lisa/rugosa/acrílica e 
látex, com cabo plástico resistente, com suporte/garfo de aço 

galvanizado 

UNIDADE 100 

173 

Rolo pintura predial, material lã de carneiro, largura 15 cm, altura 
10mm, material tubo plástico, aplicação superfície 

lisa/rugosa/acrílica e látex, com cabo plástico resistente, com 
suporte/garfo de aço galvanizado 

UNIDADE 100 

174 

Rolo pintura predial, material lã de carneiro, largura 23 cm, altura 
22mm material tubo plástico, aplicação superfície 

lisa/rugosa/acrílica e látex, com cabo plástico resistente, com 
suporte/garfo de aço galvanizado 

UNIDADE 100 

175 
Rolo de textura, material espuma 100%, poliester, resistente a 

solventes minerais e aguarrás, largura 23 Cm 
UNIDADE 100 

176 
Rolo pintura predial, material veludo, indicado para superfícies 

lisas, fino acabamento, largura 5 Cm 
UNIDADE 100 

177 
Rolo pintura predial, material veludo, indicado para superfícies 

lisas, fino acabamento, largura 9 Cm 
UNIDADE 100 

178 
Rolo pintura predial, material veludo, indicado para superfícies 

lisas, fino acabamento, largura 15 Cm 
UNIDADE 100 

179 
Sifão, material polipropileno, cor branca, tipo corpo sanfonado/ 
flexível, tipo haste adaptável, diâmetro saída 40 mm, diâmetro 

entrada 1 ½”, aplicação tanque, pia, lavatório e bidê 
UNIDADE 100 

180 
Sifão, material cloreto polivinila, cor branca, tipo vertical, corpo 

flexível, haste articulada, diâmetro saída 50 mm, diâmetro 
entrada 1 ½” 

UNIDADE 100 

181 
Solda plástica transparente, tipo pasta, aplicação metal, vidro, 

borracha, madeira e cimento (caixa com 16g) 
UNIDADE 100 

182 
Suporte tipo fixo, material plástico isolante, cor marrom, para 

lâmpada E 27 
UNIDADE 300 

183 Suporte material louça, cor branco, para lâmpada E 27 UNIDADE 300 

184 
Suporte pendente, material plástico isolante, cor marrom, para 

lâmpada E 27 
UNIDADE 300 

185 
Tijolo, material barro cozido, tipo furado, comprimento 19 cm, 
largura 14 cm, espessura 9,50 cm, quantidade furos 6 U, cor 

vermelha, aplicação construção civil 
UNIDADE 100000 

186 
Trena de 19mm x 5 m, graduada em mm/pol, corpo de 

acondicionamento emborrachado 
UNIDADE 50 
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187 
Vaso sanitário, material cerâmica, cor cinza claro, tipo com caixa 
de descarga acoplada, comprimento 495 mm, largura 385 mm, 

altura 390 mm 
UNIDADE 100 

188 
Vergalhão armação concreto, material ferro, comprimento 12m, 

bitola 3/8” , aplicação armação vigas/pilares e lajes 
Barra 100 

189 
Vergalhão armação concreto, material ferro, comprimento 12m, 

bitola 5/16”, aplicação armação vigas/pilares e lajes 
Barra 100 

190 
Vergalhão armação concreto, material ferro, comprimento 12m, 
peso 1,31 kg, aplicação armação vigas/pilares e lajes, diâmetro 

4,2 mm 
Barra 100 

191 Caixa plástica para Tomada Sistema X UNIDADE 200 

192 
Caixa de passagem, material PVC, tipo embutir, comprimento 4”, 

largura 2” 
UNIDADE 200 

193 
Caixa plástica de embutir, para Tomada de computador com terra 

e disjuntor 10 A 
UNIDADE 100 

194 Caixa plástica de embutir, para tomada, material PVC, cor preta UNIDADE 100 

195 
Canaleta, material PVC - cloreto de polivinila, tipo com tampa, 
largura 20 mm, altura 10 mm, comprimento 2,00 m, com três 

divisórias, referência sistema ´X´ 
UNIDADE 100 

196 
Canaleta, material PVC - cloreto de polivinila, tipo com tampa, 

largura 40 mm, altura 10 mm, comprimento 2,00 m, 
características adicionais com divisória, referência sistema ´X´ 

UNIDADE 100 

197 Caixa plástica para Disjuntor Monofásico Sistema X UNIDADE 100 

198 
Chuveiro comum, material plástico, cor branca, engate ½”, com 

rosca, altura 8cm, diâmetro 9cm, 127 orifícios 
UNIDADE 100 

199 Conector metálico de pressão para cabo de alumínio 10mm UNIDADE 5000 

200 Disjuntora, material plástico isolante, cor marrom, 10 Amperes UNIDADE 100 

201 Disjuntora, material plástico isolante, cor marrom, 15 Amperes UNIDADE 100 

202 Disjuntora, material plástico isolante, cor marrom, 25 Amperes UNIDADE 100 

203 Disjuntora, material plástico isolante, cor marrom, 30 Amperes UNIDADE 100 

204 Disjuntora, material plástico isolante, cor marrom, 40 Amperes UNIDADE 100 

205 Disjuntora, material plástico isolante, cor marrom, 50 Amperes UNIDADE 100 

206 Eletroduto, conduto elétrico, tipo liso ½” em PVC, cor preta METRO 100 
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207 Eletroduto, conduto elétrico, tipo liso ¾” em PVC, cor preta METRO 100 

