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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021/PE-PMLA 

 

PROC. ADMIN N° 043/2021-PMLA 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021/PE-PMLA 

O Município de LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ através da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO DO AJURU, e este Pregoeiro, leva ao conhecimento dos interessados que na forma da Lei 

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos Federais nº 3.555/2000 e 10.024/2019 e 

subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei. 8.666/93, bem como, pela Lei Complementar 

n°. 123/2006, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará realizar 

licitação na modalidade Pregão na forma ELETRÔNICA, do tipo menor valor por item, visando a 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, HIGIENE E LIMPEZA, 

COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, 

SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, EM 

CONFORMIDADE COM ANEXO I, conforme condição que trata do objeto, mediante as condições 

estabelecidas neste edital e seus anexos que estão disponíveis nos endereços eletrônicos; 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br; https://www.tcm.pa.gov.br; 

https://limoeirodoajuru.pa.gov.br; cpllimoeiro2021@gmail.com, bem como os interessados poderão 

obter cópia no seguinte endereço: Sala de CPL, Rua Marechal Rondon, S/Nº, Bairro Matinha, Palácio 

Açaí, Cep. 68.415-000, Limoeiro do Ajuru-PA, nos dias de segunda à sexta feira, nos horários de 09:00 

às 12:00 horas.  

 

1 – DO OBJETO. 

Constitui objeto do presente edital a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, 

HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS 

DEMANDAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE 

LIMOEIRO DO AJURU/PA, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante 

deste edital. 

 

2 – DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME. 

 

2.1. O início da sessão pública será às 09h00min (horário de Brasília) do dia 17 de Agosto de 2021, 

através do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1. Poderão participar deste pregão quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo 

de atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos. 

3.2. Todos os itens serão destinados a todas as empresas, incluindo microempresas e empresas de 

pequeno porte, com tratamento diferenciado. 

3.3. Nos itens que compõem o anexo I deste Edital, poderão participar empresas enquadradas como 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual e demais empresas, 

do ramo de atividade pertinente ao objeto deste Pregão Eletrônico, que atendam às exigências deste 

Edital. 

https://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://www.tcm.pa.gov.br/
https://limoeirodoajuru.pa.gov.br/
mailto:cpllimoeiro2021@gmail.com
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.4. Não poderão participar deste pregão: 

3.5. Empresas que não atenderem às condições deste edital; 

3.6. Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

3.7. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial 

da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 

Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU -PARÁ; 

3.7.1. Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com a Prefeitura Municipal de Limoeiro do 

Ajuru Pará; 
3.7.2. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 

3.7.3. Empresas que possuam em seu quadro societário servidor de qualquer órgão ou entidade 

vinculada a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru Pará, bem assim a empresa da qual tal servidor 

seja sócio, dirigente ou responsável técnico. 

3.7.4. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 

 
4. DO CREDENCIAMENTO. 

 

4.1. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos 

por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio 

de lances dos proponentes com plena visibilidade para o Pregoeiro e total transparência dos resultados 

para os licitantes e a sociedade, através da rede mundial de computadores – Internet. 

4.2 A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e da Administradora do Pregão 

Eletrônico, empresa responsável para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de 

compras eletrônicas. 

4.3 O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto ao site 

www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física 

ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a documentação exigida, terá acesso 

ao portal. 

4.3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

4.3.2 O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal 

da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a 

realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 

4.4 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a 

proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas no edital, bem como manifestar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 

nos termos da Lei Complementar nº 123/2006. 

4.4.1 O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá 

expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e 

condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito 

e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado. 

4.5 O fornecedor deverá 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 Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

5.1 O acolhimento das propostas de preços concomitante com os documentos de habilitação será a 

partir das 10h00min (horário de Brasília/DF) do dia 04 de agosto 2021, até às 08h:00min horas (horário 

de Brasília/DF) do dia 17 de agosto de 2021. 

5.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição dos itens descritos no Termo de 

Referência, não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no edital, 

sob pena de desclassificação. 

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

5.4. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a 

habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 

5.4.1. A falsidade da declaração de que trata o item 5.4. Sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 

7º da Lei Federal n° 10.520/2002. 

5.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação 

anteriormente inseridos no sistema até 15 (quinze) minutos anteriores à abertura da sessão pública. 

5.6. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá 

ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após a abertura da sessão. 

5.7. 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. 

5.8. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado 

após o encerramento do envio de lances, observado o prazo de 2 (Duas) horas. 

5.9. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

5.9.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

5.10. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o Pregoeiro 

dará sequência ao processo de pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data e horário 

definidos no edital. 
5.11. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor de acordo com o especificado no Anexo 
I. 
5.12. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no máximo 60 (sessenta) dias, 

sob pena de incidir nas sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002. 

 
6 – DOS LANCES. 

6.1. Tendo o proponente sido credenciado, poderá ele participar da sessão de disputa de preços, na 

data e horários definidos no preâmbulo deste edital. 

6.2. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos neste 

edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item. 
6.3. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de 
propostas. 

6.3.1 No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na 

etapa de propostas. 

6.3.2 No caso de houver propostas empatadas, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

6.4 Os proponentes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO POR CADA 

ITEM, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
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6.5 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

anteriormente registrado no sistema. 

6.5.1 Se algum proponente fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças 

inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo desclassificado pelo Pregoeiro através do sistema. Neste caso, 

a disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o Pregoeiro justificará o motivo da 

exclusão através de mensagem aos participantes e, em seguida, a disputa será reiniciada pelo Pregoeiro. 

6.5.2 Não será retirada a proposta ou desclassificado o lance quando este não for considerado 

inexequível pelo Pregoeiro durante a sessão de lances, não sendo admitidos pedidos de desclassificação 

via e-mail, telefone ou chat. 

6.6 não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 

registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

6.6.1. O intervalo mínimo de diferencia 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$ 0,20 

(Vinte Centavos). 

6.6.2. O intervalo entre 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 descarados pelo sistema os respectivos lances. 

6.7 Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, as proponentes serão informadas em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 

6.8. Será adotado para este pregão o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, onde os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.8.1. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos 

e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 

2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 

6.8.2. A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 

tratar de lances intermediários. 

6.8.3. Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 6.8.1. e 6.8.2. A sessão 

pública será encerrada automaticamente. 

6.8.4. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Pregoeiro poderá, 

assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução 

do melhor preço, mediante justificativa. 

6.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível às proponentes, para a recepção dos lances, retornando 

o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 

7. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico 

será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 

7.1. Após o encerramento da etapa de lances, como critério de desempate, será assegurada preferência 

de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 

situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 

iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada. 

