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EDITAL DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021/PMO 

 

Processo Administrativo: nº 034/2021/PMO.  

Edital nº 001/2021/PMO 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2021/PMO  

Objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de expediente, 

para atender as demandas dos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Óbidos - 

Pará, no exercício de 2021, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I 

do edital. 

Unidades Requisitantes: Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano – 

SEMAD; Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPOF; Secretaria 

Municipal de Governo – SEMG; Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e 

Infraestrutura – SEURBI; Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural – 

SEMPAR; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB; 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA; Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES e Secretaria Municipal de Saúde – 

SEMSA. 

Regime de Execução: Indireta Por Preço Unitário. 

Critério de Julgamento: Menor Preço por Item. 

DATA: 06/05/2021 

HORÁRIO: 09h (horário de Brasília/DF) 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br. 

CÓDIGO UASG: 980501 

 

O Município de Óbidos/PA por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e 

Desenvolvimento Humano – SEMAD; Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 

Finanças – SEMPOF; Secretaria Municipal de Governo – SEMG; Secretaria Municipal de 

Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – SEURBI; Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura 

e Integração Rural – SEMPAR; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento 

– SEMAB; Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA; Secretaria Municipal de Educação – 

SEMED; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES e Secretaria Municipal de 

Saúde – SEMSA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº: 

05.131.180/0001-64, com sede à Rua Deputado Raimundo Chaves, nº 338, – Centro, CEP: 

68.250-000, Óbidos-PA, por meio de seu Pregoeiro, designado pela  Portaria Municipal nº 324, 

de 19 de março de 2021, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que fará 

realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO 

POR ITEM, conforme especificações contidas  no Termo de Referência – anexo I do edital, sob 

o comando da Constituição Federal de 1988, da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Federal 

nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, 

subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666/1993; Lei Federal 12.846/2013, Lei nº 13.726 de 08 de 

outubro de 2018 e da Lei Complementar nº. 123/2006 e suas alterações posteriores. 
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Edital Composto de: 

Anexo I Termos de Referência/Planilha de Especificações e Quantitativos; 

Anexo II Modelo de declaração de elaboração independente de proposta 

Anexo III Carta de apresentação dos documentos de habilitação; 

Anexo IV Modelo de Declaração que tomou conhecimento de todas as informações; 

Anexo V Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP; 

Anexo VI Minuta do Contrato; 

Anexo VII Modelo de Proposta Comercial 

 
1. DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa especializada para a aquisição 
de materiais de expediente, para atender as demandas dos serviços desenvolvidos pelas 
Secretarias Municipais de Óbidos - Pará, no exercício de 2021, conforme especificações 
contidas no Termo de Referência – Anexo I do edital. 
2. DO VALOR 
2.1. O valor global estimado para esta licitação é de R$ 967.730,54 (Novecentos e sessenta e 
sete mil, setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos), conforme pesquisa de 
mercado e quantitativos encaminhados pelos responsáveis do Setor de Cotação da PMO.  
2.2. Os valores e quantidades máximas, que poderão ser contratados e praticados, são os 
constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
2.3. O presente Edital e seus anexos estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br e também poderão ser adquiridos: 
2.3.1. Impressos ou Digital - Na Prefeitura Municipal de Óbidos/Setor de Licitações, situada na 
cidade de Óbidos, na Rua Deputado Raimundo Chaves, n° 338 - Centro - CEP 68.250-000 - 
telefone (093) 3547-3044, no horário de expediente das 08:00 h às 13:00h da seguinte forma: 

a) O Edital na forma Impressa - Mediante pagamento do DAM – Documento de 
Arrecadação Municipal no valor de R$ 81,55 (oitenta e um reais e cinquenta e cinco 
centavos) correspondentes a 07 (sete) unidades fiscais – UFMO, o referido valor é 
referente ao custo efetivo da reprodução gráfica da documentação fornecida. 

2.3.2.  Do Edital e seus anexos na forma digital - Não será cobrado o pagamento do DAM e 
também poderão ser adquiridos nos seguintes endereços: 

a) https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico 
b) https://www.obidos.pa.gov.br 
c) cplicitacaopmo@gmail.com, solicitação feita por e-mail;  

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
3.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
3.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
cplicitacaopmo@gmail.com ou por petição protocolada no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Óbidos/PA, situado na cidade de Óbidos, na Rua Deputado Raimundo Chaves, n° 
338 - Centro - CEP 68.250-000 - telefone (093) 3547-3044, no horário de expediente das 08:00 h 
às 13:00 h. 
3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 
3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
3.5. 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, por meio eletrônico via internet ou por petição protocolada no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Óbidos/PA nos endereços indicados no Item 3.2 deste edital. 

https://www.obidos.pa.gov.br/?page=publicacao/publicacao&tipo=2
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3.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
3.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 
3.8. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
3.9. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
4. DA ABERTURA, DIA, HORA E LOCAL. 
4.1. A abertura do certame ocorrerá na data, horário, endereço eletrônico e com o código UASG 
informados no preâmbulo deste edital. 
4.2. Não havendo expediente na data marcada, a reunião será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou 
fato imprevisível. 
5. DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, 
constantes deste Edital e seus Anexos. 
5.2. A participação na licitação importa em total e irrestrita submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 
5.3. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 
objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 
2018. 
5.4. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
5.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 
para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - 
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
5.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
5.6.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49; 
5.6.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
5.6.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 
5.7. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
5.8. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
5.9. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores; 
5.10. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 
5.11. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
5.12. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
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Constituição Federal; 
5.13. Que os fornecimentos são prestados por empresas que comprovem cumprimento de 
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no 
art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 
5.14. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
5.15. NÃO SERÁ ADMITIDA NESTA LICITAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE: 
5.15.1. Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 
5.15.2. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública municipal 
direta ou indireta; 
5.15.3. Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e/ou 
impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal de Óbidos/PA; 
5.15.4. Empresa em processo de falência ou em recuperação judicial ou extrajudicial; 
5.15.5. Empresa que se encontre em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação; 
5.15.6. Empresa que entre os dirigentes, gerentes, acionistas ou detentores de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito de voto ou controladores, responsáveis técnicos ou 
subcontratados, haja alguém que seja servidor público municipal; 
5.15.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 
6. DO CREDENCIAMENTO  
6.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 
6.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 
Infraestrutura de Chaves Pública Brasileira – ICP - Brasil. 
6.3. 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. 
6.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluídos a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
6.5. É de responsabilidade de o cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção 
ou aqueles se tornem desatualizados. 
6.6. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
7.1. 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 
acordo com as especificações contidas no Anexo I deste edital 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. 
7.1.1. Havendo divergência estre as especificações dos itens contidos no sistema 
Comprasnet e do Anexo I do termo de referência deste edital, prevalecerão as 
especificações do edital. 
7.1.2. A proposta deverá ser assinada digitalmente com o E-CNPJ da empresa licitante. 
7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
7.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no 
SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas. 
7.4. 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. 
7.5. 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. 
7.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
7.7. 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. 
7.8. 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. 
8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
8.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento dos campos solicitados no 
sistema eletrônico e ainda: 
8.1.1. Deverá preencher o valor unitário e global do item; 
8.1.2. Deverá Descrever de forma detalhada do objeto, contendo as informações similares à 
especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de 
validade ou de garantia. Quando for o caso o número do registro ou inscrição do bem no órgão 
competente; 
8.1.3. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 
de sua apresentação. 
8.1.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
8.1.5. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente nos fornecimentos dos bens. 
8.1.6. 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. 
8.1.7. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos para a contratação, 
quando participarem de licitações públicas. 
8.1.8. Nos termos do artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, os itens 
constantes na planilha de valores do Termo de Referência Anexo I deste edital são destinados 
exclusivamente para as MEs, EPPs e MEIs. 
9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES: 
9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local, indicados neste Edital. 
9.2. A(o) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 
de Referência Anexo I deste edital. 
9.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
9.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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9.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
9.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
9.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
9.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
9.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 
9.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
9.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior superior ao último por ele 
ofertado e registrado pelo sistema. 
9.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 
R$ 0,10 (dez centavos de real). 
9.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 
(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos, sob 
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
9.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em 
que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
9.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 
9.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
9.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
9.14. 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. 
9.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à 
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 
9.15.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 
9.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
9.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
9.18. No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos 
lances. 
9.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas 24 
(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação. 
9.20. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos. 
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9.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
9.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria às microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à 
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim 
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
9.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
9.24. 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. 
9.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 
ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 
anterior. 
9.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 
9.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 
lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 
9.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos bens produzidos: 
9.28.1. No país; 
9.28.2. Por empresas brasileiras; 
9.28.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
9.28.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 
9.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 
9.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 
neste Edital. 
9.31. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
9.32. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 
9.33. O (a) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 h (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 
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10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
10.1. Encerrada a etapa de negociação, o(a) Pregoeiro(a) 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. 
10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado neste edital (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 
preço manifestamente inexequível. 
10.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, 
irrisório 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. 
10.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita; 
10.5. 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; 
10.6. O(a) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 h (duas) horas sob pena de não 
aceitação da proposta. 
10.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo(a) Pregoeiro(a), por solicitação 
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro(a). 
10.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), 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(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob 
pena de não aceitação da proposta. 
10.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
10.8. Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade. 
10.9. O (a) Pregoeiro(a) 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. 
10.10. Também nas hipóteses em que o(a) Pregoeiro(a) não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
10.11. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
10.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o(a) Pregoeiro(a) passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 
caso. 
10.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
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11. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
11.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) 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: 
11.1.2. SICAF; http://www.portaldatransparencia.gov.br e https://contas.tcu.gov.br/ords/f. 
11.1.3. 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. 
11.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
11.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimentos similares, dentre outros. 
11.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
11.1.4. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
11.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
11.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 
por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, 
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 
11.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 
03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 
propostas; 
11.2.2. É dever de o licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 
apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
11.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feitas pelo(a) Pregoeiro(a) lograr 
êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 
2019. 
11.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 h (duas) horas, sob 
pena de inabilitação. 
11.4. 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. 
11.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 
11.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 
11.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
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documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
11.7. Ressalvado o disposto no item 7.3 deste edital, os licitantes deverão encaminhar, nos 
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
11.7.1. RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO JURÍDICA: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual. 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
dos documentos de eleição de seus administradores, com suas alterações. 
c) Decreto de autorização, devidamente publicado, 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. 
d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 
e) 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; 
f) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação 
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 
g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 

11.7.2. RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 
a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ-MF).  
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual por meio da Ficha de Inscrição 
Cadastral - FIC, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual.  
c) Certidão de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal – CEF. 
d) Prova de regularidade com as fazendas Federal, Estadual e Municipal, por meio da 
apresentação da Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 
comprovando sua regularidade com as referidas Fazendas, do domicílio fiscal da Filial, em 
caso de empresas de outros Estados ou da Matriz em caso de empresas locais ou de 
empresas de outros Estados sem filial no local da licitação. 
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista emitida pelo TST.  

11.7.3. DAS MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP: 
a) Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, as 
microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição.  
b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 
da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara 
o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.  
c) A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem “b”, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova 
sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, 
ou revogar a licitação. 

11.7.4. RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
a) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, assinado pelo responsável, comprovando que a empresa licitante forneceu objeto 
compatível em características, quantidades e prazos, com o objeto da presente licitação.  
b) Declaração de que tomou conhecimento das informações - Anexo IV. 