208 
Eletroduto, externo, conduto elétrico, tipo liso ½ ” em PVC, cor 

cinza 
METRO 100 

209 
Eletroduto, externo, conduto elétrico, tipo liso ¾ ” em PVC, cor 

cinza 
METRO 100 

210 
Fio elétrico, tipo flexível paralelo, bitola 2X2,5 mm, cor branco, 

material condutor cobre, isolamento PVC 
METRO 1000 

211 
Fio elétrico, tipo rígido, bitola 2,5 mm, cor preto, material condutor 

cobre, isolamento PVC 
METRO 1000 

212 
Fio elétrico, tipo rígido, bitola 4 mm, cor preto, material condutor 

cobre, isolamento PVC 
METRO 1000 

213 
Fio elétrico, tipo rígido, bitola 4 mm, cor vermelha, material 

condutor cobre, isolamento PVC 
METRO 1000 

214 
Fio elétrico, tipo rígido, bitola 4 mm, cor verde, material condutor 

cobre, isolamento PVC 
METRO 1000 

215 
Fio elétrico, tipo rígido, bitola 6 mm, cor vermelho, material 

condutor cobre, isolamento PVC 
METRO 1000 

216 
Fio elétrico, tipo rígido, bitola 6 mm, cor preto, material condutor 

cobre, isolamento PVC 
METRO 1000 

217 
Fio elétrico, tipo rígido, bitola 6 mm, cor verde, material condutor 

cobre, isolamento PVC 
METRO 1000 

218 
Fio elétrico, tipo rígido, bitola 10 mm, cor verde, material condutor 

cobre, isolamento PVC 
METRO 1000 

219 
Fita elétrica de alta tensão, 23 BR (autofusão) classe de 

temperatura 105º C, rolo de 19 mm x 10 m, espessura 0,76 mm 
ROLO 100 

220 
Fita isolante , uso em fios e cabos elétricos até 750V, PVC anti-
chama com adesivo sensível à pressão, rolo de 19mm x 20m 

ROLO 100 

221 
Foto célula, celula fotoelétrica, tipo silício, própria para luz solar 

concentrada, com suporte 
UNIDADE 3000 

222 
Interruptor Simples, para cano condulete, número contato 2, 

formato contato universal, com espelho formato retangular, cor 
cinza 

UNIDADE 500 

223 
Interruptor Simples, número contato 2, formato contato universal, 

com espelho formato retangular, cor cinza 
UNIDADE 500 

224 
Interruptor Simples, com tomada, número contato 2, formato 
contato universal, com espelho formato retangular, cor cinza 

UNIDADE 500 

225 
Interruptor duplo, com espelho formato retangular, cor cinza, 7cm 

x 11cm 
UNIDADE 500 

226 
Interruptor triplo, com espelho formato retangular, cor cinza, 7cm 

x 11cm 
UNIDADE 500 

227 
Lâmpada 250W para painel de secagem 220 V/R-40 E 27, 

modelo IV22514, Infra vermelho 
UNIDADE 500 
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228 Adaptador soldável com flanges livres, para caixa d'água, 20 x ½” UNIDADE 200 

229 Adaptador soldável com flanges livres, para caixa d'água, 25 x ¾” UNIDADE 200 

230 
Bóia caixa d´água, material PVC - cloreto de polivinila, bitola 3/4 

Pol, material balão plástico 
UNIDADE 100 

231 
Borracha para Vaso Sanitário para Conectar cano da Caixa de 

Descarga 
UNIDADE 200 

232 
Conexão em “Tê”, conexão hidráulica, material PVC - cloreto de 
polivinila, fixação soldável, aplicação instalações prediais água 

fria, bitola 20mm, soldável 
UNIDADE 100 

233 
Conexão em “Tê”, conexão hidráulica, material PVC - cloreto de 
polivinila, fixação soldável, aplicação instalações prediais água 

fria, bitola 40mm 
UNIDADE 50 

234 
Conexão em “Tê”, conexão hidráulica, material PVC - cloreto de 
polivinila, misto, aplicação instalações prediais água fria, bitola 

20mm / ½” 
UNIDADE 100 

235 
Conexão em “Tê”, conexão hidráulica, material PVC - cloreto de 
polivinila, fixação soldável, aplicação instalações prediais água 

fria, bitola 50mm 
UNIDADE 100 

236 
Conexão em “Tê”, conexão hidráulica, material PVC - cloreto de 
polivinila, fixação soldável, aplicação rede esgoto , bitola 100mm 