7.1.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 

automaticamente pelo sistema para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos 

após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

7.1.2 A nova proposta de preços mencionada no subitem anterior deverá ser inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da 

detentora desta nova proposta (ME ou EPP). 
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7.1.3 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

subitem anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema as MEs ou EPPs remanescentes, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

7.1.4 No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a 

melhor oferta. 

7.1.5 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 7.1.3, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

7.1.6 O procedimento previsto no item 7.1. somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não 

tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, havendo empate 

entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio. 

7.1.7 O Pregoeiro deverá ainda encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas diretamente à 

proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem 

como decidir sobre a sua aceitação. 

 

8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 

 

8.1 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto, obtido por meio de pesquisa 

de mercado. 

8.2. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR 

PREÇO POR ITEM, observado o preço total de referência do item, obtido por meio de pesquisa de 

mercado. 

8.3. 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 no edital. 
8.3.1. A negociação será realizada por meio do sistema pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos e 
poderá ser acompanhada pelos demais licitantes. 

8.4. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, se estiver acima do valor de referência 

ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 

subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e 

exigências constantes no edital e seus anexos. 

8.4.1 Ocorrendo a situação referida no item 8.4. O Pregoeiro deverá negociar com a licitante 

subsequente para que seja obtida melhor proposta. 

8.4.2 Se a negociante se mantiver inerte pelo decurso de tempo de 5 (cinco) minutos durante a fase de 

negociação, dar-se-á a preclusão e a negociação passará para a colocada subsequente. 

8.5. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação no edital e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital. 

8.6. O prazo para envio da proposta de preços readequada com os respectivos valores obtidos na fase 

de lances pelo vencedor será de 2 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro no sistema, para 

envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 

ofertado após a negociação. 

8.6.1. Caso seja verificado a necessidade de comprovação documental, o Departamento de Licitação 

poderá solicitar originais ou cópias autenticadas. 

8.6.2. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de 
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órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

8.7. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o 

Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 

apuração de uma proposta que atenda ao edital. 

8.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados ou das propostas registradas, sujeitando-

se o proponente desistente às penalidades constantes neste edital, (salvo casos fortuitos de força 

maior) 

8.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

8.9.1. A Comissão de Licitação no uso de suas atribuições legais, poderá, após a fase de lances 

solicitar a composição de preços unitário, juntamente com as notas de entradas das licitantes 

vencedoras, no intuito de verificar se os preços ofertados não afetaram a entrega dos produtos, e 

principalmente a continuidade dos serviços públicos. 

 
9- DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. Declarada a empresa vencedora ao final da fase de lances, o licitante detentor da melhor oferta 

deverá encaminhar a proposta de preços realinhada de forma digitalizada no prazo de até 2 (Duas) 

horas, contados a partir da declaração de vencedor, no campo adequado para tal, disponível no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, contendo os valores (unitários e totais), descrição contendo 

especificação detalhada, unidade de fornecimento, marca e o valor deverá ser igual ou menor ao lance 

vencedor. 

9.1.1. Dentro do prazo de 2 (Duas) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos 

quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de Preços. 

9.1.2. Em caso de qualquer ocorrência que impeça a inserção da proposta realinhada e/ou de 

documentos de habilitação, na devida plataforma digital, a empresa vencedora deverá solicitar via chat 

da plataforma digital o envio dos referidos documentos por e-mail dentro do prazo estabelecido de 2 

(Duas) horas. 

9.1.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 2 (Duas) 

horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de 

Preço ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria ter sido remetido 

juntamente com a proposta, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta, e 

a convocação da próxima licitante. 

9.1.4. Os prazos que se referem o item 9.1 não serão prorrogados. 

9.2.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formulário próprio contendo as mesmas 

informações exigidas no termo de referência, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma 

oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em 

reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme 

mencionado acima, marca do produto, devendo todas as folhas ser rubricadas e assinada na última 

folha em local específico; (Modelo/Anexo II). 

9.2.2. Apresentar preços completos, expresso em reais, em algarismo nos itens e, em algarismo e por 

extenso, no valor total, computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto da 

licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, 

taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou 

venham a incidir sobre o objeto licitado e constante da proposta; 

9.2.3. Constar preço unitário e total de cada item, bem com o valor total ofertado, sendo que o preço 
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unitário deverá ser composto apenas de 2 (duas) casas decimais após a vírgula. Em caso de divergência 

entre os valores unitário e total, serão considerados os primeiros e, entre os expressos em algarismos e 

por extenso, serão considerados estes últimos; 

9.2.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 

incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 

inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 

considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os Produtos ser fornecidos sem 

ônus adicionais; 

9.2.5. O prazo para a entrega dos produtos deverá ser de acordo com o cronograma estipulado pela 

Secretaria solicitante; 
9.2.6. Somente será aceito um preço para cada item; 

9.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas de no máximo 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como 

tal; 

9.2.8. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da 

empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e 

endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da conta corrente bancária e 

agência respectiva. Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação; 
9.2.9. Número deste pregão. 

9.3. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será 

considerado o primeiro. 

9.3.1. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 

de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

9.3.2. A Proposta de Preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega dos 

produtos licitados, conforme disposto nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 deste edital. 

9.3.3 A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer 

alternativas de preços ou qualquer outra condição, não prevista neste edital. 

9.3.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, 

condições de pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais 

ofertados. 

9.3.5. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente 

edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 

julgamento. 

9.3.6. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica em 

submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita 

observância das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital. 

9.3.7. O Pregoeiro considerará como formal: erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a 

Administração Pública e não implique em nulidade do procedimento. 

9.3.8. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por no máximo 60 (sessenta) dias, 

sob pena de incidir nas sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002. 

 
10 - HABILITAÇÃO 

10.1 Para a habilitação, a empresa vencedora deverá apresentar uma via dos documentos abaixo 

discriminados, inseridos no sistema até o horário da à abertura da sessão pública, no campo 

adequado para tal, disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br 

10.1.1. Não serão aceitos protocolos de documentos em substituição aos documentos requeridos no 

presente Edital e seus anexos. 

10.1.2. Os documentos deverão ser apresentados com impressão apenas no anverso (frente) das 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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folhas, não sendo aceitas quaisquer impressões no verso das folhas. 

10.1.3. O descumprimento do item 10.1.2 não será motivo de inabilitação do proponente, será 

solicitado da licitante comprovação de documentos duvidoso. 