11.7.5. RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo Distribuidor do domicílio 
fiscal da Filial, em caso de empresas de outros Estados, e da Matriz em caso de empresas 
locais ou de empresas de outros Estados sem filial no local da licitação. 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis (Demonstração de Resultado de 
Exercício - DRE e Índices Contábeis), do exercício social da empresa do ano anterior 
ao ano corrente, 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 da apresentação da proposta. A comprovação da boa situação 
financeira da empresa será verificada do cálculo dos índices contábeis a seguir descritos: 

 
OBS1: O Microempreendedor Individual está isento de apresentação do Balanço 
Patrimonial, contudo, deverá apresentar a Declaração Anual de Faturamento por meio 
de DASN. 
OBS2: Poderão ser aceitos os balanços do ano 2020 de empresas que utilizam o ECD por 
meio do SPED e que ainda não registraram seus balanços referentes ao ano 2020; 
c) Às empresas constituídas no ano em curso admite-se a apresentação de balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
d) É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 
e) Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador; 
f) Comprovação que a empresa licitante possui Capital Social, de 5% (Cinco por cento) do 
valor total do objeto da contratação; 

11.7.6.  Demais disposições: 
11.7.6.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
11.7.6.2. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
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11.7.6.3. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
11.7.6.4. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a  
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 
11.7.6.5. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 
Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
11.7.6.6. 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. 
11.7.6.7. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 
11.7.6.8. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 
será declarado vencedor. 
11.7.6.9. Todas as declarações exigidas neste edital deverão estar assinadas com 
certificado digital. 
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
12.1. A proposta final (uma para a cota principal e outra para a cota do cadastro de reserva - 
quando houver) do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada, devidamente assinada 
com certificado digital da licitante, no prazo de 2 h (duas horas), a contar da solicitação do(a) 
Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, deverá obedecer o modelo do Anexo VII e ainda: 
12.1.1. 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. 
12.1.2. Além do cumprimento das disposições contidas no item anterior, a proposta 
deverá ser assinada digitalmente com o E-CNPJ da empresa licitante. 
12.1.3. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 
12.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
12.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
12.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso. 
12.5. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 
12.6. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 
12.7. A proposta deverá obedecer às especificações constantes na planilha do termo de 
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referência deste Edital, não sendo considerada aquela que não corresponda às 
especificações nele contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
12.8. Juntamente com a proposta o licitante deverá encaminhar Declaração de Elaboração 
Independente da proposta - conforme Anexo II, assinada com certificado digital, nos 
termos da Instrução Normativa nº 02, de 16.09.2009, publicado 
no DOU nº 178, Seção I, pag. 80, de 17.09.2009. 
12.9. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
13. DOS RECURSOS 
13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, 
de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais 
motivos, em campo próprio do sistema. 
13.2. 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. 
13.3. Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará 
as condições de admissibilidade do recurso. 
13.4. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
13.5. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3 (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. 
13.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
13.7. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances. 
14.1.3. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 
14.1.4. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
14.1.5. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 
14.1.6. Das sessões públicas do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
15.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo(a) Pregoeiro(a) sempre 
que não houver recurso. 
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15.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá 
ser realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo(a) Pregoeiro(a). 
15.3. Quando houver recurso e o(a) Pregoeiro(a) mantiver sua decisão, deverá ser submetido à 
Autoridade Competente para decidir acerca dos atos do(a) Pregoeiro(a). 
15.4. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
16.1. Os recursos destinados para custear as despesas resultantes da execução deste 
procedimento licitatório serão atendidos através das seguintes dotações orçamentárias para o 
ano de 2021: 
 
1313 – Secretaria Municipal de Adm. e Desenvolvimento Humano 
Projeto/ Atividade: 04 122 0008 2.009 – Manutenção das Atividades da SEMAD 
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
1414 – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças 
Projeto/Atividade: 04 122 0008 2.010 – Manutenção das Atividades da SEMPOF 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
1616 – Secretaria Municipal de Urbanismo e Infra Estrutura 
Projeto/Atividade: 04 122 0008 2.013 - Manutenção das Atividades da SEURBI 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
1717 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento  
Projeto/Atividade: 20 122 0008 2.015 – Manutenção das Atividades da SEMAB 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
2020 – Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural 
Projeto/Atividade: 04 122 0008 2.024 - Manutenção das Atividades da SEMPAR 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
  
3030 – Fundo Municipal de Meio Ambiente 
Projeto/Atividade: 18 122 0008 2.072 - Manutenção das Atividades da SEMA 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
Projeto/Atividade: 18 243 0006 2.073 - Manutenção do Fundo da SEMA 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
2525 – Secretaria Municipal de Educação 
Projeto/Atividade: 12.361.0010 2.037 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
2424 – Fundo Municipal de Saúde 
10.122.0003.2.025 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.301.0003.2.027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.301.0003.2.028 – Manutenção da Atenção Primária 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.301.0003.2.030 – Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
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10.301.0003.2.032 – Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.301.0003.2.033 – Ações de Combate ao Covid-19 Bloco de Custeio 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.302.0003.2.035 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade - MAC 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
2727 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08.122.0008 2.053 – Manutenção das Atividades de Fundo Municipal de Assistência Social 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.242.0006 2.054 – Benefício de Prestação Continuada – BPC NA ESCOLA 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.055 – Manutenção do Programa Bolsa Família – IGD/PBF 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.056 – Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 
AEPETI 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.057 – Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGD SUAS 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.58 – Manutenção do Programa Primeira Infância 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.059 – Manutenção do Projeto de Formação José Cornélio dos Santos - PSE 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.060 – Manutenção do Projeto Escola de Música - PSB 
33.90.30.00 - Material de Consumo 
08.244.0006 2.061 – Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 
08.244.0006 2.062 – Manutenção dos Conselhos Mun. Da Mulher, do Idoso e das Pessoas Com 
Deficiência. 
33.90.30.00 - Material de Consumo 
08.244.0006 2.063 – Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - BPSB 
33.90.30.00 - Material de Consumo 
08.244.0006 2.064 – Benefício Eventuais 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.244.0006 2.065 – Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade 
33.90.30.00 – Manutenção Consumo 
08.244.006 2.066 – Acessuas Trabalho 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.334.0007 2.067 – Manutenção do Espaço do Empreendedor 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
2828 – Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente 
08.243.0006 1.025 – Diagnóstico da Situação de Vulnerabilidade da Criança e do Adolescente 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.068 – Manutenção do Conselho Tutelar 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.069 – Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.070 – Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
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17. DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
17.1. Homologada a licitação, será formalizado contrato administrativo, documento vinculativo 
obrigacional, com o licitante primeiro classificado para os itens e, se for o caso, com os demais 
classificados que aceitarem fornecer os objetos pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de 
classificação e os quantitativos propostos. 
17.2. O Município de Óbidos convocará formalmente o licitante, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, para assinatura do Contrato Administrativo, informando o local, data e hora. 
17.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com 
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data de seu recebimento. 
17.3. O prazo previsto no item 17.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, 
durante o seu transcurso, for solicitado pelo licitante convocado, desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pelo Município de Óbidos. 
17.4. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em)-se a assinar o Contrato Administrativo, sem 
justificativa por escrito, o(a) Pregoeiro(a), sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas 
previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n. º 8.666/93 examinará as ofertas subsequentes e a 
qualificação dos licitantes respeitadas à ordem de classificação, para, depois de comprovados os 
requisitos habilitatórios e feita à negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando 
com ele o compromisso representado pela assinatura do Contrato Administrativo. 
18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE 
18.1. As obrigações da contratada e contratante constam no Termo de Referência -Anexo I 
e Minuta do Contrato Anexo VI deste edital. 
19. DA FISCALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
19.1. Compete aos responsáveis da PMO,  des ignar  o  servidor a ser escolhido para proceder 
com o acompanhamento, controle e fiscalização na execução do objeto, para o que fará 
designação específica, na forma da Lei 8.666/93. 
19.1.1. O servidor responsável pela fiscalização do contrato, no âmbito de suas competências 
e dentro das disposições legais, tomará todas as medidas necessárias para a boa e regular 
execução do objeto desta licitação; 
19.1.2. Os fiscais do fornecimento e do contrato e as condições de fornecimento e de 
fiscalização constam no Termo de Referência - Anexo I e Minuta de Contrato Anexo VI 
constantes neste edital. 
20. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
20.1. A contratada poderá aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessária, dentro da vigência do contrato, até o limite de 25% (vinte 
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, facultada a supressão além desse 
limite, mediante acordo a ser celebrado entres as partes.  
21. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
21.1. Durante a vigência do Contrato Administrativo, os preços serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea 
“d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 
21.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 
da Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta 
licitação iniciar outro processo licitatório. 
21.3. O contrato poderá ser alterado, por meio de Termo de Aditivo, nos termos do Art. 65 da Lei 
n°. 8.666/93. 
22. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
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22.1-O inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato e no edital que 
antecedeu a contratação, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito 
de dá-lo por rescindido, mediante notificação, sem prejuízo do disposto na Cláusula Oitava. 
22.1.1- Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório 
e a defesa, nos seguintes casos: 
a) Atraso injustificado na execução do objeto contratado; 
b) Paralisação do fornecimento sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
c) Subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, associação da CONTRATADA com 
outrem, cessão ou transferência total ou parcial, sem a prévia anuência do CONTRATANTE, 
bem como fusão, cisão ou incorporação que afete a execução do presente Contrato; 
d) Desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Contrato, assim como a de seus superiores; 
e) Cometimento reiterado de falhas na execução deste Contrato; 
f) Decretação de falência; 
g) Dissolução da empresa; 
h) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
Administração, prejudique a execução deste Contrato; 
i) Protesto de títulos ou emissão de benefícios sem a suficiente provisão, que caracterize a 
insolvência da CONTRATADA; 
j) Razões de relevante interesse e amplo conhecimento público; 
k) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução 
deste Contrato. 
l) Demais casos fixados nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8666/93. 
  
23. DO PAGAMENTO 
23.1. Os pagamentos devidos ao contratado serão efetuados NO PRAZO DE ATÉ 30 (TRINTA) 
DIAS, contados do recebimento definitivo do objeto e aceitação do documento fiscal 
eletrônico.  
23.2 – Os produtos objeto deste edital deverão obedecer às exigências contidas neste Edital; 
23.3 – A remessa dos materiais de expediente, objeto da presente licitação será cobrado pelo 
licitante adjudicatário de acordo com as condições estabelecidas no pregão. 
23.4 – A remessa dos materiais de expediente fornecidos serão pagos, respectivamente, pelo 
Liquidante e Ordenador de Despesa da Secretaria, cujo endereço será o de cobrança das faturas 
relacionadas a este Edital.  
23.5 – Caso se faça necessária à retificação da fatura por culpa do contratado, o prazo terá sua 
contagem suspensa até a data da reapresentação de fatura isenta de erros, dando-se, então, 
prosseguimento à contagem. 
23.6 – Como condição para que o pagamento seja efetuado, o contratado deverá 
apresentar, junto com a fatura, as Certidões Negativas referente ao INSS, FGTS, CND 
Federal, Estadual e Municipal, bem como Regularidade. Deverá ainda fazer referência do 
número do processo licitatório, nas notas fiscais apresentadas. 
 
24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
24.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato proveniente desta licitação, o 
Município de Óbidos-PA, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às licitantes vencedoras as 
seguintes sanções: 
24.1.1. Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra 
recibo do representante legal da empresa, estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante 
análise da Administração; 
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24.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o total do objeto não adimplido, no caso de 
inexecução total ou parcial, recolhida no prazo de 15(quinze) dias corridos, contado da 
comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao 
Município de Óbidos - PA. 
24.2. Será declarada inidônea nos termos do Art. 87, IV, da Lei n° 8.666/93. 
24.3. Ficará impedido de licitar e de contratar com a administração pública e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, o licitante que, convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta: 

a) Não assinar o contrato; 
b) Não entregar a documentação exigida no edital; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Causar o atraso na execução do objeto; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Falhar na execução do contrato; 
g) Fraudar a execução do contrato; 
h) Comportar-se de modo inidôneo; 
i) Declarar informações falsas; e 
j) Cometer fraude fiscal. 

24.4. As sanções previstas nos subitens 24.1.1 e 24.1.2 poderão ser aplicadas juntamente com a 
do subitem 24.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis. 
24.5. O atraso injustificado na execução, conforme estipulado no Edital, por período superior a 
30 (trinta) dias, poderá ensejar a desclassificação da referida empresa. 
24.6. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da empresa ou, na impossibilidade, 
recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, casos não 
cumpridos, serão cobrados judicialmente. 
24.7. As sanções serão registradas e publicadas no SICAF.  
25. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
25.1. A autoridade competente poderá anular ou revogar a licitação em face de razões de 
Interesse Público, derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.  
25.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato.  
25.3. Os licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento 
licitatório, ressalvado o direito do licitante de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 
suportado no cumprimento do Contrato e das condições deste Edital.  
25.4. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório 
e ampla defesa nos termos da Lei. 
26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
26.1. As Licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório, 
estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. Aqueles que agirem de má fé 
estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei. 
26.2. É facultada ao(a) Pregoeiro(a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
obedecidos os princípios da isonomia e às disposições legais. 
26.3. 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 
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eficácia para fins de habilitação e classificação. 
26.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
o Município de Óbidos/PA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
26.5. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
quaisquer documentos relativos a esta licitação. 
26.6. Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
26.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observado os princípios da isonomia 
e do interesse público. 
26.8. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados. 
26.9. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), com observância das devidas 
disposições legislativas. 
26.10. Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário. 
26.11. Só se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de expediente nesta PMO. 
26.12. Se o vencimento cair em dia que não houver expediente ou, se este for encerrado antes 
da hora normal, os prazos de que trata o subitem 26.11 serão prorrogados para o primeiro dia 
útil seguinte. 
26.13. O horário de funcionamento da Prefeitura Municipal de Óbidos é de 08:00 h as 13:00 h 
de segunda à sexta. 
26.14. É vedada a subcontratação para o fornecimento do objeto desta licitação. 
26.15. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá o disposto no 
instrumento convocatório. 
26.16. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus Anexos deverá ser realizado formalmente ao Pregoeiro no mesmo 
endereço indicado no Item 3.2. deste edital. 
26.17. Para maiores informações, dirigir - se a sala de Licitações, localizada na sede da 
Prefeitura Municipal de Óbidos ou pelo e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, de 08:00 h as 
13:00 h de segunda à sexta-feira. 
26.18. Todas as menções a horários feitas neste edital têm como referência o horário oficial de 
Brasília – DF. 
26.19. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito ao empenho ou à 
contratação. 
26.20. As licitantes deverão possuir todos os documentos solicitados pelos órgãos 
fiscalizadores para o desempenho de suas atividades e quando solicitados, deverão 
apresentar à contratante. 
27 - DO FORO 
27.1. As partes elegem o foro da Comarca de Óbidos/PA, com renúncia a qualquer outro, para 
dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 

 
Óbidos (PA), 16 de abril de 2021. 