UNIDADE 50 

237 
Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo 
joelho 90º, tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica e 

esgoto, bitola 40mm 
UNIDADE 30 

238 
Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo 

joelho 90º, tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica, bitola 
50mm 

UNIDADE 50 

239 
Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo 

joelho 90º, tipo fixação soldável, aplicação rede esgoto, bitola 
100mm 

UNIDADE 50 

240 
Conexão hidráulica, material PVC, cloreto de polivinila, tipo joelho 

90º, fixação soldável, aplicação rede hidráulica, bitola Misto 
25mm x ½” 

UNIDADE 50 

241 
Conexão hidráulica, material PVC - cloreto de polivinila, tipo 

joelho 90º, tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica , bitola 
20mm x ½” 

UNIDADE 50 

242 

Conexão hidráulica, material PVC- cloreto de polivinila, tipo 
joelho de redução 90º, tipo fixação soldável e roscável, bitola 

lado roscável ½”, bitola lado soldável 25 mm, aplicação 
instalações prediais água fria 

UNIDADE 100 

243 
Conexão hidráulica, material PVC- cloreto de polivinila, tipo 
joelho 90º, tipo fixação soldável, bitola lado soldável 25 mm, 

aplicação rede hidráulica, cor marrom 
UNIDADE 50 
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244 
Conexão hidráulica, material PVC- cloreto de polivinila, tipo luva, 

tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica, bitola 25 mm 
UNIDADE 50 

245 
Conexão, luva, material PVC - cloreto de polivinila rígido, tipo 
soldável, bitola 40 mm, comprimento 56 mm, aplicação rede 

esgoto secundário 
UNIDADE 50 

246 
Conexão, luva, material PVC - cloreto de polivinila rígido, tipo 

soldável, bitola 100 mm, aplicação rede esgoto 
UNIDADE 50 

247 
Conexão, adaptador, material PVC - cloreto de polivinila rígido, 

tipo soldável, bitola ½”, aplicação rede hidráulica 
UNIDADE 50 

248 
Conexão, adaptador, material PVC - cloreto de polivinila rígido, 

tipo soldável, bitola 3/4”, aplicação rede hidráulica 
UNIDADE 50 

249 
Pia inoxidável, uma cuba central, largura 52cm, comprimento 

1,20m 
UNIDADE 100 

250 Pia p/ banheiro c/ coluna, cor cinza branca UNIDADE 50 

251 Pia para banheiro tipo lavatório c/ coluna, cor cinza claro UNIDADE 50 

252 Tampão em PVC ½”, rosca externa UNIDADE 50 

253 Tampão em PVC ¾”, rosca externa UNIDADE 50 

254 
Tubo plástico, soldável, tipo cano PVC, branco, diâmetro 100mm 

(vara c/ 6m) 
UNIDADE 50 

255 
Tubo plástico, soldável, tipo cano PVC, branco, diâmetro 50 mm 

(vara c/ 6m) 
UNIDADE 50 

256 
Tubo plástico, soldável, tipo cano PVC diâmetro 40 mm (vara c/ 

6m) 
UNIDADE 50 

257 
Tubo plástico, soldável, aplicação hidráulica, cor marrom, tipo 

cano PVC diâmetro ¾ ” (vara c/ 6m) 
UNIDADE 100 

258 
Tubo plástico, soldável, aplicação hidráulica, cor marrom, tipo 

cano PVC diâmetro ½ ” (vara c/ 6m) 
UNIDADE 100 

259 
Tubo PVC, soldável, aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro 
nominal 40 mm, comprimento 6 m, comprimento bolsa 40 mm, 

espessura paredes 2,40 mm, pressão 7,50 kgf/cm2 a 20º C 
UNIDADE 100 

260 
Alicate para aperto de conector metálico de pressão para cabo 

de alumínio 10mm 
UNIDADE 10 

261 Alicate de pressão 8 polegadas UNIDADE 10 

262 Alicate de pressão 10 polegadas UNIDADE 10 

263 Alicate bico meia-cana 5 polegadas UNIDADE 10 

264 Alicate universal cabo isolado 8 polegadas UNIDADE 10 

265 Alicate corte diagonal cabo isolado 6 polegadas UNIDADE 10 

266 
Alicate universal confeccionado em aço-vanadium com 

tratamento térmico e isolamento, com mandíbulas tratadas e 
têmpera por indução 8". 