10.1.4 Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o 

órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a 

partir da data de emissão, exceto os Atestados de Capacidade Técnica e outros documentos que por 

ventura não tenha prazo de validade definida. 

10.1.5. Os Licitantes que estiverem ou não cadastrados no sistema de Cadastro Único de 

Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2 DE 2010, deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação, 

Jurídica, Regularidade Fiscal, Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Financeira. 

10.1.6. As licitantes regularmente cadastradas no portal de compras, as quais terão suas 

condições de Habilitação verificadas pela Comissão de Licitação, deverão apresentar; 

 
11. DA HABILITAÇÃO 
11.1 Habilitação jurídica: 
11.2. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 

11.2.1 Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores, ou; 

11.2.2 Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; 

11.2.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando 

a atividade assim o exigir. 

11.2.4 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; 
11.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
11.3.1 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
11.3.1.1. Identificação dos sócios (Documento com Foto); 

11.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, Alvará de Funcionamento e Inscrição 

municipal, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

11.3.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (incluindo INSS), Estadual e Municipal 

do domicílio ou sede do proponente; 

11.3.3.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual 

do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

11.3.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

11.3.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida em data não superior a 

180 dias da data de abertura do certame. 

11.3.6. Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho Conforme artigo 5º§ único da portaria 

1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros 

administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda 

Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar 



GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ 

CNPJ: 05.105.168/0001-85 

 
 

9 
___________________________________________________________________________________ 

End: Rua Marechal Rondon S/Nº - Bairro Matinha  - CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru - Pa  

a situação atualizada dos mesmos; 

11.3.7. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações 

Judiciais) originária do site www.tjdft.jus.br, A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 

31 da Lei 8.666/1993; 

11.3.8. Certidão (Nada Consta) de Distribuição Cível e Criminal originária do Estado de origem do 

participante através do site: (portal.trf1.jus.br/sjpa/); 

 
11.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

a)- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há 

mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida 

no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS -DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado 

pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir, vir acompanhado 

da Certidão de Regularidade Profissional do Contador, CERTIFICANDO que o profissional 

identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste  Regional,  contendo  

número,  validade  e  finalidade do contador, acompanhado de cópia do seu CRC. 

 

a.1). A demonstração da boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

 

ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

          ___________________________________________________ 

 PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

ISG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 _________________________________________________ 

  ATIVO TOTAL 

 

ILC = ATIVO CIRCULANTE 

 _____________________ 

 PASSIVO CIRCULANTE 

 

b)- As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; 

 

c)- Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Cadastramento reserva-se o direito de efetuar 

os cálculos; 

 

d)- Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente 

com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

 

Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

 

1) Sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 

 

a)-Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  

http://www.tjdft.jus.br/
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b)- Publicados em Diário Oficial; 

c)-Publicados em jornal de grande circulação; 

 

d)- Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

 

2). Sociedades limitada(LTDA): 

 

a)-Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

 

b)-Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

c). Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n.º 123/2006 - Lei das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte"SIMPLES": 

 

d) - Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 

e) - Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na 

Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

 

3). Sociedade criada no exercício em curso: 

 

a) - Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante; 

 

1). O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por 

outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

11.4.1 Certidão negativa de pedido de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo 

não constar no documento. 

 
11.5. Qualificação Técnica: 

11.5.1. Apresentar Declaração Própria do Licitante, que possui estrutura e condições para fornecer o 

objeto desse certame, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos; 

11.5.2. Alvará Sanitário, emitido pelo Órgão competente, que comprove que a Empresa licitante foi 

vistoriada pelo serviço de Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, no prazo estabelecido, 

oficialmente demonstrando que está apta para o seu funcionamento regular; 

11.5.3. A comprovação da qualificação técnica deverá ser feita através de apresentação de no 

mínimo 01 (Um) atestado de capacidade técnica fornecida por órgão público ou privado 

comprovando que já executou e/ou executa o fornecimento dos itens com características 

semelhantes ao objeto do presente certame, com firma reconhecida em cartório afim 

de certificação de assinatura do emitente do certificado; 

11.5.4. Comprovação de que é adimplente com o Município, para o fornecimento do objeto licitado, 

através de Declaração de Adimplência, expedido pela Comissão permanente de Licitação, até o 
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segundo dia que antecede a data de abertura do presente certame, juntamente com o certificado de 

registro cadastrar (CRC), o qual também será emitido pelo departamento de licitação. 

Parágrafo Único: a Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru/PA reserva-se ao direito de abrir 

diligencia, para averiguação de qualquer documento apresentado pela licitante, inclusive a 

comprovação de estrutura operacional em conformidade com os endereços apresentado pelas 

respectivas licitantes presente ao certame em epigrafe. 

 

11.5.5 Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006 (Anexo 

III):  

Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta 

condição será efetuada mediante apresentação de declaração de que a empresa está excluída das 

vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, (Anexo III – 

Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006) 

acompanhada da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução 

Normativa n.º 103, art. 8º do Departamento Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, 

publicada no DOU de 22/05/2007). 

11.6.1. A certidão deverá ter sido emitida nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data 

prevista para a realização do certame, sob pena de não aceitabilidade. 

11.6.2. Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverão apresentar toda 

a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição; 

11.6.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

o proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de negativa; 

11.6.4. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 

8.666/1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para a assinatura da Ata, ou revogar a licitação; 

11.6.5. Em atenção ao art. 42 da Lei 123/2006, nas licitações públicas a comprovação de regularidade  

fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte  somente  será  exigida  para 

efeito de assinatura do contrato. 
11.6. Declaração de Habilitação (Anexo IV): 

11.6.1 A licitante deverá apresentar declaração de que os produtos ofertados serão entregues de acordo 

com as exigências estabelecidas no edital, conforme modelo no Anexo IV. 

11.6.2 Declaração em Cumprimento ao Disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal 

(Anexo VIII): 

11.7.3. A licitante deverá apresentar declaração de inexistência de fato impeditivo à sua habilitação e 

que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 

de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, conforme Modelo de Declaração do 

Anexo V. 
11.7.4 Declaração de Não Parentesco (Anexo VII): 

11.7.5. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui proprietário, sócios ou funcionários 

que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
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licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, reta e colateral e, por afinidade até o segundo 

grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

12 OBSERVAÇÕES 

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

2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva 

que autorize a sua aceitação. 

3. A documentação exigida no item 11.3 deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas 

esferas federal, estadual e municipal. 

4. A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua validade, 

também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro. 

5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, 

se outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 90 (noventa) 

dias entre a data de sua expedição e a da abertura do certame. 