 
_________________ 

Heranildo M. M. da Silva Júnior 
Pregoeiro da PMO 

Portaria n°. 324/2021 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. 

1 Objeto/ Valor/ Base Legal 

1.1 Objeto: 
Contratação de empresa especializada para a aquisição de matérias de 
expediente, para atender as demandas dos serviços desenvolvidos pelas 
Secretarias Municipais de Óbidos - Pará, no exercício de 2021. 

1.2 Custo Estimado Apurado: 

R$ 967.730,54 (Novecentos e sessenta e sete mil, 
setecentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos),  o 
valor estimado foi obtido com base nas pesquisas realizadas 
pelo servidor Edinei dos Santos Couto, do setor de cotação de 
Preço e Termo de Referência da PMO. 

1.3 Base Legal: 
A presente contratação encontra amparo legal na Lei n° 10.520, de 2002; 
Decreto Federal nº 10.024/2019; Decreto Federal nº 7.892/2013; 
Subsidiariamente Lei nº 8.666/93; LC 123/06 e demais normas pertinentes. 

1.4 Período de Contratação: Exercício de 2021. 

 

2 – Secretaria solicitante 

2.1 Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano – SEMAD 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Rua Deputado Raimundo Chaves N°: 338 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

2.2 Secretário Municipal: Lindomar Siqueira Marinho 

Decreto n°:  001/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 404.114.862-68 RG 2441575-PC/PA 

 

3 - Secretarias beneficiadas 

3.1 Secretaria: Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano – 
SEMAD 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Rua Deputado Raimundo Chaves N°: 338 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Lindomar Siqueira Marinho 

Decreto n°:  001/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 404.114.862-68 RG 2441575-PC/PA 

 

3.2 Secretaria: Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPOF 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Rua Deputado Raimundo Chaves N°: 338 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Lindomar Siqueira Marinho 

Decreto n°:  011/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 404.114.862-68 RG 2441575-PC/PA 

 

3.3 Secretaria: Secretaria Municipal de Governo - SEMG 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 
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End.: Rua Deputado Raimundo Chaves N°: 338 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Lindomar Siqueira Marinho 

Decreto n°:  011/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 404.114.862-68 RG 2441575-PC/PA 

 

3.4 Secretaria: Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura - 
SEURBI 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Avenida Nelson Sousa N°: 681 

Bairro: Fátima Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Célio Breno de Souza Coelho 

Decreto n°:  014/2021 Data/ano 04/01/2021 

CPF: 678.028.692-34 RG 4063755-PC/PA 

 

3.5 Secretaria: Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural – SEMPAR 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Avenida Nelson Sousa Avenida Nelson Sousa 

Bairro: Fátima Fátima Fátima 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Célio Breno de Souza Coelho 

Decreto n°:  037/2021 Data/ano 13/01/2021 

CPF: 678.028.692-34 RG 4063755-PC/PA 

 

3.6 Secretaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – 
SEMAB 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Rua Almirante Barroso N°: S/N 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Maria Ivone de Araújo Melgaço 

Decreto n°:  010/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 518.129.082-53 RG 3053979-PC/PA 

 

3.7 Secretaria: Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA 

CNPJ: 05.131.180/0001-64 

End.: Rua Alexandre Rodrigues de Souza N°: s/n 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Maria José Figueira Rodrigues 

Decreto n°:  019/2021 Data/ano 04/01/2021 

CPF: 738.387.302-59 RG 3767307-PC/PA 

 

3.8 Secretaria: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES 

CNPJ: 15.494.605/0001-53 

End.: Praça Barão do Rio Branco N°: s/n 
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Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Aldanete dos Santos Farias Viana 

Decreto n°:  020/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 003.590.397-07 RG 2045432-PC/PA 

 

3.9 Secretaria: Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

CNPJ: 23.714.191/0001-59 – FME e 30.971.257/0001-51 - FUNDEB 

End.: Travessa Rui Barbosa N°: 463 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Maria Zilda Bentes Souza 

Decreto n°:  003/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 231.578.102-75 RG 1472516-PC/PA 

 

3.10 Secretaria: Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 

CNPJ: 11.884.818/0001-30 

End.: Rua Almirante Barroso N°: 330 

Bairro: Centro Cidade: Óbidos Estado: Pará 

CEP: 68.250-000. 

Secretário Municipal: Ana Elza de Andrade Tavares 

Decreto n°:  002/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 206.521.352-34 RG 2810712-PC/PA 

 

4 - Os emissores das Ordens de Fornecimento (O.F) 

4.1 - Da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano – SEMAD 

Secretário Municipal: Lindomar Siqueira Marinho 

Decreto n°:  001/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 404.114.862-68 RG 2441575-PC/PA 

4.2 - Da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPOF 

Secretário Municipal: Lindomar Siqueira Marinho 

Decreto n°:  011/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 404.114.862-68 RG 2441575-PC/PA 

4.3 - Da Secretaria Municipal de Governo - SEMG 

Secretário Municipal: Lindomar Siqueira Marinho 

Decreto n°:  011/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 404.114.862-68 RG 2441575-PC/PA 

4.4 - Da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – SEURBI 

Secretário Municipal: Célio Breno de Souza Coelho 

Decreto n°:  014/2021 Data/ano 04/01/2021 

CPF: 678.028.692-34 RG 4063755-PC/PA 

4.5 - Da Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural – SEMPAR 

Secretário Municipal: Célio Breno de Souza Coelho 

Decreto n°:  037/2021 Data/ano 13/01/2021 

CPF: 678.028.692-34 RG 4063755-PC/PA 

4.6 - Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB 

Secretário Municipal: Maria Ivone de Araújo Melgaço 

Decreto n°:  010/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 518.129.082-53 RG 3053979-PC/PA 
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4.7 - Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA 

Secretário Municipal: Maria José Figueira Rodrigues 

Decreto n°:  019/2021 Data/ano 04/01/2021 

CPF: 738.387.302-59 RG 3767307-PC/PA 

4.8 - Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES 

Secretário Municipal: Aldanete dos Santos Farias Viana 

Decreto n°:  020/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 003.590.397-07 RG 2045432-PC/PA 

4.9 - Da Secretaria Municipal de Educação – SEMED 

Secretário Municipal: Maria Zilda Bentes Souza 

Decreto n°:  003/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 231.578.102-75 RG 1472516-PC/PA 

4.10 - Da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA 

Secretário Municipal: Ana Elza de Andrade Tavares 

Decreto n°:  002/2021 Data/ano 01/01/2021 

CPF: 206.521.352-34 RG 2810712-PC/PA 

 

5 - Os Fiscais  

5.1 - Da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano – SEMAD, 

conforme Portaria n°: 217, de 22 de fevereiro de 2021: 

O Sr. LARISSA THAÍS CARDOSO DA SILVA, nível Médio completo, servidora público contrato, 

ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, Contrato nº 008/2021, Matrícula Funcional nº 

1259421, sua substituta, a servidora, Sra. Waldirene de Sousa Barros, , nível Médio Completo, 

servidora pública Efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, Matrícula Funcional n° 

1132644. 

5.2 - Da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPOF, conforme 

Portaria n°: 004/2021, de 23 de fevereiro de 2021: 

A Sra. JÚLIA VIEIRA NOGUEIRA, Ensino Médio Completo, Comissionada, ocupante do Chefe 

de Divisão de Planejamento, Decreto n° 121/2021 e na sua ausência, sua substituta, a servidora 

Sra. ANDRÉIA DOS SANTOS RIBEIRO ALBUQUERQUE, Ensino Médio Completo, Contratada, 

ocupante do Auxiliar Administrativo, conforme Contrato Administrativo nº 001/2021. 

5.3 - Da Secretaria Municipal de Governo – SEMG, conforme Portaria n°: 004/2021, de 23 de 

fevereiro de 2021: 

A Sra. JÚLIA VIEIRA NOGUEIRA, Ensino Médio Completo, Comissionada, ocupante do Chefe 

de Divisão de Planejamento, Decreto n° 121/2021, sua substituta, a servidora Sra. ANDRÉIA 

DOS SANTOS RIBEIRO ALBUQUERQUE, Ensino Médio Completo, Contratada, ocupante do 

Auxiliar Administrativo, conforme Contrato Administrativo nº 001/2021 

5.4 - Da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – SEURBI, 

conforme Portaria n°: 005/2021, de 24 de fevereiro de 2021: 

Sr. RUI FERREIRA LIMA, Efetivo, ocupante do Cargo de Encanador, nomeado pelo Decreto nº 
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666/2021-PMO, Matrícula Funcional nº 113211-3, seu substituto, o servidor Sr. WALMIR 

CARDOSO PINTO, Comissionado, Cargo de Chefe de Divisão de Infraestrutura, nomeado pelo 

Decreto nº 030/2021.  

5.5 - Da Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural – SEMPAR, conforme 

Portaria n°: 005/2021, de 24 de fevereiro de 2021: 

Sr. RUI FERREIRA LIMA, Efetivo, ocupante do Cargo de Encanador, nomeado pelo Decreto nº 

666/2021-PMO, Matrícula Funcional nº 113211-3, seu substituto, o servidor Sr. WALMIR 

CARDOSO PINTO, Comissionado, Cargo de Chefe de Divisão de Infraestrutura, nomeado pelo 

Decreto nº 030/2021. 

5.6 - Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB, 

conforme Portaria n°: 003/2021, de 22 de fevereiro de 2021: 

A Sra. ANA CRISTINA CASTRO DOS SANTOS, , servidora Pública Efetiva, ocupante do cargo 

de Auxiliar Administrativo, conforme Decreto de nomeação nº 123/2002-PMO, ensino médio 

Completo, , seu substituto, a servidora Sra. FRANCENILDA BARROS ALMEIDA, servidora 

Pública Efetiva, ocupante do Cargo de Agente de Serviços Gerais, Conforme Decreto nº 276/09 – 

PMO, Ensino Médio Completo. 

5.7 - Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, conforme Portaria n°: 006/2021-

SEMA, de 23 de fevereiro de 2021: 

O Sr. HERLON FABRICIO DA SILVA E SILVA, servidor Público efetivo, ocupante do cargo de 

Auxiliar Administrativo, nomeado pelo Decreto nº 247/2009-PMO, Ensino Superior completo, sua 

substituta, a servidora Sra. LUCIANE DE SENA GOMES, servidora pública efetiva, nomeada 

pelo Decreto nº 1.119/2012, Ensino Superior Completo, ocupante do cargo de Fiscal de Meio 

Ambiente. 

5.8 - Da Secretaria Municipal de Saúde – SEMED, conforme Portaria n°: 014/2021-SEMED/GS, 

de 10 de fevereiro de 2021: 

A Sra. MÁRCIA COELHO NOGUEIRA, , servidora pública efetiva, nomeada através do Decreto 

n° 1231/2006, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo e TONI ROGÉRIO SILVA DE 

SOUZA, servidor público efetivo, nomeado através do Decreto n° 1231/2006, ocupante do cargo 

de Auxiliar Administrativo. 

5.9 - Da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Portaria n°: 032/2021-

SEMSA/GAB, de 19 de março de 2021: 

O Sr. ANTÔNIO EDER BENTES PROCÓPIO, servidor contratado, ocupante do cargo Auxiliar 

Administrativo, Matrícula n° 1259773,Formação: Ensino Médio Completo e MARIA HELENA DE 

SIQUEIRA CASTRO, servidora efetiva, ocupante do cargo de ASG, Matrícula n° 027219-1, 

Formação: Ensino Médio Completo. 

5.10 - Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, conforme Portaria n° 
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008/2021-SEMDES, de 28 de janeiro de 2021: 

A Sra. EVA MARIA DE AMORIM CASTRO, servidora pública, nomeada pelo Decreto de n° 

184/2009, ocupante do cargo de Auxiliar Social, escolaridade Ensino Médio, e ANA SELMA 

SANTOS DE BRITO, servidora pública, nomeada pelo Decreto de  n° 433/2002, ocupante do 

cargo de Agente de Serviços Gerais, escolaridade Ensino Médio. 