UNIDADE 10 
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267 
Alicate tipo telefone, bico reto, confeccionado em aço-vanadium, 
com isolamento, com mandíbulas tratadas e têmpera por indução 

6". 
UNIDADE 10 

268 
Alicate de corte diagonal, modelo sueco, confeccionado em aço-
vanadium, com isolamento com mandíbulas tratadas e têmpera 

por indução 6". 
UNIDADE 10 

269 Broca de aço rápido, bitola 1 à 10 mm Jogo 10 

270 Broca de aço rápido, bitola 11mm UNIDADE 10 

271 Broca de aço rápido, bitola 12mm UNIDADE 10 

272 Broca de aço rápido, bitola 13mm UNIDADE 10 

273 
Broca wídia, fabricadas em aço especial, tendo na ponta pastilha 

de metal duro soldada, com haste paralela, tamanho longa, 
diâmetro 6 mm 

UNIDADE 10 

274 
Broca wídia, fabricadas em aço especial, tendo na ponta pastilha 

de metal duro soldada, com haste paralela, tamanho longa, 
diâmetro 8 mm 

UNIDADE 10 

275 
Broca wídia, fabricadas em aço especial, tendo na ponta pastilha 

de metal duro soldada, com haste paralela, tamanho longa, 
diâmetro 9 mm 

UNIDADE 10 

276 
Broca wídia, fabricadas em aço especial, tendo na ponta pastilha 

de metal duro soldada, com haste paralela, tamanho longa, 
diâmetro 10 mm 

UNIDADE 10 

277 
Broca wídia, fabricadas em aço especial, tendo na ponta pastilha 

de metal duro soldada, com haste paralela, tamanho longa, 
diâmetro 11 mm 

UNIDADE 10 

278 
Broca wídia, fabricadas em aço especial, tendo na ponta pastilha 

de metal duro soldada, com haste paralela, tamanho longa, 
diâmetro 12 mm 

UNIDADE 10 

279 Broca chata para madeira, 1/2". UNIDADE 10 

280 Broca chata para madeira, 3/8". UNIDADE 10 

281 
Cabo de aço polido, 1/2" de diâmetro, formação 6x25, com alma 

de aço. 
UNIDADE 100 

282 Cabo de madeira para enxada UNIDADE 100 

283 Cabo de madeira para pá de corte UNIDADE 100 

284 Cabo de madeira para picareta UNIDADE 100 

285 Cabo de madeira para machado UNIDADE 100 

286 
Capacete florestal com ventilação, com proteção visual e 

auditiva, visor em acrílico 
UNIDADE 100 

287 
Carrinho de mão com pneu largo e câmara, caçamba em chapa 

dobrada nº 18. 
UNIDADE 200 

288 
Carrinho de mão com pneu largo e câmara, reforçado com 

estrutura de cantoneira tipo HORBACH. 
UNIDADE 200 

289 
Cavadeira articulada, lâminas em aço carbono, com cabo de 

madeira de 1,20m de comprimento. 
UNIDADE 100 
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290 
Cavadeira tipo alavanca, material lâmina aço carbono, material 

cabo madeira, largura 80 mm, altura 250 mm 
UNIDADE 100 

291 
Chave fenda, material haste cromo vanádio temperado, material 
cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 5, comprimento haste 

125 mm 
Jogo 10 

292 
Chave fenda, material haste cromo vanádio temperado, material 
cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 6, comprimento haste 

38 mm 
Jogo 10 

293 
Chave fenda, material haste cromo vanádio temperado, material 
cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 3, comprimento haste 

75 mm 
Jogo 10 

294 
Chave fenda, material haste cromo vanádio temperado, material 

cabo polipropileno, tipo ponta chata, bitola 10, comprimento haste 
250 mm 

Jogo 10 

295 
Chave tipo ponta philips, material haste cromo vanádio 

temperado, bitola 3/16x5” material cabo polipropileno 9,5cm 
Jogo 10 

296 
Chave tipo ponta philips, material haste cromo vanádio 

temperado, bitola 3/16x8” material cabo polipropileno 11cm 
Jogo 10 

297 
Chave tipo ponta philips, material haste cromo vanádio 

temperado, bitola 1/4x6” material cabo polipropileno 6,5cm 
Jogo 10 

298 
Chave tipo ponta philips, material haste cromo vanádio 

temperado, bitola 1/8x4” material cabo polipropileno 6,5cm 
Jogo 10 

299 Chave de boca combinada nº 8 à 19 Jogo 10 

300 Chave de boca combinada 9/16 UNIDADE 10 

301 Chave de grifo, 10". UNIDADE 10 

302 Chave de grifo, 12". UNIDADE 10 

303 Chave de grifo, 14". UNIDADE 10 

304 
Chave combinada, em cromo vanadium estrela e fixa de 6 a 

12mm, estojo plástico com 12 peças. 
JOGO 10 

305 
Chave estrela, em aço–vanadium, niquelada e cromada, pescoço 

longo e cabeças inclinadas, nas medidas ¼ x 5/16 
UNIDADE 10 

306 
Chave estrela, em aço–vanadium, niquelada e cromada, pescoço 

longo e cabeças inclinadas, nas medidas 3/8 x 7/16 
UNIDADE 10 

307 
Chave estrela, em aço–vanadium, niquelada e cromada, pescoço 

longo e cabeças inclinadas, nas medidas ½ x 9/16 
UNIDADE 10 

308 Chave ajustável para porcas 8 polegadas UNIDADE 10 

309 Colher de pedreiro, 6", oval. UNIDADE 10 

310 Colher de pedreiro, 8", oval. UNIDADE 10 
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311 Disco de corte, 300 x 2,5 x 19mm, com tela de segurança. UNIDADE 50 