6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica 

autenticada por tabelião por força de lei ou a publicação em órgão da imprensa na forma da lei. 
6.1. As autenticações somente serão aceitas quando feitas em cartório. 
6.2. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório. 

7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 9 deste edital, não 

poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou 

apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

7.1. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 

previsto no item 9 inabilitará o licitante e o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a 

sua aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de 

classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, 

sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital. 

8. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a 

ser substituído por cópia reprográfica autenticada. 

9. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitada 
e sujeita às penalidades legais. 

10. Se a vencedora não encaminhar a proposta de preços ou os documentos de habilitação dentro do 

prazo estabelecido no edital será penalizada de acordo com as sanções dispostas no art. 7º da Lei 

10.520/2002. 

11.7 6. ESCLARECIMENTO, IMPUNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 

11.7.6.1. Conforme previsto nos arts. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024/2019, até 3 (três) dias 

úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

11.7.6.2. Os pedidos de esclarecimentos ou de impugnação referentes ao processo licitatório serão 

enviados por meio eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-

mail cpllimoeiro2021@gmail.com, ou ainda, protocolando o documento original no Departamento de 

Protocolo da Secretaria Municipal de Administração, localizado no COMPLEXO 

ADMINISTRATIVO, PALACIO AÇAÍ, RUA MARECHAL RONDON, S/Nº, BAIRRO MATINHA 

- LIMOEIRO DO AJURU PARÁ. 

11.7.6.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data 

de recebimento da petição, conforme estabelecido nos §§ 1º dos arts. 23 e 24 do Decreto Federal nº 

10.024/2019, poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos 

anexos. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:%20cpllimoeiro2021@gmail.com,
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11.7.6.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame. 
11.7.6.5. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 

11.7. Conforme previsto no art. 4º, XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, no art. 44 do Decreto 
Federal n° 10.024/2019, declarado o vencedor qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, através de formulário próprio do sistema eletrônico, 
explicitando sucintamente suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

11.8.1.1. As razões e contrarrazões deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, através do portal 

www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail cpllimoeiro2021@gmail.com, ou ainda, 

protocolando o documento original no Departamento de Protocolo da Secretaria Municipal de 

Administração, localizado no, COMPLEXO ADMINISTRATIVO, PALACIO AÇAÍ, RUA 

MARECHAL RONDON, S/Nº, BAIRRO MATINHA - LIMOEIRO DO AJURU PARÁ. 

11.8.1.2.  A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito 

que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 

11.8.1.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 

de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

11.8.1.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
11.8.1.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias. 
11.8.1.6. Decairá do direito de interpor recurso perante a Administração, aquele que aceitando os 

termos desta licitação sem objeção, venha apontar, de forma extemporânea, falhas ou irregularidades 

que a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
11.8.1.7. Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante 
vencedor. 

11.8.1.7 Ocorrendo pedido de esclarecimentos, impugnação ou recurso de caráter meramente 

protelatório, ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei 10.520/2002 

e legislação vigente. 

11.8.1.8 O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderão ser 

consultados no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, que será atualizado a cada nova etapa 

do pregão. 
11. 8.2. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 

11.8.3 O preço total deverá ser fixo em reais, com duas casas decimais, equivalentes ao de mercado 

na data da sessão pública de disputa de preços. 

11.8.4 Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com 

impostos, taxas, seguros, encargos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre à 

execução do objeto desta licitação, sem qualquer ônus para a Administração e quaisquer outros que 

incidam sobre a avença. 

11.8.5 Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada pelo chat do 

sistema, para negociar o valor do lance e, em caso de não atendimento à convocação dentro do prazo 

estipulado pelo Pregoeiro, de no mínimo 5 minutos, será convocada a próxima colocada para a 

negociação. 

11.8.6 O pagamento de cada compra será efetuado por meio de depósito bancário em conta corrente 

fornecida pela Contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos produtos, com a 

apresentação das respectivas notas fiscais devidamente atestadas pelo setor competente. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:cpllimoeiro2021@gmail.com,
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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11.8.7 A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total 

conformidade com as especificações exigidas pelo Município. 

11.8.8 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 

parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

11.8.8.1 O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no procedimento licitatório. 

11.8.9. Nenhuns pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, 

sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
12 – DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO. 

12.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto 

à interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente 

será submetido à autoridade competente para fins de homologação. 
12.2 No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos 
procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação. 

12.3 A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a 

assinar a o contrato dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que o 

mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município. 

12.4 A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de 

validade de sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar o 

contrato, retomar a sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem 

de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 

classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

12.5 Decorrido o prazo do item 12.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo 

à Prefeitura o proponente convocado para a assinatura do contrato, será ele havido como desistente, 

ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente: 
12.5.1 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da respectiva proposta; 
12.5.2 Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

12.5.3 A multa de que trata o item 12.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no 

prazo de 10 (dez) dias. 

 
13 – DA VALIDADE DO CONTRATO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
 

13.1 O contrato terá a validade até 31 de dezembro de 2021, contados a partir da data de assinatura, 

podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

13.2 Durante o prazo de validade do contrato, o Município de LIMOEIRO DO AJURU PARÁ, não 

será obrigado à aquisição em sua totalidade, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de 

qualquer espécie à empresa detentora. 

13.3 As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta de dotação orçamentária: 

 02.04 – Secretaria Municipal de Administração 

Funcional Programática: 04.122.0002.2.017.000 – Manutenção da secretaria Municipal de 

Administração. 

 

02.06 – Secretaria Municipal de Cultura 

Funcional Programática: 13.122.0007.2.032.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura. 
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02.15 – Secretaria Municipal de Educação. 

Funcional Programática: 12.122.0006.2.068.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 

Funcional Programática: 12.361.0006.2.085.000 – Manutenção das Atividades Financeiras com 

Salário Educação – QSE. 

 

03.01 – Fundo Municipal de Assistência Social. 

Funcional Programática: 08.243.0004.2.122.000 – Manutenção do Programa de erradicação do 

trabalho infantil – PETI- PVMC. 

Funcional Programática: 08.244.0004.2.143.000 – Manutenção do Centro de Referência da Assistência 

Social – CRAS. 

Funcional Programática: 08.122.0004.2.116.000 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 

Social. 

 

04.01 – Fundo Municipal de Saúde. 

Funcional Programática: 10.122.0005.2.149.000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 

Funcional Programática: 10.122.0005.2.031.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.   

 

02.12 - Secretaria municipal de meio ambiente e recursos hídricos. 