 

a) 

Os Fiscais ficarão responsáveis pelo recebimento dos itens, verificação da qualidade e 
estados dos produtos recebidos, Datar e Atestar, assim como, avisar com 30 (trinta) dias 
de antecedência do termino do contrato ao(a) Secretário (a), para que o(a) mesmo(a) 
tome as devidas providências a vigência do contrato; 

b) 

A fiscalização, da contratação será exercida pelo(s) Fiscal(is), indicado(s) no Referido 
Termo de Referência ao qual competirá: Receber e Verificar a qualidade do fornecimento 
prestado, Datar, Atestar, Vigência do Contrato e dirimir as dúvidas que surgirem no curso 
da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração; 

c) 
O(s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 
acompanhamento e controle da execução do contrato; 

d) 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 
8.666, de 1993; 

e) 

O(s) fiscal(is) do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando hora, dia, mês e ano, bem como o nome dos 
funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

6 - Local para entrega dos Itens 

6.1 - Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano – SEMAD; Secretaria 

Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPOF; Secretaria Municipal de Governo 

– SEMG; Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – SEURBI; Secretaria 

Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural – SEMPAR; Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB; Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 

SEMA 

End.: Rua Deputado Raimundo Chaves, 338, Centro – Óbidos/PA – CEP: 68250-00 

6.2 – Secretaria Municipal de Educação - SEMED 

End.: Travessa Rui Barbosa, nº 463, Centro, Óbidos/PA  - CEP: 68.250-000 

6.3  – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES 

End.: Praça Barão do Rio Branco, S/n, Centro, Óbidos/PA – CEP: 68.250-000 

6.4 – Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 

End.: Rua Almirante Barroso, nº 330, Centro, Óbidos/Pa – CEP: 68.250-000 

No horário das 08:00 às 13:00, nos dias de segunda à sexta, excetos nos feriados Nacional, 

Estadual e Municipal. 
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7 - Justificativa da Aquisição/ Quantidade e Preço 

 

7.1 – A aquisição se justifica da necessidade para obtenção de materiais de expediente, para o 

suprimento das necessidades e pleno funcionamento das ações governamentais realizadas pelas 

diversas Unidades Administrativas que integram a Administração Municipal, desta forma é 

preciso propiciar os materiais para dar suporte às ações operacionais das Unidades, a fim de 

atender e dar continuidade ao desenvolvimento dos trabalhos, de forma eficiente que atinjam os 

objetivos a que se destina, de acordo com a especificidade e demanda como pode ser 

relacionada algumas situações, tais como: 

- No atendimento realizado através dos Serviços desenvolvidos pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social, como: Serviços Socioassistenciais voltados a Crianças, aos 

Adolescentes e Pessoas Idosas, Conselhos e Serviços de Proteção Social Básica e Especial, 

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS I (Santa Terezinha) e CRAS II (Cidade 

Nova), bem como do Programa Bolsa Família e CADÚNICO e Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social – CREAS e outros Programas e Projetos do Sistema Único 

de Assistência Social- SUAS, para que esses trabalhos sejam prósperos de forma eficiente, e 

atinjam os objetivos a que se destinam. 

- Deve ser considerado também as demandas das atividades desenvolvidas pela Secretaria 

Municipal de Saúde - SEMSA, considerando que o Material visa atender as necessidades dos 

setores relacionados aos Programas do Fundo Municipal de Saúde,  Departamentos, Unidades e 

Postos de Saúde, para realização de atividades administrativas e operacionais rotineiras. 

- Deve ser considerado que a Secretaria Municipal de Educação tem por objetivo atender as 

demanda dos programas educacionais, ações em educação, formações e capacitações e as 

unidades escolares. Para manutenção das atividades administravas e burocráticas típicas do dia-

a-dia dos serviços oferecidos. 

- Nos demais serviços administrativos e operacionais rotineiro, desenvolvidos pelas outras 

Unidades Administrativas, uma vez que são ferramentas de trabalho indispensáveis para manter 

o pleno funcionamento das atividades, no suporte das tarefas e ações operacionais, cuja 

interrupção comprometeria o pleno funcionamento da instituição.  

Registrando que os quantitativos a serem utilizados, foram estimados numa previsão de 

consumo pelas Unidades Administrativas serviços realizados por todas as Secretarias Municipais 

e em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento 

Humano – SEMAD; Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPOF; 

Secretaria Municipal de Governo – SEMG; Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e 

Infraestrutura – SEURBI; Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural – 

SEMPAR; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB; 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA; Secretaria Municipal de Educação – SEMED; 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES e Secretaria Municipal de Saúde – 

SEMSA, no exercício de 2021. 
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8 - Especificações, quantitativos e Preços Máximos Admitidos. 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
MÉDIO 

VALOR 
GLOBAL 
MÉDIO 

1 Agenda, ANO 2021 UNIDADE 145 R$ 12,65 R$ 1.834,73 

2 
Alfinete mapa tipo taça, 
embalagem contendo 50 unidades. 

CAIXA 630 R$ 7,67 R$ 4.834,20 

3 
Almofada para carimbo, cores 
diversas. 

UNIDADE 230 R$ 9,89 R$ 2.273,93 

4 

Apontador de plástico para lápis, 
lâmina de aço temperado, formato 
retangular caixa contendo 24 
unidades 

CAIXA 108 R$ 25,41 R$ 2.744,28 

5 
Bloco Adesivo, contendo a 
seguinte dimensão: 38x50 mm. 

PACOTE 1710 R$ 7,38 R$ 12.614,10 

6 
Bloco Adesivo, contendo a 
seguinte dimensão:  76x76mm. 

UNIDADE 1700 R$ 16,04 R$ 27.273,67 

7 

Borracha branca com cinta, 
formula livre de PVC com máxima 
apagabilidade, contendo a seguinte 
dimensão:  4,5 cm x 3 cm, caixa 
com 24 unidades. 

CAIXA 400 R$ 29,67 R$ 11.866,67 

8 

Borracha branca escolar 3cm x 
2,4 cm apaga escrita a lápis e 
lapiseira, indicada para qualquer 
graduação de grafite Caixa com 40 
unidades.  

CAIXA 80 R$ 19,10 R$ 1.528,27 

9 

Caderno Brochura, capa dura, 
contendo a seguinte dimensão: 
140mm x 202mm - 96 folhas e 
cores diversas. 

UNIDADE 850 R$ 9,78 R$ 8.313,00 

10 
Caderno Brochura tipo 
universitário capa dura 96 fls.  

UNIDADE 220 R$ 7,78 R$ 1.711,60 

11 
Caderno Universitário capa dura 
10 matérias 200 fls 

UNIDADE 196 R$ 20,62 R$ 4.040,87 
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12 

Caixa Arquivo Morto, em plástico 
corrugado, cores diversas, 
contendo a seguinte dimensão:  
360x245x133. 

UNIDADE 1100 R$ 8,13 R$ 8.946,67 

13 
Calculadora de Mesa, com 12 
(Doze) Dígitos a pilha AA. 

UNIDADE 340 R$ 20,50 R$ 6.968,30 

14 
Caneta Corretiva Ponta fina, 
formato triangular. 

UNIDADE 560 R$ 13,34 R$ 7.468,53 

15 

Caneta Esferográfica Ponta 
Média na cor Azul, formato 
triangular ergonômico, escrita 
macia ponta média 1,0mm, tinta de 
alto qualidade e durabilidade, caixa 
contendo 50 unidades. 

CAIXA 270 R$ 47,78 R$ 12.901,28 

16 

Caneta Esferográfica Ponta 
Média na cor Preto, formato 
triangular ergonômico, escrita 
macia ponta média 1,0mm, tinta de 
alto qualidade e durabilidade, caixa 
contendo 50 unidades. 

CAIXA 190 R$ 47,78 R$ 9.078,68 

17 

Caneta Esferográfica Ponta 
Média na cor Vermelho, formato 
triangular ergonômico, escrita 
macia ponta média 1,0mm, tinta de 
alto qualidade e durabilidade, caixa 
contendo 50 unidades. 

CAIXA 200 R$ 47,28 R$ 9.456,50 

18 

Caneta Marca Texto, tinta 
superfluorescente maior 
intensidade garantindo o melhor 
desempenho, cores diversas. 

UNIDADE 1030 R$ 3,35 R$ 3.453,93 

19 
Clips para papeis, material 
galvanizado nº 2/0, caixa contendo 
100 unidades 

CAIXA 1030 R$ 2,87 R$ 2.956,10 

20 
Clips para papeis, material 
galvanizado nº 3/0, caixa contendo 
100 unidades. 

CAIXA 1030 R$ 2,71 R$ 2.793,88 

21 
Clips para papeis, material 
galvanizado nº 4/0, caixa contendo 
100 unidades. 

CAIXA 1030 R$ 3,02 R$ 3.110,60 

22 
Clips para papeis, material 
galvanizado nº 6/0, caixa contendo 
100 unidades 

CAIXA 910 R$ 4,19 R$ 3.809,87 
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23 
Clips para papeis, material 
galvanizado nº 8/0, caixa contendo 
100 unidades. 

CAIXA 910 R$ 4,93 R$ 4.486,30 

24 

Cola branca, líquida, viscosa, 
constituída de resina sintética em 
emulsão aquosa, com boa 
adesividade, lavável, atóxica, 
secagem rápida, homogênea, não 
podendo manchar onde aplicada, 
não deverá exalar vapores tóxicos, 
embalagem contendo 90 gramas. 

UNIDADE 1920 R$ 3,07 R$ 5.894,40 

25 

Cola em bastão – 40 gramas, cola 
papel, cartolina, fotos e similares; 
permite uma colagem limpa sem 
desperdícios; não enruga o papel 
devido ao sistema de bastão; 
tampa hermética que evita o 
ressecamento. 

UNIDADE 650 R$ 4,74 R$ 3.078,83 

26 

Cola de isopor, embalagem com 
90gramas, para trabalhos de 
colagem em EVA e isopor solúvel 
em álcool, secagem no ar, não 
resistente a lavagens.  

UNIDADE 440 R$ 6,60 R$ 2.902,53 

27 

Cola de Silicone 100ml para 
artesanato, recomendado para 
trabalhos artísticos, especialmente 
para trabalhos em EVA, isopor, 
papel, papelão, tecidos, esponjas, 
cortiças, madeiras, entre outros.  

UNIDADE 340 R$ 8,47 R$ 2.879,80 

28 
Corretivo Liquido, excelente 
cobertura que dispensa retoques, a 
base d’água, contendo 18 ml. 

UNIDADE 1840 R$ 2,92 R$ 5.377,40 

29 
Elástico Látex especial Amarelo, 
pacotes contendo 500 unidades. 

PACOTE 490 R$ 8,63 R$ 4.230,33 

30 
Envelope, contendo a seguinte 
dimensão: 229x324mm - krafit 
ouro. 

UNIDADE 2550 R$ 0,84 R$ 2.135,63 

31 
Envelope Pequeno 200x280mm 
krafit ouro.  

UNIDADE 200 R$ 4,44 R$ 888,67 

32 
Envelope Médio, contendo a 
seguinte dimensão:  240x340mm - 
krafit ouro. 

UNIDADE 2550 R$ 1,25 R$ 3.196,00 

33 
Envelope Oficio Grande, 
contendo a seguinte dimensão:  
310x410mm - krafit ouro. 

UNIDADE 2550 R$ 1,66 R$ 4.233,00 
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34 

Estilete, em material plástico tipo 
estreito, lâmina retrátil com 90mm 
de largura, com trava de segurança 
e formato anatômico. 

UNIDADE 960 R$ 2,99 R$ 2.867,20 

35 

Extrator de Grampo, alta 
durabilidade, metal galvanizado, 
tipo espátula, contendo a seguinte 
dimensão:  comprimento 15 cm, 
largura 16 mm. 

UNIDADE 730 R$ 2,99 R$ 2.185,13 

36 

Fita Adesiva tipo durex 
transparente, contendo a seguinte 
dimensão: tamanho 48mm x 50 m, 
alta qualidade. 

UNIDADE 1840 R$ 3,76 R$ 6.918,40 

37 
Fita dupla face de papel, 
contendo a seguinte dimensão: 
18mm x30m. 

UNIDADE 740 R$ 6,61 R$ 4.891,40 

38 

Fita corretiva, de formato 
anatômico que permite fácil 
manuseio, com correções limpas e 
precisas, contendo a seguinte 
dimensão: 5 mm x 6m. 

UNIDADE 464 R$ 8,20 R$ 3.803,25 

39 

Grampeador de mesa, 
capacidade de grampear 20 folhas, 
contendo a seguinte dimensão:  75 
/ m2. 

UNIDADE 620 R$ 21,59 R$ 13.383,73 

40 

Grampeador Profissional, 
capacidade de grampear 100 
folhas, contendo a seguinte 
dimensão:  75/m2. 

UNIDADE 290 R$ 68,45 R$ 19.851,47 

41 
Grampo para Grampeador 
Galvanizado 23/13, para até 100 
Folhas. 

CAIXA 755 R$ 18,28 R$ 13.801,40 

42 
Grampo para Grampeador 
Galvanizado 26/6, para até 20 
Folhas. 

CAIXA 920 R$ 7,81 R$ 7.187,50 

43 
Grampo Plástico na cor 
BRANCO, pacote contendo 50 
unidades. 

PACOTE 620 R$ 12,30 R$ 7.628,07 

44 

Lápis Grafite, HB, Corpo preto, 
atóxico, ponta resistente, 
embalagem contendo 144 
unidades. 

CAIXA 280 R$ 55,87 R$ 15.643,60 

45 
Livro Ata, Capa Preta, sem 
Margem, contendo 100 folhas. 

UNIDADE 430 R$ 13,00 R$ 5.591,43 

46 
Livro Ata, Capa Preta, sem 
Margem, contendo 200 folhas 

UNIDADE 430 R$ 27,07 R$ 11.640,10 



 
 

 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PA 
CNPJ: 05.131.180/0001-64 

____________________________________________________________________________________________________________________                 
RUA DEPUTADO RAIMUNDO CHAVES, Nº 338 – CEP: 68.250-000 – ÓBIDOS – PARÁ   31 
 
 

47 Livro de Ponto, ¼, capa dura. UNIDADE 340 R$ 20,07 R$ 6.822,67 

48 
Livro de protocolo 
correspondência, ¼, contendo 
104 folhas. 

UNIDADE 740 R$ 15,30 R$ 11.324,47 

49 

Molha dedos embalagem com 
12gl, indicado para manusear 
papel Composição: Ácido graxo, 
glicóis e essência aromática. 