312 Enxada larga 238 x 305mm, com cabo UNIDADE 50 

313 Enxada estreita 258 x 240mm, com cabo UNIDADE 50 

314 Linha de nylon, 0,80mm, rolo com 100 metros. UNIDADE 100 

315 Marreta em aço forjado, oitavada, 1,0 kg, com cabo de madeira. UNIDADE 10 

316 Marreta em aço forjado, oitavada, 1,5 kg, com cabo de madeira. UNIDADE 10 

317 Marreta em aço forjado, oitavada, 2,0 kg, com cabo de madeira. UNIDADE 10 

318 Marreta em aço forjado, oitavada, 5,0 kg, com cabo de madeira. UNIDADE 10 

319 Martelo Pena 200g, com cabo UNIDADE 10 

320 
Martelo tipo unha em aço forjado, acabamento polido, 27,0mm, 

com cabo de madeira. 
UNIDADE 10 

321 Nível de madeira, 400mm. UNIDADE 10 

322 Nível de metal alumínio, medindo 14”, com prumo UNIDADE 10 

323 Pá tipo concha reta, 330 x 275mm, com cabo de madeira. UNIDADE 50 

324 Pá tipo concha com bico, 300 x 250mm, com cabo de madeira. UNIDADE 50 

325 Pá de corte com bico, 270 x 210mm, com cabo de madeira. UNIDADE 50 

326 Picareta com cabo, em aço forjado, ponta e pá estreita. UNIDADE 10 

327 Régua de alumínio 2,5cm x 5cm x 5m, utilização construção civil UNIDADE 10 

328 Serra circular de vídia, com 18 dentes, furo central 30 mm UNIDADE 10 

329 Serra circular de vídia, com 24 dentes, furo central 30 mm UNIDADE 10 

330 Serra circular de vídia, com 48 dentes, furo central 30 mm UNIDADE 10 

331 
Serrote em aço laminado de corte, uso profissional, lâmina de 24" 

x 6 dentes por polegada, cabo de madeira. 
UNIDADE 10 

332 
Tesoura grande para poda, com travamento, em aço forjado 

vanadium, 12". 
UNIDADE 10 

333 Trado manual, 3/4"x18", rosca Mathieson, com cabo. UNIDADE 10 

334 
Trena 50 metros x 1/2", lâmina de fibra vidro graduação em cada 

metro, estojo ABS. 
UNIDADE 10 

335 Torquês para aramador nº 13. UNIDADE 10 

336 
Vassoura metálica para jardim, lâminas em chapa de aço 

pintada, 360mm, com cabo de madeira. 
UNIDADE 200 

337 Fio de alumínio tipo ramal p/ ligação de luz monofásico METRO 5000 
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338 Fio de alumínio tipo ramal p/ ligação de luz trifásico METRO 5000 

339 Lâmpada compacta eletrônica fluor. E27 45 w 110/220 UNIDADE 2000 

340 Lâmpada compacta eletrônica fluor. E27 25 w 110/220 UNIDADE 2000 

341 Lâmpada compacta eletrônica fluor. E27 85 w 110/220 UNIDADE 200 

342 
Rolo de arame liso ovalado de aço zincado para cerca bitola 2,70 

x 2,20 mm(16 x 14 PG) 250 M 
ROLO 100 

343 Rolo de arame farpado p/ cerca 500M ROLO 100 

344 caixa d'agua de fibra com tampa de 500L UNIDADE 50 

345 caixa d'agua de fibra com tampa de 1.000L UNIDADE 50 

346 caixa d'agua de fibra com tampa de 2.000L UNIDADE 50 

347 caixa d'agua de fibra com tampa de 5.000L UNIDADE 50 

348 caixa d'agua de fibra com tampa de 20.000L UNIDADE 3 

349 Cadeado de latão n° 25 UNIDADE 50 

350 Cadeado de latão n° 35 UNIDADE 50 

351 Cadeado de latão n° 45 UNIDADE 50 

352 Cadeado de latão n° 50 UNIDADE 50 

353 Fio nylon quadrado p/ máquina de grama 3mm METRO 5000 

354 Tinta PVA Branca, cores diversas LATA 3600 

355 Seixo M3 1000 

356 Assento vaso sanitário comum UNIDADE 50 

 
 

 A solicitação (O fornecimento) será através de solicitação, discriminando o quantitativo 
de acordo com a necessidade do órgão solicitante, 

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

 O objeto deverá ser entregue de acordo com a solicitação levando em consideração 
data e local de entrega citados no mesmo. 

 Os pedidos serão parcelados, podendo ou não chegar até os quantitativos descritos. 
 