Funcional Programática: 18.122.0010.2.044.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Recursos 

ELEMENTO DE DESPESA 

33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

 

 Os programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, 

contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe 

o artigo 62 da Lei 8.666/1993 e alterações. 

 

14 – DA CELEBRAÇÃO DA CONTRATO. 

 

14.1. O contrato será disponibilizado no e-mail, da licitante vencedora para assinatura, com o uso de 

certificação digital. 

14.2. Para a assinatura do contrato o adjudicatário deverá possuir certificado digital. 

14.3. O licitante deverá informar em seu cadastro na plataforma 

www.portaldecompraspublicas.com.br o e- mail para envio do Contrato para assinatura eletrônica, com 

a indicação do nome e CPF do representante legal da empresa constante no certificado digital. 
14.4.A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada pelo representante da Contratante, 
designado (a) por meio de portaria. 
 
15 – DO REAJUSTE DE PREÇOS. 
 

15.1 Os preços adjudicados/homologados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do 

contrato (Salvo caso fortuito de força maior). 

15.1.1. Considera-se preço adjudicados/homologados aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as 

despesas e custos até à execução do serviço, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, 

contribuições fiscais e parafiscais), seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou 

complementar e outras não especificadas neste edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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assumidas pela empresa detentora da Ata na execução da mesma. 

15.2 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, 

devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º 

do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso 

fortuito ou fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual). 

15.3 O Órgão Gerenciador do contrato deverá decidir sobre a revisão dos preços ou rescisão do 

contrato no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado no 

processo. 

15.4 No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente 

estabelecido, o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pela rescisão amigável, 

liberando o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a 

negociação. 

15.5 Na ocorrência do preço tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Prefeitura Municipal 

notificará o fornecedor com o primeiro menor preço para o item ou lote visando a negociação para a 

redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 

especificações. 

15.6 Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a Prefeitura Municipal desonerará 

o fornecedor em relação ao item e rescinde seu contrato de forma parcial, sem prejuízos das penalidades 

cabíveis. 

15.7 Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a ordem de 

classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 

15.8 Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, 

pedir revisão dos preços ou a rescisão de seu contrato. 

15.8.1. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de rescisão contratual, deverá 

ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, 

mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de 

transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena 

de indeferimento do pedido. 

15.9 A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices 

ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, 

envolvendo todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e 

no embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido. 

15.10 Preliminarmente, a Prefeitura Municipal convocará todos os fornecedores no sentido de 

estabelecer negociação visando a manutenção dos preços originariamente pactuados, dando-se 

preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, 

respeitada a ordem de classificação. 

15.11 Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem 

o preço máximo a ser pago pela Administração, a Prefeitura Municipal revogará rescinde o contrato, 

liberando os fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade. 

15.12 Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado 

através de Termo Aditivo, ao qual estarão as empresas e valores vinculados. 

15.13 Na ocorrência de rescisão contratual, poderá o Gestor da Prefeitura Municipal proceder à nova 

licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso. 

15.14 O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não produzirá efeito 

suspensivo durante o período de análise do pedido, devendo a detentora do contrato manter os prazos 

para entrega dos produtos ou prestação de serviços, sob pena de aplicação das penalidades prevista 
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neste edital. 

 
16 – DA ENTREGA E DO PRAZO. 
 

16.1 O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa 

segurança durante o transporte, conforme especificação contida no Termo de Referência Anexo I. 

16.1.1. Os volumes contendo o produto deverão estar ainda, identificados externamente com os dados 

constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 

16.2 As entregas dos produtos deverão ocorrer, conforme especificação contida neste Termo de 

Referência Anexo I e/ou de acordo com as necessidades das Secretarias Requisitantes, em até 05 

(CINCO) dias contados a partir da data de recebimento da ORDEM DE COMPRA e/ou 

FORNECIMENTO, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 18h00min (horário de Brasília/DF), 

16.2.1 É de inteira responsabilidade da empresa contratada fazer a entrega dos produtos no local 

indicado pela secretaria requisitante. 

 

16.2.2. Imediatamente após a entrega dos Produtos, objetos desta Licitação, os mesmos serão 

devidamente inspecionados pelo setor responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou 

incompatibilidade nos itens fornecidos em relação à proposta comercial da contratada ou em relação 

às condições expressa neste Edital, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a 

contratada às penalidades. 

16.3 Os Produtos deverão ser entregues em perfeito estado de para consumo. O não cumprimento 

dessa condição acarretará na devolução do produto à empresa detentora do contrato, sendo às custas 

de devolução e reenvio por conta da referida empresa. 

16.4 Os Produtos deverão ser entregues em conformidade com o termo de referência anexo I com 

no máximo 20% do tempo de vida útil contado a partir da data de fabricação, ou seja, com 80% da sua 

validade intacta. 

16.5 Todos os produtos deverão ser entregues devidamente acondicionados para garantir a 

integridade dos mesmos. 

16.6 A Prefeitura Municipal será rigorosa na conferência dos Produtos entregues, reservando-se o 

direito de conceder a autorização do seu pagamento condicionada à qualidade do produto entregue. 
16.7 Os Produtos devem obedecer todas as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos. 
16.8 Os Produtos em desconformidade serão rejeitados no ato da entrega, devendo a empresa sanar 

o problema em até 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da compra. 

 
17– DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 
 
17.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega dos produtos objeto desta licitação; 
17.1.2. Aplicar à detentora do contrato as penalidades, quando for o caso; 

17.1.3. Prestar à detentora do contrato toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à 

perfeita execução do objeto; 

17.1.4   Efetuar o pagamento à detentora do contrato no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, 

devidamente atestada pelo fiscal; 
17.1.5. Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 
 
17.2 Da Empresa Vencedora: 

17.2.1 Fornecer os produtos nas especificações e com a qualidade exigida; 

17.2.2. As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número 

de empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas fiscais serão 
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liberadas para pagamento somente quando, estiver devidamente assinado e carimbado pelo funcionário 

responsável. 

17.2.3. Pagar todos os tributos, encargos, custos e despesas, dentre outros, que incidam ou venham a 

incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços fornecidos; 
17.2.4. Manter, durante a validade do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
17.2.5. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 
 
18 – DAS PENALIDADES 

18.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 

(cinco) anos, sem  prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, 

nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002. 

18.2. Após o devido Processo Administrativo, a penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário 

Oficial do Estado e/ou União. 

18.3 Nos casos previstos no art. 7º da Lei 10.520/2002, a Contratada estará sujeita às seguintes 

penalidades: 

18.3.1. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do Contrato; 

18.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 

18.3.3. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso da empresa, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de 

inadimplemento contratual; 
18.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município por período não superior a 5 (cinco) anos. 