UNIDADE 380 R$ 5,07 R$ 1.925,33 

50 
Papel Office A4, material celulose 
vegetal, gramatura 75g, cor branca 
– resma contendo 500 Folhas. 

RESMA 15950 R$ 23,08 R$ 368.165,88 

51 
Papel carbono filme A4, contendo 
100 folhas (azul ou preta). 

CAIXA 440 R$ 37,65 R$ 16.566,00 

52 

Pasta AZ lombo largo na cor 
preta, medindo 350mm x 280mm, 
80 mm, com porta etiqueta no 
lombo em plástico resistente. 

UNIDADE 3700 R$ 14,18 R$ 52.466,00 

53 

Pasta AZ lombo estreito na cor 
preta, medindo 350mm x 280mm x 
55 mm, com porta etiqueta no 
lombo em plástico resistente. 

UNIDADE 3850 R$ 13,07 R$ 50.319,50 

54 
Pasta plástica canaleta A4, 
polipropileno 0,18 transparente. 

UNIDADE 1250 R$ 4,12 R$ 5.145,83 

55 
Pasta plástica em PP corrugado, 
Ofício c/ Abas e Elástico - 
Lombada 5,5 cm. 

UNIDADE 1530 R$ 6,04 R$ 9.236,10 

56 
Pasta Suspensas, c/vareta de 
arame e ponteira plástica e viso 
completo. 

UNIDADE 1300 R$ 4,65 R$ 6.049,33 

57 
Pastas PP Laminado, 1/2 Ofício c/ 
Abas e Elástico - Sem Lombada, 
em cores diversas. 

UNIDADE 1700 R$ 1,77 R$ 3.009,00 

58 
Pasta PP Laminado, ofício, c/abas 
e elástico sem lombada. 

UNIDADE 1400 R$ 4,24 R$ 5.940,67 

59 Pasta L, em formato de oficio. UNIDADE 1400 R$ 2,20 R$ 3.084,67 

60 
Pasta c/ grampo, cores diversas, 
em formato oficio. 

UNIDADE 1400 R$ 3,33 R$ 4.666,67 

61 
Percevejos latonado, dourado, 
caixa contendo 100 unidades. 

CAIXA 420 R$ 4,63 R$ 1.944,60 

62 
Perfurador de Papel, 02 Furos 
para 25 folhas. 

UNIDADE 250 R$ 33,58 R$ 8.395,83 
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63 

Pincel Atômico, tinta permanente, 
escrita grossa, recarregável nas 
cores diversas, caixa contendo 12 
unidades. 

CAIXA 400 R$ 42,63 R$ 17.051,00 

64 

Pincel para quadro branco, ponta 
redonda e com maior durabilidade, 
ponta de 4,0mm nas cores 
diversas, caixa contendo 12 
unidades. 

CAIXA 250 R$ 66,39 R$ 16.596,67 

65 Porta Lápis e Clips. UNIDADE 310 R$ 15,03 R$ 4.658,27 

66 
Prancheta oficio em MDF, com 
prendedor Metálico. 

UNIDADE 480 R$ 13,32 R$ 6.392,00 

67 
Prancheta oficio em acrílico, com 
prendedor Metálico. 

UNIDADE 380 R$ 22,95 R$ 8.722,27 

68 
Pasta cartão C/ Abas e Elástico 
Cores Diversas.  

UNIDADE 400 R$ 2,20 R$ 880,00 

69 
Pasta catálogo, tam. 
245x335x20cm, com 100 plásticos 
fino, cor preta, 4 colchetes e visor.  

UNIDADE 100 R$ 24,47 R$ 2.447,00 

70 
Reabastecedor, tinta para pincel 
atômico nas cores diversas. 

UNIDADE 710 R$ 7,22 R$ 5.123,83 

71 
Reabastecedor, para pincel, 
quadro banco, de 200 ml, nas 
cores diversas. 

UNIDADE 410 R$ 61,24 R$ 25.109,77 

72 

Régua escritório, material acrílico 
transparente, na seguinte 
dimensão: comprimento 30 cm, 
largura 3,5cm. 

UNIDADE 860 R$ 2,04 R$ 1.751,53 

73 
Régua escritório, material acrílico 
transparente comprimento 15cm, 
largura 3,5cm 

UNIDADE 300 R$ 9,12 R$ 2.737,00 

74 
Suporte Aplicador de fita 
adesiva, 48mmx50m, para 
embalagem, moderno e atrativo 

UNIDADE 20 R$ 23,30 R$ 465,93 

75 

Suporte para fita 
durex,12mmx30m, moderno e 
atrativo, base antiderrapante, 
sulcos laterais para que a fita fique 
justa no suporte. 

UNIDADE 20 R$ 33,14 R$ 662,87 
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76 
Tinta para carimbo, auto tintado, 
na cor azul, preto e vermelho. 

UNIDADE 510 R$ 7,83 R$ 3.995,00 

77 Tesoura grande, para escritório. UNIDADE 490 R$ 16,20 R$ 7.939,23 

78 Tesoura média, para escritório. UNIDADE 370 R$ 9,35 R$ 3.460,43 

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                     VALOR GLOBAL ESTIMADO  

R$ 967.730,54 

 

9 - Da Fonte de Recurso 

1313 – Secretaria Municipal de Adm. e Desenvolvimento Humano 
Projeto/ Atividade: 04 122 0008 2.009 – Manutenção das Atividades da SEMAD 
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
1414 – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças 
Projeto/Atividade: 04 122 0008 2.010 – Manutenção das Atividades da SEMPOF 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
1616 – Secretaria Municipal de Urbanismo e Infra Estrutura 
Projeto/Atividade: 04 122 0008 2.013 - Manutenção das Atividades da SEURBI 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
1717 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento  
Projeto/Atividade: 20 122 0008 2.015 – Manutenção das Atividades da SEMAB 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
2020 – Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural 
Projeto/Atividade: 04 122 0008 2.024 - Manutenção das Atividades da SEMPAR 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
  
3030 – Fundo Municipal de Meio Ambiente 
Projeto/Atividade: 18 122 0008 2.072 - Manutenção das Atividades da SEMA 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
Projeto/Atividade: 18 243 0006 2.073 - Manutenção do Fundo da SEMA 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
2525 – Secretaria Municipal de Educação 
Projeto/Atividade: 12.361.0010 2.037 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
2424 – Fundo Municipal de Saúde 
10.122.0003.2.025 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.301.0003.2.027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.301.0003.2.028 – Manutenção da Atenção Primária 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
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10.301.0003.2.030 – Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.301.0003.2.032 – Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.301.0003.2.033 – Ações de Combate ao Covid-19 Bloco de Custeio 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.302.0003.2.035 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade - MAC 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
2727 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08.122.0008 2.053 – Manutenção das Atividades de Fundo Municipal de Assistência Social 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.242.0006 2.054 – Benefício de Prestação Continuada – BPC NA ESCOLA 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.055 – Manutenção do Programa Bolsa Família – IGD/PBF 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.056 – Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – AEPETI 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.057 – Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGD SUAS 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.58 – Manutenção do Programa Primeira Infância 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.059 – Manutenção do Projeto de Formação José Cornélio dos Santos - PSE 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.060 – Manutenção do Projeto Escola de Música - PSB 
33.90.30.00 - Material de Consumo 
08.244.0006 2.061 – Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 
08.244.0006 2.062 – Manutenção dos Conselhos Mun. Da Mulher, do Idoso e das Pessoas Com 
Deficiência. 
33.90.30.00 - Material de Consumo 
08.244.0006 2.063 – Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - BPSB 
33.90.30.00 - Material de Consumo 
08.244.0006 2.064 – Benefício Eventuais 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.244.0006 2.065 – Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade 
33.90.30.00 – Manutenção Consumo 
08.244.006 2.066 – Acessuas Trabalho 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.334.0007 2.067 – Manutenção do Espaço do Empreendedor 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
2828 – Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente 
08.243.0006 1.025 – Diagnóstico da Situação de Vulnerabilidade da Criança e do Adolescente 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.068 – Manutenção do Conselho Tutelar 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.069 – Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.070 – Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
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10 – Obrigações 

10.1 Obrigações da CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Cumprir todas as exigências do Edital, Contrato e do Termo de Referência. 

b) Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados 
necessários à perfeita execução do fornecimento, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, 
inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal e quaisquer 
outros decorrentes da sua condição de empregadora; 

c) Atender, com a diligência possível, as determinações do gestor, adotando todas as 
providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 

d) Indenizar o contratante por quaisquer danos causados, por seus empregados, ficando este 
autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à CONTRATADA; 

e) Comunicar, formalmente no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
entrega ao CONTRATANTE, eventuais ocorrências como interrupção ou possível atraso na 
entrega do produto; 

f) Entregar  os gêneros alimentícios, deste Termo de Referência no endereço indicado no Item 6 
- Local para entrega dos itens; 

g) Todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, 
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, 
Seguro, transporte até o destino e demais encargos de qualquer natureza necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste contrato, nada mais sendo válido pleitear a esse título;  

h) Caso os materiais não estejam de acordo com as exigências editalícias, a CONTRATADA 
deverá refazer ou substituir o objeto em questão, no prazo Máximo de até 72 (setenta e 
duas) horas, contado do recebimento da NOTIFICAÇÃO da CONTRATANTE, sob pena de 
aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato; 

i) Por ocasião da execução fornecimento, a CONTRATADA deverá avisar antecipadamente a 
CONTRATENTE sobre: data, hora e nome do funcionário da CONTRATADA responsável pelos 
fornecimentos; 

j) Atender prontamente, exclusivamente neste município a quaisquer exigências da 
Administração, inerentes ao(s) fornecimento(s) do Presente Termo de Referência e Edital de 
Licitação; 

k) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

l) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas pela autoridade competente; 

m) Qualquer solicitação feita pela CONTRATADA, em que possa alterar o termo do Contrato ora 
afirmado, a CONTRATADA deverá comunicar a Contratante via Ofício, juntamente com seus 
documentos que possam argumentar devida alteração, para que o(a) Gestor(a) possa 
encaminhar via Ofício à Comissão Permanente de Licitação, para sejam tomadas as devidas 
providências cabíveis a solicitação ora pretendida; 

n) A CONTRATADA deverá aceitar, mediante solicitação da CONTRATANTE, que se procedam 
às mudanças nos dias e horários de entrega dos materiais, sempre que houver necessidade; 

 

10.2 Obrigações da Contratante 

A Contratante obriga-se a: 

a) Comunicar a CONTRATADA através de telefonema, E-mail ou Ofício, sobre a necessidade dos 
produtos; por meio de emissão de Ordem de Fornecimento (O.F). 

b) Designará aos seus secretários a responsabilidade da emissão da Ordem de Fornecimento 
(O.F). Devidamente assinada pelos mesmos e seus respectivos fiscais indicados. 
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c) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro 
das condições estabelecidas no contrato; 

d) Participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de qualidade 
no momento da execução; 

e) Notificar formalmente a empresa, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes de 
cada um dos itens que compõem o objeto deste termo, para que sejam adotadas as medidas 
corretivas necessárias; 

f) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos técnicos 
da CONTRATADA; 

g) Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para substituição de cada 
um dos itens que compõem o objeto deste termo; 

h) Proceder a fiscalização e acompanhamento na execução do Contrato por meio de servidor 
designado no item 3 deste termo nos termos da Lei n° 8.666/93 e agir, no âmbito de suas 
competências, de forma a garantir a boa e regular execução do Fornecimento; 

i) Receber provisoriamente os produtos, disponibilizando local indicado no Item 4 deste termo de 
referência 

j) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes no termo de referência e da proposta, para 
fins de aceitação e recebimento definitivos; 

k) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor 
especialmente designado pela CONTRATANTE. 