5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE EXECUÇÃO DOS PRODUTOS. 

 
5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com a necessidade do órgão, a partir da 

assinatura do instrumento de contrato ou outro instrumento substitutivo, conforme o 
caso, pelo(s) posto(s) contratado(s).  

5.2. Os produtos poderão requisitados de forma parcelada, de acordo com as 
necessidades de cada Secretaria, e deverão ser entregues na sede deste município; 

5.3. A entrega ocorrerá em horário comercial, de segunda a sexta-feira e, 
excepcionalmente, aos sábados e domingos e feriados, a critério da administração, em 
virtude da necessidade do objeto. 

5.4. O fornecimento deverá ser autorizado expressamente pela respectiva Unidade 
Administrativa de cada Secretaria, através de requisição própria impressa em 02 (duas) 
vias que comprovem o fornecimento;  
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5.5. O controle será efetuado com base nas requisições citadas no subitem 5.4 
acima, devendo conter os seguintes requisitos: a data e a hora do abastecimento, 
identificação do local de entrega, quantidade fornecida, preço total em reais, bem como 
à identificação e assinatura do recebedor e autorização do setor competente, sendo 
que uma via ficará em poder da empresa e a outra via deverá ser entregue à Unidade 
Administrativa solicitante.  

5.6. O objeto deverá obedecer às exigências legais, normas e padrões de qualidade 
e especificações técnicas exigidas neste termo de referência; 

5.7.  A qualidade do produto é de inteira responsabilidade do contratado; 
5.8. A aceitação do Objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e 

administração do contrato decorrente desta licitação, através de servidores. Sendo que os 
produtos serão recebidos depois de conferidas às especificações, quantidades e preços 
pactuados contratualmente e prazo de validade dos mesmos. 

6. DO PAGAMENTO 

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega do produto.  
6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos 

produtos e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos. 

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal 
da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.  
 

7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 
7.1. O Prazo de Vigência será de Até 12 (doze) meses, a partir de sua data e 

assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente. 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de 
Referência, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele. 

8.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, 
comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza. 

8.3.  Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a 
CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações deste 
TERMO DE REFERÊNCIA, a partir da solicitação através de ordem de serviço do Setor 
solicitante. 

8.4. Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, 
previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como 
pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, 
devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes 
de pagamento e quitação. 

8.5. Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do 
Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da 
CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante. 

8.6. Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro 
profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades 
exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias. 

8.7. Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da 
CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada 
inconveniente. 
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8.8. Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus 
empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato. 

8.9. Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo 
que a represente, integralmente, em todos os seus atos. 

8.10. Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento 
de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS. 

8.11. Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas. 
8.12. Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da 

CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes; 
8.13. Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato; 
8.14. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação 

ou omissão no fornecimento do presente Contrato. 
8.15. Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante. 
8.16. Após a emissão da Ordem de serviço, a empresa contratada terá o prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas para entrega do objeto. 
8.17. O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para execução dos 

serviços, acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser 
firmado, ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo 
se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 
9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por 

esta atribuição. 
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações 

assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação. 

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente 
entregues pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

10.1. A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da 
licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência. 
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ANEXO II 

Minuta da Ata de Registro de Preços 
 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
 

Aos XXXXXX dia(s do mês de XXXXX de XXX XXXXX , o Município de SOURE, com sede na ,  
nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
Decretos Federais n°. 7.892 de 23 de Janeiro de 2013 e n° 8.250 de 23 de Maio de 2014, decreto 
Municipal de 05 de Janeiro de 2018, bem como, pela Lei Complementar n°. 123/2006, e das 
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços n° 9/2020-XXXX, RESOLVE registrar  os preços  para 
(objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi 
classificada em primeiro lugar no certame supracitado. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 
Constitui objeto da presente Ata registrar os preços para o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , HIDRÁULICO E ELÉTRICO PREDIAL, 
PARA   ATENDER A NECESSIDADE DA PREFEITURA  E FUNDOS DO  MUNICIPIO DE SOURE/PA. 

 itens 
 

      

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 
 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade até XX/XX/2021 contados a partir da sua 
assinatura. 

 
Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a 
CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir ou realizar os serviços citados na Cláusula 
Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra 
licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie 
ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 
prestação/fornecimento em igualdade de condições. 

 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o 
compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a 
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades 
legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 
Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

 
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando 
desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse 
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junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a 
serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 

 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas 
as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos 
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações 
assumidas com o Contratante. 

 
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de 
Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as 
especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 03 (três) dias da 
expedição da mesma. 

 
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no 
do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos serviços realizados acompanhados da fatura 
(nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e 
qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento 
definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o 
Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade 
contratante para fins liquidação. 

 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de 
transferência bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do 
recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

 
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser 
efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo 
próprio. 

 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou 
crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito 
eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se 
necessário. 