18.3.5. A aplicação da sanção prevista no item 18.3.4, não prejudica a incidência cumulativa das 

penalidades dos itens 18.3.1., 18.3.2., 18.3.3. Principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em caso 

de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento, 

facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias. 

18.4 As sanções previstas nos itens 18.3.1. 18.3.2. 18.3.3. Poderão ser aplicadas conjuntamente com 

o item 18.3.4. Facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias. 

18.5 Ocorrendo à inexecução de que trata o item 18.3. Reserva-se ao órgão contratante o direito de 

optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação. 

18.6 A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas 

condições estabelecidas neste edital. 

 
19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou 

apresentarem proposta relativa ao presente pregão. 

19.2 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público 

decorrentes de fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou anulados, no todo ou em parte, por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 

fundamentado. 

19.3 O resultado dessa licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe 
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de Apoio. 

19.4 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação. 

19.5 No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, 

poderá a licitação ter: 
a) Adiada sua abertura; 
b) Alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 

19.6  Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, no que não colidir 

com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de 

direito. 

19.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, fica eleito o Foro da 

Comarca de LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 

19.8 Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital poderão ser 

obtidos junto a Prefeitura Municipal de LIMOEIRO DO AJURU PARÁ pelo e-mail 

cpllimoeiro2021@gmail.com.br, nos dias úteis no horário das 08h00min às 13h30min (horário de 

Brasília/DF). 

19.9 Faz parte deste edital; 

 

Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo III – Modelo de declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar n.º 
123/2006; 
Anexo IV – Modelo de declaração de habilitação e de veracidade; 
Anexo V – Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos e/ou supervenientes; 
Anexo VI – Modelo de declaração de conhecimento do edital; 
Anexo VII – Modelo de declaração de não parentesco; 
Anexo VIII – Modelo de declaração que não emprega menor de idade; 
Anexo X - Minuta de Contrato 

 

 

Limoeiro do Ajuru/Pa 03 agosto de 2021.  

 

 

 

 

CLAUBER BARROS FERNANDES 

Pregoeiro 

Portaria nº 043/2021-GP/PMLA, DE 01 de Junho de 2021

mailto:cpllimoeiro2021@gmail.com.br
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS 

DOMÉSTICOS, HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS A 

ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS 

MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA. 

 

1. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS: 
Nº 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

CUSTO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

1 

Água Sanitária de uso geral com teor 

mínimo de cloro ativo de 2.0-2,5. 

Hipoclorito de sódio apresenta-se 

como Solução aquosa alcalina 

contendo cerca de 12,5% de 

Hipoclorito de Sódio ou 12% de cloro 

ativo, de coloração amarela e odor 

característico. Concentração: 10 a 14 % 

Densidade: 1,2 (solução a 12% Na 

CIO) pH: 9 a 11 (solução a 5% em 

peso, a 25ºC). Solubilidade: 

Completamente solúvel em água. 

Produto corrosivo de odor forte e 

irritante, requer muito cuidado no 

manuseio. Embalagem de 01 litro. 

1000 Unidade R$ 2,45 R$ 2.450,00 

2 

Álcool gel à base de álcool para 

higienização, a 70%, com ação 

antisséptica, sem enxágue. 

Composição: Álcool etílico, polímero 

carboxílico, neutralizante, umectante, 

conservante quilate e água deionizada. 

Prazo de Validade: 24 meses a partir da 

data de fabricação. frasco c/ 500 ml cx 

c/ 12 unidades 

200 Caixa R$ 117,29 R$ 23.458,00 

3 
Álcool líquido etílico 92,8 graus, cx 

com 12 unid. De 1.000 ml 
300 Caixa R$ 73,79 R$ 22.137,00 

4 

AMACIANTES PARA ROUPA: 

Amaciante para todos os tipos de 

roupas composto de cloreto de 

dialquildimetil amônio, acidulante, 

coadjuvantes, preservantes, perfume, 

corante e água. Com aspecto liquido 

viscoso e pH (puro) entre 3,0 a 3,6. 

Apresentando em embalagem plástica 

resistente de 01 litro. 

150 Caixa R$ 40,00 R$ 6.000,00 
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Nº 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

CUSTO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

5 

Apanhador (pá) de lixo cabo em 

madeira com no mínimo 60 cm, base 

metálica quadrada, dimensões mínimas 

19x19 

80 Unidade R$ 5,72 R$ 457,60 

6 

Avental em PVC impermeável com 

forro em tecido de poliéster. Com alça 

no pescoço e tira para regulagem nas 

costas tamanho 70 cm x 1,20m. 

Aplicação cozinha industrial, açougues 

etc... 

150 Unidade R$ 9,67 R$ 1.450,50 

7 
Balde com espremedor 14 litros mop 

de algodão em tiras (esfregão) 
100 Unidade R$ 63,85 R$ 6.385,00 

8 

Balde em alumínio reforçado, 

resistente a impacto, paredes e fundo 

reforçados, reforço no encaixe da alça, 

alça em aço zincado e madeira, , 

Diâmetro: 32cm, Altura: 36cm 1,20 de 

espessura. 

capacidade 20 litros 

150 Unidade R$ 15,44 R$ 2.316,00 

9 

Balde plástico, em polietileno de alta 

densidade, de alça metálica, resistente 

a impacto, paredes e fundo reforçados, 

Diâmetro: 25,5cm, Altura: 24 cm, 

fundo 18cm. 

capacidade 10 litros. 

300 Unidade R$ 5,68 R$ 1.704,00 

10 

Balde plástico, em polietileno de alta 

densidade, resistente a impacto, 

paredes e fundo reforçados, com 

tampa,. Diâmetro: 51 cm, Altura: 69 

cm. 

capacidade 100 litros 

100 Unidade R$ 85,95 R$ 8.595,00 

11 

BANDEJA - Bandeja de papelão 

laminado, para uso geral com 

aproximadamente 38 cm x 45cm. 

Pacote com 10 unidades. 

70 Pacote R$ 43,58 R$ 3.050,60 

12 

Cesto para lixo com tampa, em plástico 

em formato cilíndrico fundo plano 

capacidade mínima 12 lt. 

170 Unidade R$ 29,67 R$ 5.043,90 

13 

Cesto para lixo com tampa, em plástico 

em formato cilíndrico fundo plano 

capacidade mínima 30 lt. 