 

11 - Entrega dos Produtos 

a) A Entrega do Objeto deste Termo de Referência será conforme a necessidade da 
CONTRATANTE; 

b) A entrega do objeto deste Termo de Referência será no local indicado no item 6 deste termo de 
referência; 

c) Poderá ser admitido apenas uma prorrogação no prazo de do Item 10.1 Obrigações da 
CONTRATADA, desde que informado formalmente no prazo máximo de até 12 (doze) horas 
que antecede o termino do Prazo, além de estar plenamente justificados, atendendo aos 
interesses e conveniência da Administração Pública; 

d) A CONTRATANTE, responderá formalmente no prazo máximo de até 24(vinte e quatro) 
horas, se ACEITA ou NÃO a justificativa apresenta pela CONTRATADA referente a 
prorrogação no prazo de entrega; 

 

12 - Recebimento e Critério de Aceitação do Objeto 

Os objetos deste termo de referência serão recebidos: 

a) Provisoriamente, até 02 (dois) dias úteis após a execução do fornecimento, para efeito de 
verificação da conformidade com as especificações dos produtos contidas neste termo; 

b) Definitivamente, após a verificação provisória e estando em conformidade com as 
especificações constantes neste termo, e sua consequente aceitação; 

c) Na hipótese de durante a verificação provisória for constado alguma irregularidade como 
defeito, avaria ou diferente do licitado, a CONTRATANTE deverá notificar a empresa 
CONTRATADA para que a mesma tome as devidas providências no prazo máximo de até 02 
(dois) dias à contar da data da recebimento da notificação; 

d) O recebimento e execução do objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA será confiado ao Fiscal 
indicado pelo(a) Secretário (a), através do Termo de Recebimento; 
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13 - Das Condições de Pagamento 

11.1 - Cada secretário será responsável em organizar todas as Ordens de Fornecimento e suas 
respectivas notas fiscais, devidamente assinadas pelos mesmos e seus respectivos fiscais de 
Contrato. O qual ficará encarregado em encaminhá-las a Secretaria Municipal de Planejamento, 
Orçamento e Finança – SEMPOF para realização do pagamento, devendo ainda: 

a) Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto Estadual 
n. º 877, de 31 de março de 2008 e a Instrução Normativa nº 018, de 21 de maio de 2008, da 
Secretaria de Estado de Fazenda – SEFA; 

b) Havendo disponibilidade Financeira e cumpridas as formalidades, o pagamento do 
fornecimento será efetuado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento 
definitivo da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) devidamente datadas e atestadas pelo(a) Fiscal(is) 
designado(s) e pelo Secretário(a), o repasse a CONTRATADA será feita través de 
transferência de conta bancaria. 

c) Só serão pagos os valores mensais referentes aos fornecimentos efetivamente 
executados, mediante Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) devidamente datadas e atestadas pelo(a) 
Fiscal(is) designado(s) e pelo Secretário(a) acompanhada da Ordem de Fornecimento, 
Termos de Recebimentos e Certidões de regularidades fiscais, através das Certidões 
Negativas de Débitos atualizadas, que será submetida a avaliação de sua veracidade. 

d) Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, a 
CONTRATADA deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões 
Negativas de Débitos atualizadas; 

e) As despesas de frete/embalagem se houver, em hipótese alguma poderão ser destacadas 
quando da emissão da nota fiscal/fatura; 

f) No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal / Fatura, 
serão os mesmos restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias, não 
respondendo a Prefeitura Municipal de Óbidos por quaisquer encargos resultantes de atrasos 
na liquidação dos pagamentos correspondentes; 

g) Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar em todas Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) devida comprovação de acordo com o 
disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

h) Para a licitante estrangeira que indicou na proposta de preços o recebimento do pagamento 
em moeda estrangeira, será utilizada a cotação do último dia útil anterior ao dia do 
pagamento; 

i) A CONTRATANTE poderá exigir da empresa vencedora da licitação, a qualquer tempo, a 
apresentação de comprovantes originais referentes à efetiva quitação de qualquer encargo ou 
compromisso para com terceiros, exigidos por força da execução dos fornecimentos 
contratados. A não apresentação desses comprovantes poderá ensejar a suspensão dos 
pagamentos devidos pela PMO, a seu critério, até a regularização do assunto; 

j) A CONTRATANTE procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas em lei; 

k) A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE documento fiscal específico referente ao 
objeto da licitação, sendo que estes deverão ser entregues até o dia 30 de cada mês; 

l) O CONTRATANTE terá o prazo de 48 (Quarenta e oito) horas, a contar da apresentação do 
documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo; 
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m) 
 

O documento fiscal não aprovado pelo gestor será devolvido à CONTRATADA para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
estabelecido para pagamento a partir da data de sua reapresentação; 

n) A devolução do documento fiscal não aprovado pelo gestor, em hipótese alguma, servirá de 
pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução do contrato; 

o) O contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos 
seguintes casos: execução do objeto contratual em desacordo com o avençado e existência de 
qualquer débito para com o contratante; 

 

13 - Medidas Acauteladoras 

Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia 
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo 
o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou 
impossível reparação. 

 

14 - Das infrações e das sanções administrativas 

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da 
contratação é aquela prevista na legislação pertinente. 

 
 

 
Óbidos (Pa),      de          de 2021 
 

 
 
 
 
 

 
Lindomar Siqueira Marinho 

Secretário Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano 
Decreto nº 001/2021 
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ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 
Ao Município de Óbidos - PA 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021/PMO  
Objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de expediente, 
para atender as demandas dos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Óbidos - 
Pará, no exercício de 2021, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I 
do edital. 

 

Prezados Senhores, 
 

          (nome e qualificação do representante) _____ ,  como  representante  
devidamente constituído da empresa _(nome da empresa/CNPJ)  , sito a  , 
doravante denominado Licitante, para os fins disposto no item   do 
Edital   , DECLARA, sob as penas da lei, 
em especial ao art. 299 do Código Penal Brasileiro que: 

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa (nome da  
empresa / CNPJ)  , e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer 
pessoa; 

c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente 
certame; 

d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da 
adjudicação do objeto do referido certame; 

e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente 
informado ou discutido com qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o Pregoeiro ou 
representante ou funcionário da Secretaria Responsável pela licitação, antes da abertura oficial 
das propostas; 

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

 
Localidade,  de  de  . 

 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal em folha de 
papel timbrado. Anexar à proposta. 
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ANEXO III 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
Ao Município de Óbidos - PA  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021/PMO 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais de expediente, 
para atender as demandas dos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Óbidos - 
Pará, no exercício de 2021, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I 
do edital. 

 
 
Prezados Senhores, 

 
Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à 

apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação 
referenciada: 
 

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 
 

Declaramos, ainda, que nossa empresa encontra-se cadastrada junto ao SICAF (se for 
o caso), conforme exigências do Edital. 

Em cumprimento aos ditames editalícios, declaramos, sob as penalidades cabíveis, a 
inexistência de fato impeditivo de participação, e que temos pleno conhecimento de todos os 
aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições 
constantes do Edital e seus Anexos. 

Declaramos sob pena da lei, que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; 
membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado da Prefeitura Municipal de Óbidos bem como 
nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da Licitação 
em epígrafe. 

Declaramos, ainda, não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menores de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos 
termos do inciso 002III do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 
1998). 

Na  oportunidade,  credenciamos  junto  à  PMO o Sr.  , Carteira de 
Identidade  nº  ,  Órgão  Expedidor  ,  CPF  nº   , endereço 
  , E-mail  , fone (     )  , fax nº (     )  ,  
para interpor recursos quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, 
praticar os demais atos no processo licitatório. 

Localidade,      de  de  . 
 

 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 

Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal em folha de 
papel timbrado. Anexar aos documentos de habilitação. 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
 
 
 

Ao Município de Óbidos - PA  
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021/PMO 
 
Declaramos sob as penas da Lei, e para fins de participação no Processo Licitatório, PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 004/2021/PMO, junto ao Município de Óbidos - PA, que tomamos 
conhecimento de todas as informações e das condições constantes no edital para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação, inteirando-se das condições técnicas e da 
complexidade do objeto da licitação. 
 
Por ser verdade, assinamos a presente declaração. 
 
 

 
Local e data. 

 
 
 
 

Assinatura 
Nome do Representante Legal 

 
 
 
Obs: Esta Declaração deverá ser elaborada e assinada pelo representante legal em folha de 
papel timbrado. Anexar junto à documentação de habilitação. 
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ANEXO V 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 

Ao Município de Óbidos - PA 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021/PMO 

 
Prezados Senhores, 

 
 
  (nome  da  empresa)  , inscrita no CNPJ nº 
   por  intermédio  de  seu  representante  legal  o  (a)  Sr.(a)      
portador (a) da Carteira de  identidade nº   e de CPF nº DECLARA, para fins do 
disposto no Edital do Pregão  Eletrônico nº  , sob as sanções administrativas e sob penas da 
Lei, que esta empresa, na presente data, e considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006; 
 
(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006. 
 
DECLARA ainda que a Empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

(Localidade)  de  de    
 
 
 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da 
empresa licitante. Anexar junto à documentação de habilitação 
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ANEXO VI 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. XXX/2021/XXXX 

 
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº. 004/2021/PMO 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE OBIDOS/PA POR MEIO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE XXXXXX, E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ N°, NA FORMA ABAIXO. 

 

I. PARTES CONTRATANTE 

 
 
O Município de Óbidos/PA/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, por intermédio da 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com sede à xxxxxxxxxxxxxx, nº: xxxx – Centro, CEP: xx.xxx-xxxx; 
Óbidos-PA, inscrita no CNPJ de n° xxxxxxxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo(a) seu(a) 
ordenador(a) o(a) Sr.(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro(a), Secretário(a) Municipal de 
xxxxxxxxxxxx, nomeado(a) pelo Decreto Municipal n°: xxxxxxxxx, portador(a) da Carteira de 
Identidade n°:xxxxxxxxxxx e CPF n°:xxx.xxx.xxx-xx, Fone:xxxxxxxxxx, E-mail:xxxxxxxxxxxxx, 
residente e domiciliado na xxxxxxxxxxxxxxxx, n:xxxx, Bairro xxxxxxx, Óbidos/PA, CEP: 68.250-
000. 
CONTRATADA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXX – Bairro XXXXXXX – CEP: XXXXXX – 
XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXXXXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, 
neste ato, representada por seu Sócio o Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Representante 
Legal), portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXX – XXX/XX e CPF. Nº XXX.XXX.XXX-XX, 
Fone:xxxxxxxxxx, E-mail:xxxxxxxxxxxxx. 
 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 
Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente 

individuadas e devidamente qualificadas, resolvem consoante a autorização exarada nos autos 
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2021/PMO, pactuar o presente instrumento contratual que 
será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam: 

O Contrato obedecerá integralmente à legislação que se aplica à modalidade 
Pregão Lei Federal nº 10.520; de 17/07/2002; Decreto nº 3.555 de 09/08/2000; Decreto Federal 
10.024/2019; Decreto Federal nº 7.892/2013 e subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 
21/06/93 e Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/06, bem como as condições estabelecidas 
no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2021/PMO. 

 
1- DO OBJETO 
1.1. Contratação de empresa especializada para a aquisição de matérias de expediente, para 

atender as demandas dos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Óbidos - 

Pará, no exercício de 2021. 

 
2 - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 2.1 - A execução do fornecimento observará o previsto no Art. 15 da Lei Federal 8.666/93. 
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3 - DO PREÇO 
3.1. O valor total do presente contrato é de R$ X.XXX,XX 
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), referente ao quantitativo solicitado pelos 
responsáveis da(s) xxxxxxxxxxx e preços licitados, conforme tabela abaixo. 

Item Especificação Und. Marca  Valor Unitário Valor Global 

      

 
4 - DA DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão à 
conta das dotações orçamentárias a seguir: 
1313 – Secretaria Municipal de Adm. e Desenvolvimento Humano 
Projeto/ Atividade: 04 122 0008 2.009 – Manutenção das Atividades da SEMAD 
Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
1414 – Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças 
Projeto/Atividade: 04 122 0008 2.010 – Manutenção das Atividades da SEMPOF 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
1616 – Secretaria Municipal de Urbanismo e Infra Estrutura 
Projeto/Atividade: 04 122 0008 2.013 - Manutenção das Atividades da SEURBI 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
1717 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento  
Projeto/Atividade: 20 122 0008 2.015 – Manutenção das Atividades da SEMAB 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
2020 – Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural 
Projeto/Atividade: 04 122 0008 2.024 - Manutenção das Atividades da SEMPAR 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
  
3030 – Fundo Municipal de Meio Ambiente 
Projeto/Atividade: 18 122 0008 2.072 - Manutenção das Atividades da SEMA 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
Projeto/Atividade: 18 243 0006 2.073 - Manutenção do Fundo da SEMA 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
2525 – Secretaria Municipal de Educação 
Projeto/Atividade: 12.361.0010 2.037 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
2424 – Fundo Municipal de Saúde 
10.122.0003.2.025 – Manutenção do Conselho Municipal de Saúde 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.301.0003.2.027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.301.0003.2.028 – Manutenção da Atenção Primária 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.301.0003.2.030 – Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde 
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3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.301.0003.2.032 – Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.301.0003.2.033 – Ações de Combate ao Covid-19 Bloco de Custeio 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
10.302.0003.2.035 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial de Média e Alta Complexidade - MAC 
3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
 