 
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira 
devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento 
do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM=I x N x VP 

 
Onde: 
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EM= Encargos Moratórios 
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga; 
TX = percentual da Taxa anual = 6% 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438 
365 365 

 
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a 
ocorrência. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
 

A prestação do serviço só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem. 
 

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

 
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n° 
9/2020-XXXXX, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
às fornecedoras as seguintes sanções: 

 
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do 
representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a 
empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da 
Administração; 

 
II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das 
obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não 
realizados, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada 
oficialmente; 

 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução 
total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos porventura causados ao 
contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

 
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto 
perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade 
da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o 
certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula 
poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do 
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interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos 
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de 
fornecedores da entidade contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 
descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 
cominações legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 
65, da Lei nº 8.666/1993. 

 
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 

 
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à 
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

 
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido. 

 
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais 
fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

 
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 
fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso,  
o Contratante poderá: 

 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do 
pedido do fornecimento; 

 
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da 
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

 

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas 
especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a 
verificação ao representante designado pela contratante. 

 
 

Parágrafo Primeiro: As peças fornecidas para a manutenção dos veículos deverão ser novos, 
assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de 
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compra, acompanhados das respectivas notas fiscais; 
 

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

 
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do 
material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e 
especificações técnicas. 

 
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos serviços e produtos e sua 
conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas 
partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

 

 A pedido, quando: 

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

 

 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE, quando: 

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

 

 Automaticamente: 

- por decurso de prazo de vigência da Ata; 
- quando não restarem fornecedores registrados; 
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento 
na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem 
de registro. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA SERVIÇO/AQUISIÇÃO E 
EMISSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO 

 
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, 
pela contratante. 

 
Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total 
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ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 
quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte 
e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

 
Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de 
registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

 
Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, 
a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 
8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de 
Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de 
Preços. 

 
Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos e irreajustáveis pelo período de 
12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, 
sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, 
após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

 
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal 
especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 9/2020-XXXXXXXX e 
a proposta da empresa classificada em 1º lugar. 

 
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 
disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 

 
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, 
condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

 
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SOURE, com 
exclusão de qualquer outro. 
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E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 
 
 

SOURE-PA,  DE  DE    
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE SOURE 
C.N.P.J. nº xx.xxx.xxx/xxxx-xx 

CONTRATANTE 

 
 
 
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

C.N.P.J. nº XXXXXXXXXXXXXX 
CONTRATADO 
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ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO 

 
MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO Nº  . 

O MUNICÍPIO DE SOURE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 
  ,   , inscrito no CNPJ (MF) sob  o nº , representado pelo(a) 
Sr.(a)   e,  de outro lado a firma   .,  inscrita no 
CNPJ (MF) sob o nº   , estabelecida 
   doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 
neste  ato  representada  pelo  Sr.(a)   _   _, portador da Cédula de 
Identidade nº  SSP/     e CPF (MF) nº   ,têm entre si justo e avençado, e 
celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 09/2019- 
00XX e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e 
CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as 
cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1. O presente Contrato tem como objeto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 
1.2 - Os itens que compõe o presente contrato são os seguintes: 

Item 

Do 

TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante). 

 
X 

Especificação Marca 

(se exigida 

no edital) 

Modelo 

(se exigido 

no edital) 

UM Quant. Valor UM Prazo 

garantia ou 

validade 

        

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 
2.1 Os preços dos itens a serem fornecidos são aqueles constantes da Planilha apresentada pela 
CONTRATADA, sendo que o valor total do contrato é de R$  . 
2.2 - Os quantitativos indicados na Planilha constante do Anexo I do edital do Pregão n.° 
  _ são meramente estimativos, não acarretando à Administração do 
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 
2.3 – Os valores que compõe o presente contrato se encontram em consonância com os preços 
praticados no mercado, conforme prévia pesquisa realizada pelo Setor de Compras da 
CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PRAZOS 
3.1 - A CONTRATADA ficará obrigada a executar o serviço com fornecimento de acordo com a 
solicitação na Ordem de Serviço, após o recebimento do pedido de serviço/aquisição emitido pela 
CONTRATANTE. 
3.2 – Em caso de recusa do fornecimento pela CONTRATANTE, em razão do mesmo não atender 
as especificação da proposta apresentada pela CONTRATADA, deverá a empresa reexecutar o 
serviço em até 24 horas a contar da notificação da FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO AMPARO LEGAL 
4.1 - A lavratura do presente contrato decorre da realização do Pregão nº XXXXXXX e da Ata de 
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Registro de Preço nº XXXXXXXX, realizados com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, na Lei nº 8.666/93 e no Decreto 7892/13. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
5.1 - A execução deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei n.º 
8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
6.1 - A vigência deste contrato terá início em  extinguindo-se  , 
tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, 
podendo ser prorrogado pela legislação pertinente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
7.1 - Caberá ao CONTRATANTE: 

7.1.1 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
funcionários da CONTRATADA; 

7.1.2 - rejeitar qualquer serviço prestado equivocadamente ou em desacordo com as 
especificações constantes do Anexo I do edital do Pregão n.º XXXXXX; 

7.1.3 - impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste contrato; 
7.1.4 - atestar as faturas correspondentes e supervisionar a execução, por intermédio da 

de servidor especialmente designado para este fim. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
8.1 - Caberá à CONTRATADA: 

8.1.1 - responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 
execução do fornecimento, como os encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação em vigor, comprometendo-se a saldá-los na época própria, vez que os seus 
empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

8.1.2 - responder pelos encargos fiscais relativos ao presente contrato, bem como as 
demandas penais e civis que decorrerem da execução desta avença. 