90 Unidade R$ 27,88 R$ 2.509,20 

14 

Cesto para lixo com tampa, em plástico 

em formato cilíndrico fundo plano 

capacidade mínima 50 L com 

bastulante. 

50 Unidade R$ 52,35 R$ 2.617,50 

15 

Cesto para lixo com tampa, em plástico 

em formato cilíndrico fundo plano 

capacidade mínima 100 L com 

bastulante. 

50 Unidade R$ 71,50 R$ 3.575,00 

16 

Cesto para lixo com tampa, em plástico 

em formato cilíndrico fundo plano 

capacidade mínima 200 L com 

bastulante. 

50 Unidade R$ 121,02 R$ 6.051,00 
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Nº 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

CUSTO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

17 

Coador de flanela com aro em arame e 

cabo de madeira, tamanho grande; aro 

firme não flexível, para coar grande 

quantidade de café, medida mínima 20 

cm. 

150 Unidade R$ 5,77 R$ 865,50 

18 

Colher plástica descartável 

confeccionada em plástico resistente na 

cor branca ou translúcida medindo 15 a 

16 cm de cumprimento. O produto deve 

ser isento de materiais estranhos, 

rachaduras, deformações, rebarbas ou 

arestas. Embaladas higienicamente em 

saco plástico e embaladas em caixa de 

papelão. Acondicionado em pacote de 

50 unidades. 

200 Pacote R$ 4,74 R$ 948,00 

19 

Colônia infantil, produto aprovado 

dermatoligicamente, com formulação 

suave, sem álcool ou corante, 

embalagem de polietileno, com tampa 

dosadora, 100 ml 

100 Unidade R$ 10,72 R$ 1.072,00 

20 

CONDICIONADOR infantil, testado 

dermatologicamente, com PH 

balanceado, não arde os olhos, para 

todos os tipos de cabelos. Embalagem 

com 350 ml. 

100 Unidade R$ 8,68 R$ 868,00 

21 

CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA 

COLETA SELETIVA - Cada unidade 

deverá conter no mínimo 4 (quatro) 

recipientes com suporte com estrutura 

metálica em aço com tratamento anti-

corrosão. Deverá conter recipiente com 

cores adequadas e dizeres em 

caracteres legíveis e na cor branca ou 

preta com as seguintes identificações: 

Papel; Vidro; Plástico; Orgânico. A 

altura mínima do suporte metálico 

deverá ser 1050 mm e altura máxima de 

1100 mm. Capacidade de carga 

individual de 60 litros. 

60 Unidade R$ 705,74 R$ 42.344,40 

22 

Copo descartável para água, mínima de 

180 ml e máxima de 200 ml, rebordo 

anticortante de, no mínimo 180º, corpo 

frisado, medindo aproximadamente 7 

cm de diâmetro na boca, 4,5 cm de 

diâmetro no fundo e 8 cm de altura, 

confeccionado com resina 

termoplástica branca ou translúcida, 

sem telescopa mento, peso mínimo de 

2,4g por unidade, acondicionados em 

embalagem plástica transparente com 

100 und., sem telescopa mento integral, 

, a embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência e 

150 Caixa R$ 99,04 R$ 14.856,00 
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Nº 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

CUSTO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

quantidade. 

Caixas com 25 a 30 centos. 

23 

Copo descartável para café, capacidade 

mínima de 50 ml, rebordo anticortante 

de, no mínimo 180º, corpo frisado, 

confeccionado com resina 

termoplástica branca ou translúcida, 

peso de 0,75g por unidade, , sem 

telescopa mento integral. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência e 

quantidade. Caixas com 25 a 30 centos. 

100 Pacote R$ 59,72 R$ 5.972,00 

24 

Creme dental infantil, composição de 

flúor, contendo mono fluorfosfato. 

Caixas com 10 unidades de 50 gramas. 

500 Caixa R$ 4,10 R$ 2.050,00 

25 
Desentupidor de pia cabo de madeira 

plastificado 
50 Unidade R$ 7,01 R$ 350,50 

26 
Desentupidor de vaso sanitário com 

cabo em madeira plastificado 
50 Unidade R$ 5,76 R$ 288,00 

27 
Desentupidor para pia, ralos, vaso 

sanitário líquido embalagem de 1 litro 
55 Unidade R$ 25,48 R$ 1.401,40 

28 

DESIFETANTE CONCENTRADO: 

Indicado para a desinfecção e limpeza 

de pisos, superfícies, laváveis e 

instalações sanitárias. Que apresente 

eficientes ação desinfecção 

comprovada com os seguintes micro- 

organismos: Staphylococcus áureas 

(ATCC 6538); Salmonellacholerae- 

suis (ATCC 10708); VibrioChalorae 

(ATCC9458; ATCC 9459), Tendo 

como princípios ativos cloreto de 

alquildimetilBenzil amônio- 18,2%. 

Composto de cloreto de Alquil 

DimetilbenzilAm^nio, corantes, 

Dispersantes, perfume, solubilizante, 

Tenso ativo e Água. Com indicação de 

uso com diluição de 0,3%. Embalagem 

com 01 litro. 

200 Caixa R$ 60,00 R$ 12.000,00 
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Nº 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

CUSTO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

29 

DESINFETANTE LÍQUIDO A BASE 

DE PINHO, para Uso geral, 99,9 % de 

ação bactericida, Germicida e 

fungicida, fragrância lavanda / Limão, 

com tampa rosqueável, contendo o 

nome do Fabricante, data de fabricação 

e prazo de validade. O produto deverá 

ter registro no ministério da saúde. 

Embalagem plástica com 01 litro. 

592 Caixa R$ 24,70 R$ 14.622,40 

30 

DESODORIZADOR DE 

AMBIENTE. Especificação: 

desodorizador de ambiente aerossol. 

Aplicação: aromatizador de ambiental, 

bactericida, antimofo, fragrância 

multiflorais de longa duração. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, número do 

lote, validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. Caixa com 06 

frascos de 400 ml. 

157 Caixa R$ 68,30 R$ 10.723,10 

31 

DESODORIZADOR DE VASO 

SANITÁRIO (PEDRA SANITÁRIA 

CAIXA COM 144 UNIDADES) 

60 Caixa R$ 55,90 R$ 3.354,00 

32 

DETERGENTE LÍQUIDO:, 

Composição: Tensoativos aniônicos, 

glicerina, coadjuvante, preservantes, 

sequestrante, espessantes, corantes, 

fragrância e veículo. Componente 

ativo; linear alquilbenzenosulfanato de 

sódio. Contém tensoativo 

biodegradável. Informação Adicional: 

Formulado com uma composição 

equilibrada de detergente que 

aumentam a sua eficiência na remoção 

de gorduras de louças, talheres e 

panelas. Cx com 24 unidades, de 500 

ml cada. 