2727 – Fundo Municipal de Assistência Social 
08.122.0008 2.053 – Manutenção das Atividades de Fundo Municipal de Assistência Social 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.242.0006 2.054 – Benefício de Prestação Continuada – BPC NA ESCOLA 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.055 – Manutenção do Programa Bolsa Família – IGD/PBF 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.056 – Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 
AEPETI 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.057 – Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGD SUAS 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.58 – Manutenção do Programa Primeira Infância 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.059 – Manutenção do Projeto de Formação José Cornélio dos Santos - PSE 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.060 – Manutenção do Projeto Escola de Música - PSB 
33.90.30.00 - Material de Consumo 
08.244.0006 2.061 – Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 
08.244.0006 2.062 – Manutenção dos Conselhos Mun. Da Mulher, do Idoso e das Pessoas Com 
Deficiência. 
33.90.30.00 - Material de Consumo 
08.244.0006 2.063 – Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - BPSB 
33.90.30.00 - Material de Consumo 
08.244.0006 2.064 – Benefício Eventuais 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.244.0006 2.065 – Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta 
Complexidade 
33.90.30.00 – Manutenção Consumo 
08.244.006 2.066 – Acessuas Trabalho 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.334.0007 2.067 – Manutenção do Espaço do Empreendedor 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
2828 – Fundo Mun. Dir. Criança e Adolescente 
08.243.0006 1.025 – Diagnóstico da Situação de Vulnerabilidade da Criança e do Adolescente 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.068 – Manutenção do Conselho Tutelar 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.069 – Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
33.90.30.00 – Material de Consumo 
08.243.0006 2.070 – Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 
33.90.30.00 – Material de Consumo  
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5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
5.1. Para fins de pagamento serão observados os procedimentos dispostos no Decreto 
Estadual nº 877, de 31 de março de 2008 e a Instrução Normativa nº 018, de 21 de maio de 
2008, da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFA. 
5.2. O pagamento do contratado será efetuado, até 30 (trinta) dias após a entrega da nota 
fiscal/fatura devidamente atestada, através de conta bancária da contratada. 
5.3. Só serão pagos os valores mensais referentes aos fornecimentos efetivamente 
executados, mediante nota fiscal que será submetida à avaliação de sua veracidade. 
5.4. Para efetivação do pagamento, além da correspondente Nota Fiscal/Fatura, a 
contratada deverá comprovar sua regularidade fiscal, através das Certidões Negativas de 
Débitos atualizadas. 
5.5. As despesas de frete/embalagem, ser houver, em hipótese alguma poderão ser destacadas 
quando da emissão da nota fiscal/fatura. 
5.6. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal / Fatura, 
serão os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo ao 
Município de Óbidos - PA por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos 
pagamentos correspondentes. 
5.7. Caso a contratada seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar a devida comprovação de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006. 
5.8. Para a licitante estrangeira que indicou na proposta de preços o recebimento do 
pagamento em moeda estrangeira, será utilizada a cotação do último dia útil anterior ao dia do 
pagamento. 
5.9. O Município de Óbidos - PA poderá exigir da empresa vencedora desta licitação, a 
qualquer tempo, a apresentação de comprovantes originais referentes à efetiva quitação de 
qualquer encargo ou compromisso para com terceiros, exigidos por força da execução dos 
fornecimentos contratados. A não apresentação desses comprovantes poderá ensejar a 
suspensão dos pagamentos devidos ao Município de Óbidos - PA, a seu critério, até a 
regularização do assunto. 
5.10. O Município de Óbidos - PA procederá à retenção de impostos nas hipóteses previstas 
em lei. 
511. A contratada apresentará ao(a) gestor(a) documento fiscal específico referente ao objeto da 
licitação, sendo que estes deverão ser entregues a cada mês. 
5.12. O gestor terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da apresentação do 
documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 
5.13. O documento fiscal não aprovado pelo gestor será devolvido à contratada para as 
necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo 
estabelecido para pagamento a partir da data de sua reapresentação. 
5.14. A devolução do documento fiscal não aprovado pelo gestor, em hipótese alguma, servirá 
de pretexto para que a contratada suspenda a execução do contrato. 
5.15. O contratante poderá sustar o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos 
seguintes casos: 

a) execução do objeto contratual em desacordo com o avençado; 
b) existência de qualquer débito para com o contratante. 

5.16. No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor 
devido poderá ser atualizado financeiramente, desde que autorizado pela contratante, desde a 
data a que o mesmo se refere até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula: 
AF = [(1 + IPCA/100)N/30 –1] x VP, onde: 
AF = atualização financeira; 
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IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da 
data do adimplemento da etapa; 
N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento; 
VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste. 
5.17. Os preços poderão ser reajustados, desde que autorizado pela contratante, mediante 
requerimento da CONTRATADA, com base no Índice Geral de Preços - IGP ou outro que vier a 
substituí-lo, observado o intervalo não inferior a 12 (doze) meses a contar da data limite fixada 
para apresentação da proposta de preços da contratada. 
 
6 - DA ALTERAÇÃO 
6.1. Durante a vigência do Contrato Administrativo, os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto 
nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do 
inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado. 
6.2. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da 
Lei n. º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta licitação 
iniciar outro processo licitatório. 
6.3. O contrato poderá ser alterado, por meio de Termo de Aditivo, nos termos do Art. 65 da Lei 
n°. 8.666/93. 
 
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
7.1. Na execução do presente contrato, além das obrigações constantes no termo de referência - 
Anexo I do edital, obriga-se a contratada a envidar todo o empenho e dedicação necessária ao 
seu fiel e adequado cumprimento, obrigando-se ainda a: 

a)  Cumprir todas as exigências do Edital, Contrato e do Termo de Referência; 
b)  Recrutar em seu nome, e sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, os empregados 
necessários à perfeita execução do fornecimento, cabendo-lhe efetuar todos os 
pagamentos, inclusive dos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e 
fiscal e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora; 
c) Atender, com a diligência possível, as determinações do gestor, adotando todas as 
providências necessárias à regularização de faltas e irregularidades verificadas; 
d)  Indenizar o contratante por quaisquer danos causados, por seus empregados, ficando 
este autorizado a descontar o valor correspondente dos pagamentos devidos à 
CONTRATADA; 
e)  Comunicar, formalmente no prazo máximo de até 24 (vinte quatro) horas que antecede a 
entrega do Item, ao CONTRATANTE, eventuais ocorrências como interrupção ou possível 
atraso na entrega ou execução do fornecimento; 
f)  Entregar os materiais de expediente nos dias de segunda à sexta, excetos nos feriados 
Nacional, Estadual e Municipal, no horário das 08:00 às 13:00 e no endereço abaixo 
informados:  

 

Da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano – SEMAD; 
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPOF; Secretaria 
Municipal de Governo – SEMG; Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e 
Infraestrutura – SEURBI; Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural – 
SEMPAR; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB; 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA. 
End.: Rua Deputado Raimundo Chaves, 338, Centro – Óbidos/PA – CEP: 68250-00 

Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES 
End.: Praça Barão do Rio Branco, S/n, Centro, Óbidos/PA – CEP: 68.250-000 

Da Secretaria Municipal de Educação - SEMED 
End.: Travessa Rui Barbosa, nº 463, Centro, Óbidos/PA  - CEP: 68.250-000 
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Da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA 
End.: Rua Almirante Barroso, nº 330, Centro, Óbidos/Pa – CEP: 68.250-000 

 
g) Entregar o objeto deste Termo no Prazo Máximo de até 15 (quinze) dias, a contar a partir 
do recebimento da Ordem de fornecimento, assinada pelo(a) Fiscal e Secretário(a), em 
estrita observância das especificações do Termo de Referência. 
h)  Todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos 
sociais, encargos trabalhistas, fiscais, comerciais, deslocamento de pessoal, prestação de 
garantia, Seguro, transporte até o destino e demais encargos de qualquer natureza 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste contrato, nada mais sendo válido 
pleitear a esse título; 
i) Fornecer garantia formal para o objeto, contra qualquer irregularidade de manuseio e vício 
de utilização, não podendo ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias, inclusive com sua 
substituição quando necessário, sem ônus para a contratante, e/ou garantia a ser 
considerada será aquela do fabricante ou representante, cabendo-lhe a responsabilidade de 
solicitar a substituição, quando verificar qualquer defeito de fabricação; 
j) Reparar, corrigir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verificarem vícios, defeitos, incorreções, danos decorrentes resultantes da execução do 
fornecimento Contratado, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 
k) Caso os fornecimentos não estejam de acordo com as exigências editalícias, a 
CONTRATADA deverá refazer ou substituir o objeto em questão, no prazo Máximo de até 
72 (setenta e duas) horas, contado do recebimento da NOTIFICAÇÃO da 
CONTRATANTE, sob pena de aplicação das penalidades estabelecidas no Contrato; 
l) Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá avisar antecipadamente a 
CONTRATANTE sobre: data, hora e nome do funcionário da CONTRATADA responsável 
pela entrega do objeto licitado; 
m)  Atender prontamente, exclusivamente neste município a quaisquer exigências da 
Administração, inerentes ao objeto do Presente Contrato, do Termo de Referência e do 
Edital de Licitação; 
n)  Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
o)  Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 
condições autorizadas pela autoridade competente; 
p)  Qualquer solicitação feita pela CONTRATADA, em que possa alterar o termo do Contrato 
ora afirmado, a CONTRATADA deverá comunicar a Contratante via Ofício, juntamente com 
seus documentos que possam argumentar devida alteração, para que o(a) Gestor(a) possa 
encaminhada via Ofício à Comissão Permanente de Licitação, para sejam tomadas as 
devidas providências cabíveis a solicitação ora pretendida; 
q)  A CONTRATADA deverá aceitar, mediante solicitação da CONTRATANTE, que se 
procedam às mudanças nos dias e horários de entrega do objeto licitado, sempre que 
houver necessidade; 
r) A contratada deverá possuir estoque para atender as demandas da Secretaria Municipal 
de Saúde que se fizerem necessárias. 
s)  A contratada deverá entregar os produtos de forma parcelada, de acordo com as 
solicitações do setor requisitante da PMO. 
 

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
8.1. Na execução do objeto do presente contrato, caberá ao contratante: 

a) Proceder à emissão das requisições em tempo hábil; 
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b) Proporcionar todas as facilidades para que o fornecedor possa cumprir suas obrigações 
dentro das condições estabelecidas no contrato; 
c) participar ativamente das sistemáticas de supervisão, acompanhamento e controle de 
qualidade no momento da execução. 
d) Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio de comissão ou gestor 
designado para este fim, de acordo com o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93; 
e) Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a 
efetiva a execução dos fornecimentos e emissão dos Termos de Recebimentos; 
f) Designar comissão ou servidor para proceder à avaliação de cada um dos itens que 
compõem o objeto deste contrato a serem recebidos; 
g) Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constantes 
de cada um dos itens que compõem o objeto deste contrato, para que sejam adotadas as 
medidas corretivas necessárias; 
h) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
técnicos da contratada; 
i) Estabelecer normas e procedimentos de acesso às suas instalações para regularização 
dos fornecimentos que compõem o objeto deste contrato. 
 

9 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 
9.1. A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas que 
vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por 
parte da contratada, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos 
subcontratados. 
9.2. A inadimplência da contratada, com referência aos encargos especificados nesta cláusula, 
não transfere ao contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto 
do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado, sob pena de rescisão da 
presente avença. 
 
10 - DA EMISSÃO DE REQUISIÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO: 
10.1. Compete aos responsáveis da PMO, designar  servidores a serem escolhidos para 
procederem com o acompanhamento, controle e fiscalização na execução do objeto e do 
contrato, para o que fará designação específica, na forma da Lei 8.666/93. 
10.1.1. O servidor responsável pela fiscalização do contrato, no âmbito de suas competências 
e dentro das disposições legais, tomará todas as medidas necessárias para a boa e regular 
execução do objeto desta licitação; 
10.2.  A entrega do objeto deste contrato deverá ser efetuada no endereço, dias e horários 
mencionados no item 7.1. alínea f) deste contrato. 
10.3. Os responsáveis da PMO serão rigorosos na conferência do objeto executado, reservando-
se o direito de conceder a autorização do seu pagamento condicionada à qualidade dos 
mesmos. 
10.4. A emissão de requisições será expedida pelo (a) Gestor(a) da PMO e demais 
responsáveis competentes, conforme suas necessidades.  
10.5. Os fiscais do contrato e do fornecimento conforme portarias serão: 
 

a) Da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Humano – SEMAD, 
conforme Portaria n°: 217, de 22 de fevereiro de 2021: 

O Sr. LARISSA THAÍS CARDOSO DA SILVA, portador do CPF nº 034.526.612-32 e RG 
7613882, nível Médio completo, servidora público contrato, ocupante do cargo de Auxiliar 
Administrativo, Contrato nº 008/2021, Matrícula Funcional nº 1259421, sua substituta, a 
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servidora, Sra. Waldirene de Sousa Barros, portador do CPF nº 814.911.152-20 e 3470313 
PC/PA, nível Médio Completo, servidora pública Efetiva, ocupante do cargo de Auxiliar 
Administrativo, Matrícula Funcional n° 1132644. 

b) Da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPOF, conforme 
Portaria n°: 004/2021, de 23 de fevereiro de 2021: 

A Sra. JÚLIA VIEIRA NOGUEIRA, portadora do CPF n° 029.493.132-56 e RG n° 7396469 - 
PC/PA, Ensino Médio Completo, Comissionada, ocupante do Chefe de Divisão de 
Planejamento, Decreto n° 121/2021 e na sua ausência, Residente na Rua Deputado 
Raimundo Chaves, nº 1719, Santa Terezinha, Óbidos/PA, sua substituta, a servidora Sra. 
ANDRÉIA DOS SANTOS RIBEIRO ALBUQUERQUE, portadora do CPF n° 776.413.102-49 e 
RG n° 4837960 – PC/PA, Ensino Médio Completo, Contratada, ocupante do Auxiliar 
Administrativo, conforme Contrato Administrativo nº 001/2021, residente na Rua Abdias de 
Arruda, n°:206, Bairro de Nossa Senhora de Fátima, Óbidos-PA 

c) Da Secretaria Municipal de Governo – SEMG, conforme Portaria n°: 004/2021, de 23 de 
fevereiro de 2021: 