8.1.3 - manter os seus técnicos sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE 
quando em trabalho no órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

8.1.4 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a administração ou a 
terceiros, durante a execução alvo deste contrato; 

8.1.5 - reexecutar, às suas expensas, no total ou em parte, os fornecimentos executados 
referentes ao objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 

8.1.6 - comunicar à CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar 
os esclarecimentos julgados necessários; 

8.1.7 - manter-se em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com todas 
as condições de habilitação e qualificação exigidas neste contrato durante toda a execução do 
contrato, bem como apresenta-la a CONTRATANTE para averiguar a sua regularidade, sempre 
que instada a fazê-lo. 

8.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com relação aos itens relacionais acima, 
especialmente no que se refere aos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, não transfere a 
responsabilidade por seu pagamento o CONTRATANTE, tampouco onerará o objeto deste 
contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de 
solidariedade, ativa ou passiva, com o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
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9.1 - Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
9.1.1 - É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 

Pessoal do CONTRATANTE para executar, direta ou indiretamente, o objeto deste contrato; 
9.1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 

contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; 
9.1.3 - é vedada a subcontratação de outra empresa para a execução objeto deste 

contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
10.1 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por servidor do 
CONTRATANTE, designado para esse fim. 
10.2 - O servidor do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 
10.3 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a autoridade competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil, para a adoção das 
medidas convenientes. 
10.4 - A CONTRATADA deverá manter preposto para representá-la durante a execução deste 
contrato, desde que aceito pela Administração do CONTRATANTE. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 
11.1 - A atestação da adequada execução do fornecimento caberá à servidor do CONTRATANTE 
designado para este fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
12.1 - A despesa com a execução do presente contrato está a cargo da dotação orçamentária: 
  . 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
13.1 - Executados e aceitos a execução, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no 
Setor Financeiro da (o) CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento, mediante 
transferência bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30º 
(trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. 
13.2 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, a 
execução estiver em desacordo com a especificação apresentada e aceita no processo licitatório 
em referência. 
13.3 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, 
compensação financeira ou aplicação de penalidade ao CONTRATANTE. 
13.4 - O prazo de pagamento da execução do fornecimento será contado a partir da data final do 
período de adimplemento de cada parcela. 

13.4.1 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM = I x N x VP 
 

onde: 
 

EM = Encargos moratórios; 
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N =  Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP  =  Valor da parcela pertinente a ser paga; 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 

I = TX ==> I = (6/100) ==> I = 0,00016438 
365  365 

 

TX - Percentual da taxa anual = 6% 
 

13.4.2 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês 
seguinte ao da ocorrência. 

13.4.3 - O pagamento mensal da execução somente poderá ser efetuado após a 
apresentação da nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 
da Lei n.º 8.666/93, e verificação da regularidade da licitante vencedora junto à Seguridade Social - 
CND e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
14.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação 
das devidas justificativas. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

15.1 - No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste contrato 
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 
disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei n.º 8.666/93. 

 
15.1.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 
15.1.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 

cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
16.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do 
CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 

16.1.1 - advertência; 
16.1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial; 

16.1.3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

16.1.4 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a CONTRATADA ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
16.2 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no momento do 
pagamento da contraprestação a CONTRATADA. 
16.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
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16.4 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as 
de multa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
17.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei n.º 8.666/93. 

17.1.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
17.2 - A rescisão deste contrato poderá ser: 

17.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei n.º 8.666/93, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos; 

17.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração do CONTRATANTE; ou 

17.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
17.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
18.1 - Este contrato fica vinculado aos termos do  Pregão n.º  , a Ata de Registro 
de Preço nº  e aos termos das propostas da CONTRATADA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO 
19.1 - A publicação do presente contrato, de responsabilidade do CONTRATANTE, deverá ser 
feita, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, conforme prevê o 
artigo 61, parágrafo único da Lei 8666/93. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 
20.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da cidade de SOURE, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
20.2 E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 03 (três)  
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 
 

SOURE,  de  de  . 

 
 

MUNICÍPIO DE SOURE 
CONTRATANTE 

 

 

 
Testemunhas: 

EMPRESA CONTRATADA 
CONTRATADA 

 

1.   2.    
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