A Sra. JÚLIA VIEIRA NOGUEIRA, Ensino Médio Completo, Comissionada, ocupante do 
Chefe de Divisão de Planejamento, Decreto n° 121/2021, sua substituta, a servidora Sra. 
ANDRÉIA DOS SANTOS RIBEIRO ALBUQUERQUE, Ensino Médio Completo, Contratada, 
ocupante do Auxiliar Administrativo, conforme Contrato Administrativo nº 001/2021 

d) Da Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – SEURBI, 
conforme Portaria n°: 005/2021, de 24 de fevereiro de 2021: 

Sr. RUI FERREIRA LIMA, Efetivo, ocupante do Cargo de Encanador, nomeado pelo Decreto 
nº 666/2021-PMO, Matrícula Funcional nº 113211-3, seu substituto, o servidor Sr. WALMIR 
CARDOSO PINTO, Comissionado, Cargo de Chefe de Divisão de Infraestrutura, nomeado 
pelo Decreto nº 030/2021.  

e) Da Secretaria Municipal de Pesca, Aquicultura e Integração Rural – SEMPAR, 
conforme Portaria n°: 005/2021, de 24 de fevereiro de 2021: 

Sr. RUI FERREIRA LIMA, Efetivo, ocupante do Cargo de Encanador, nomeado pelo Decreto 
nº 666/2021-PMO, Matrícula Funcional nº 113211-3, seu substituto, o servidor Sr. WALMIR 
CARDOSO PINTO, Comissionado, Cargo de Chefe de Divisão de Infraestrutura, nomeado 
pelo Decreto nº 030/2021. 

f) Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento – SEMAB, 
conforme Portaria n°: 003/2021, de 22 de fevereiro de 2021: 

A Sra. ANA CRISTINA CASTRO DOS SANTOS, , servidora Pública Efetiva, ocupante do 
cargo de Auxiliar Administrativo, conforme Decreto de nomeação nº 123/2002-PMO, ensino 
médio Completo, , seu substituto, a servidora Sra. FRANCENILDA BARROS ALMEIDA, 
servidora Pública Efetiva, ocupante do Cargo de Agente de Serviços Gerais, Conforme 
Decreto nº 276/09 – PMO, Ensino Médio Completo. 

g) Da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMA, conforme Portaria n°: 006/2021-
SEMA, de 23 de fevereiro de 2021: 

O Sr. HERLON FABRICIO DA SILVA E SILVA, servidor Público efetivo, ocupante do cargo 
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de Auxiliar Administrativo, nomeado pelo Decreto nº 247/2009-PMO, Ensino Superior 
completo, sua substituta, a servidora Sra. LUCIANE DE SENA GOMES, servidora pública 
efetiva, nomeada pelo Decreto nº 1.119/2012, Ensino Superior Completo, ocupante do cargo 
de Fiscal de Meio Ambiente. 

h) Da Secretaria Municipal de Saúde – SEMED, conforme Portaria n°: 014/2021-
SEMED/GS, de 10 de fevereiro de 2021: 

A Sra. MÁRCIA COELHO NOGUEIRA, , servidora pública efetiva, nomeada através do 
Decreto n° 1231/2006, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo e TONI ROGÉRIO SILVA 
DE SOUZA, servidor público efetivo, nomeado através do Decreto n° 1231/2006, ocupante do 
cargo de Auxiliar Administrativo. 

i) Da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme Portaria n°: 032/2021-
SEMSA/GAB, de 19 de março de 2021: 

O Sr. ANTÔNIO EDER BENTES PROCÓPIO, servidor contratado, ocupante do cargo Auxiliar 
Administrativo, Matrícula n° 1259773,Formação: Ensino Médio Completo e MARIA HELENA 
DE SIQUEIRA CASTRO, servidora efetiva, ocupante do cargo de ASG, Matrícula n° 027219-
1, Formação: Ensino Médio Completo. 

j) Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, conforme Portaria n° 
008/2021-SEMDES, de 28 de janeiro de 2021: 

A Sra. EVA MARIA DE AMORIM CASTRO, servidora pública, nomeada pelo Decreto de n° 
184/2009, ocupante do cargo de Auxiliar Social, escolaridade Ensino Médio, e ANA SELMA 
SANTOS DE BRITO, servidora pública, nomeada pelo Decreto de  n° 433/2002, ocupante do 
cargo de Agente de Serviços Gerais, escolaridade Ensino Médio. 

 
10.6. Caberá aos gestores: 
a) Emitir as Ordens de Fornecimento (O.F); 
b) Sustar os pagamentos das faturas, no caso de inobservância pela contratada de qualquer 
exigência sua relativa às obrigações contratuais. 
10.7. Caberá aos fiscais dos fornecimentos e contrato: 
a)  Os Fiscais de cada secretaria ficarão responsáveis pelo recebimento dos itens, verificação da 
qualidade e estados dos produtos recebidos, Datar e Atestar, assim como, avisar com 30 
(trinta) dias de antecedência do termino do contrato ao(a) Secretário (o), para que o(a) 
mesmo(a) tome as devidas providências a vigência do contrato; 
b) A fiscalização, da contratação será exercida pelo(s) Fiscal(is), indicado(s) no Referido Termo 
de referência ao qual competirá: Receber e Verificar a qualidade do fornecimento prestado, 
Datar, Atestar, Vigência do Contrato e dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do 
contrato, e de tudo dará ciência à Administração; 
c)  O(s) Fiscal(is) da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do contrato; 
d)A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na 
ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993; 
e) O(s) fiscal(is) do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do contrato, indicando hora, dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários 
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eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 
providências cabíveis. 
f)  Solicitar à contratada e seus prepostos, tempestivamente, todas as providências necessárias 
ao bom andamento da execução dos fornecimentos. 
g)  Documentar as ocorrências havidas, em registro próprio, firmado juntamente com o preposto 
da contratada. 
h)  Emitir pareceres em todos os atos do contratante relativos à execução do contrato, em 
especial aplicação de sanções ou revisão do contrato. 
i) Recebimento e atesto dos bens. 
j) Qualidade e Vigência do Contrato. 
k)  As deficiências identificadas pelos fiscais serão levadas ao conhecimento dos responsáveis 
da PMO sob forma de relatório, e encaminhadas cópias para a notificação da licitante 
vencedora, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas, caso se faça 
necessário. 
10.8. É vedado ao contratante e a seu representante, exercer poder de mando sobre os 
empregados da contratada, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela 
indicados. 
10.9. A fiscalização exercida pelo contratante não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da 
contratada pelos danos causados diretamente ao contratante ou a terceiros, decorrentes de sua 
culpa ou dolo na execução do contrato. 
10.10. Os fiscais da contratante deverão ter a experiência necessária para o acompanhamento e 
controle da execução do contrato. 
10.11. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 
inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de 
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
11 - DA EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS E DO RECEBIMENTO  
11.1. O local, prazo e condições dos fornecimentos serão os mesmos constantes no Item 7. 
deste contrato e no termo de referência do edital no quais constam todas as especificações a 
serem executadas bem como todas as condições para a execução do fornecimento. 
11.2.  A execução do objeto deste contrato deverá ser efetuada no endereço mencionado no 
item 7.1. i) deste contrato. 
11.3. Poderá ser admitido apenas uma prorrogação no prazo de execução dos fornecimentos 
desde que informado formalmente, pela contratada, no prazo máximo de até 48 (Quarenta e 
oito) horas que antecede o término do Prazo, além de estar plenamente justificados, atendendo 
aos interesses e conveniência da Administração Pública; 
11.3.1. Os responsáveis da PMO responderão formalmente no prazo máximo de até 12 (doze) 
horas, se aceita ou não a justificativa apresenta pela contratada referente à prorrogação no 
prazo de execução dos fornecimentos; 
11.4. Após a execução do objeto deste contrato pelo fornecedor os responsáveis da PMO 
disporão de um período de até 05 (Cinco) dias para verificações da conformidade das 
especificações. A partir deste período, satisfeitas todas as condições dos testes, os 
responsáveis da PMO emitirão o respectivo “Termo de Aceitação Final”, dentro do prazo ora 
mencionado, conforme descrito abaixo: 

a) Provisoriamente, no prazo de até 05 (Cinco) dias, para verificação de sua qualidade e;  

b) Definitivamente, após a verificação provisória e estando em conformidade com as 

especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital de licitação, por 
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meio de “Termo de Aceitação Final”, dentro do prazo mencionado na alínea a) desta 

cláusula. 

11.5. Caso as especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências 
editalícias, a contratada deverá refazer, o objeto em questão, no prazo mencionado na alínea k) 
da cláusula 7.1 deste Contrato. 
 
12 - DA RESCISÃO 
12.1-O inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato e no edital que 
antecedeu a contratação, por parte da CONTRATADA, assegurará ao CONTRATANTE o direito 
de dá-lo por rescindido, mediante notificação, sem prejuízo do disposto na Cláusula Oitava. 
12.1.1- Ficará o presente Contrato rescindido, mediante formalização, assegurado o contraditório 
e a defesa, nos seguintes casos: 
a)  Atraso injustificado na execução do objeto contratado; 
b) Paralisação do fornecimento sem justa causa ou prévia comunicação à Administração; 
c) Subcontratação total ou parcial do objeto deste Contrato, associação da CONTRATADA com 
outrem, cessão ou transferência total ou parcial, sem a prévia anuência do CONTRATANTE, 
bem como fusão, cisão ou incorporação que afete a execução do presente Contrato; 
d) Desatendimento das determinações da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a 
execução do Contrato, assim como a de seus superiores; 
e) Cometimento reiterado de falhas na execução deste Contrato; 
f) Decretação de falência; 
g) Dissolução da empresa; 
h) Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da 
Administração, prejudique a execução deste Contrato; 
i) Protesto de títulos ou emissão de benefícios sem a suficiente provisão, que caracterize a 
insolvência da CONTRATADA; 
j) Razões de relevante interesse e amplo conhecimento público; 
k) Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução 
deste Contrato. 
l) Demais casos fixados nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8666/93, e conforme estabelece o art. 6° 
da Lei n. º 10.522/2002. 
 
13 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 
13.1. Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a contratada reconhece, de 
logo, o direito do contratante de adotar, no que couber a seu exclusivo critério, as medidas 
previstas no Art. 80, da Lei nº 8.666/93. 
 
14 - DAS SANÇÕES: 
14.1. Na hipótese de descumprimento por parte da contratada das obrigações contratuais 
assumidas, ou a infringência de preceitos legais pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a 
gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades: 

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

tenha a contratada concorrido diretamente; 

b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato devidamente atualizado, quando 

deixar de cumprir, no todo ou em parte qualquer das obrigações assumidas; 

c) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, na hipótese de, já tendo a 

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

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

cabíveis; 
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d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

CONTRATANTE por até 05 (cinco) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios quando a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações 

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

14.2.  As sanções de natureza pecuniária serão diretamente descontadas de créditos que 
eventualmente detenha a CONTRATADA. 
14.3. As sanções previstas não poderão ser relevadas, salvo quando ficar comprovada a 
ocorrência de situações que se enquadrem no conceito jurídico de força maior ou caso fortuito, 
devida e formalmente justificadas e comprovadas. 
 
15 - DA LICITAÇÃO 
15.1. Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº. 
004/2021/PMO. 
 
16 - DA VIGÊNCIA 
16.1. A vigência do presente contrato será de XX/XX/2021 à xx/xx/2021. 
 
17 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 
17.1. A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente 
habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a 
execução do contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias 
ao perfeito cumprimento do seu objeto. 
 
18 - DO FORO 
18.1. As partes elegem o foro da Comarca de Óbidos/PA, com renúncia a qualquer outro, para 
dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 
18.2. E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 
 

Óbidos/PA, XX de XXXXX de 2021. 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CNPJ 

CONTRATADA 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 
 
Nome:___________________________________________CPF:____________________ 
 
Nome:___________________________________________CPF:____________________ 
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ANEXO VII 

 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

Ao Município de Óbidos/PA 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2021/PMO do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”. 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de gêneros alimentícios, 
para atender as demandas dos serviços desenvolvidos pelas Secretarias Municipais de Óbidos - 
Pará, no exercício de 2021, conforme especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I 
do edital. 
 
A Empresa ____________________ CNPJ nº ___________________, apresenta PROPOSTA 
COMERCIAL, para a licitação em epígrafe, de acordo com o estabelecido no Edital e seus 
anexos, conforme segue: 
(Formular Tabela) 

Item Especificação Und. Qtd. Marca 
Preço 
unit. 

Preço 
Total 

   
  

  

Declaramos, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do 
Edital de Pregão Eletrônico Nº. 004/2021/PMO e ainda que: 
a) O prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos; 
b) Os dados bancários são:  

Banco ______ Agencia _________ Conta______________ 
c) O prazo de entrega do objeto proposto será de acordo com o solicitado pelos responsáveis da 
PMO, após o recebimento da ordem de Fornecimento, acompanhada da Nota de Empenho. 
d) Estão inclusos nos preços todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de 
administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro, 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. 
 
 
 

...................................., ..... de .......................... de ............. 
Nome e Assinatura do Representante Legal 
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