200 Caixa R$ 36,48 R$ 7.296,00 

33 

Escova dental infantil, cerdas de nylon 

macias, cabo reto, com 

aproximadamente 15 centímetros de 

comprimento. Embalagem com 01 

unidade. 

296 Unidade R$ 1,22 R$ 361,12 

34 
Escova p/ Tanque Em Nylon (Oval) 

Grande. 
110 Unidade R$ 2,09 R$ 229,90 

35 
Escova para lavar vaso sanitário, cabo 

de plástico e cerdas de nylon. 
80 Unidade R$ 9,08 R$ 726,40 

36 
Escovão de Piaçava com cabo de 

madeira 
260 Unidade R$ 8,58 R$ 2.230,80 

37 Espanador de teto c/vara de 3 m. 74 Unidade R$ 14,78 R$ 1.093,72 

38 
Espanador para móveis cerdas em fibra 

cabo plástico tam 30cm 
74 Unidade R$ 29,87 R$ 2.210,38 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

CUSTO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

39 

Esponja para limpeza duas faces, sendo 

uma face macia para limpeza leve e 

outra face em material resistente para 

limpeza pesada, medindo aprox. 12 cm 

x 8 cm x 2 cm de espessura. Cx. c/24 

unidades. 

200 Caixa R$ 35,50 R$ 7.100,00 

40 

Filme p/embalagem alimentos; em 

plástico aderente de PVC (atóxico); 

medindo (28 cm x 30 m) - L x C; com 

espessura de 10 micras; Bobina 

contendo 25 a 30 metros. 

222 Unidade R$ 9,43 R$ 2.093,46 

41 

FIO DENTAL INFANTIL (ROLO 

COM NO MÍNIMO 50 METROS) - 

tipo regular (sem sabor), composto de 

poliamida e cera. A embalagem deverá 

conter a identificação do fornecedor, n° 

do lote, data de fabricação e data de 

validade. 

Embalagem com 01 unidade. 

30 Unidade R$ 2,70 R$ 81,00 

42 
Flanela para limpeza - medindo 20cm 

largura x 40cmcomprimento. 
600 Unidade R$ 3,88 R$ 2.328,00 

43 

Fósforo, confeccionado em madeira de 

1ª qualidade, acabamento perfeito, com 

ponta abrasiva, medindo 

aproximadamente 6 cm de 

comprimento total. Acondicionados 

em caixas resistentes contendo 

aproximadamente 40 palitos, 

reembalados de forma a garantir a 

integridade do produto até seu uso. A 

embalagem deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência e 

quantidade. Pacotes com 10 caixas 

200 Pacote R$ 6,06 R$ 1.212,00 
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ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

CUSTO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

44 

FRALDA, descartável, infantil, boa 

qualidade, unissex, não estéril, de uso 

externo único, atóxica, isenta de 

substâncias alergênica, sem rasgos, 

impurezas, fiapos, emendas ou 

qualquer outro tipo de defeito, 

composta de uma capa de tela 

polimérica, um núcleo absorvente 

composto por algodão hidrófilo, polpa 

de celulose virgem e/ou materiais 

poliméricos absorventes, anatômica de 

cintura ajustável, dotada de ajuste 

perfeito para evitar vazamentos, com 

flocos de gel, camadas externas e 

internas perfeitamente sobrepostas, 

com bordas unidas entre si, dever 

conter no mínimo dois fios de elástico, 

deve apresentar maciez e absorção 

adequada a sua finalidade, superfície 

uniforme, livre de empelotamentos ou 

qualquer outro tipo de defeitos. 

Revestimento externo confeccionado 

em plástico de polietileno com 

espessura, flexibilidade e resistência 

adequada, dotada de faixa multi 

ajustáveis nas laterais de duas tiras 

adesivas abre e fecha devidamente 

impregnada de substancia aderente. 

Tamanho P. Pacotes com 28 a 30 

unidades. 

150 Pacote R$ 47,22 R$ 7.083,00 

45 
Guardanapo de pano, linho misto, 

branca, 45 cm, 45 cm. 
259 Unidade R$ 8,37 R$ 2.167,83 

46 

Guardanapo de papel branco, medindo 

aproximadamente 20 x 23 cm, com boa 

capacidade de absorção, sem furos, 

materiais estranhos ou sujidades, 

embalados em caixa de papelão, de 

forma a garantir a higiene e integridade 

do produto até seu uso. A embalagem 

deverá conter externamente os dados 

de identificação, procedência e 

quantidade. Pacote com 50 unidades. 

100 Pacote R$ 4,86 R$ 486,00 

47 

Hastes flexíveis - cotonete palinete 

100% algodão antigerme, práticos, 

higiênicos e indispensáveis. Caixa com 

10 embalagens de cotonetes, com 100 

unidades cada uma. 

300 Unidade R$ 4,25 R$ 1.275,00 
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48 

Hidratante infantil para pele, em creme, 

uso infantil, corpo inteiro, composto de 

água, glicerol, monestearato de 

glicerina, lanolina, óleos, álcool, 

fragrância, metilparabeno, extrato de 

camomila, propilparabeno, edta, para 

todos os tipos de pele, , produto sujeito 

a verificação no ato da entrega, aos 

procedimentos a dm. determinados 

pela ANVISA. Testado 

dermatologicamente. 

Frasco plástico de 150 ml 

40 Unidade R$ 20,96 R$ 838,40 

49 

INSETICIDA AEROSOL MULTI 

.Composição: Ingrediente ativos: 

D'aletrina 0,135%, D-tetrametrina 

0,10%, parmetrina 0,10%. Ingredientes 

inertes para 100%. Informação 

Adicional: Eficaz contra moscas, 

mosquitos e baratas. Elimina também o 

mosquito da dengue. PAC COM 06 

unidades de 500 ml cada. 

100 Pacote R$ 202,40 R$ 20.240,00 

50 

Lenço Umedecido infantil, 

Composição: Água purificada, 

propilenoglicol, lanolina, 

cocamidopropilbetaína, polissorbato, 

EDTA, metilparabeno, fragrância 

bronopol e vitamina E. Testado 

dermatologicamente. Pacote com 48 

unidades. 

30 Pacote R$ 12,79 R$ 383,70 

51 

LIMPA ALUMÍNIO produto líquido 

para limpeza de alumínio, embalagem 

plástica, com tampa 

dosadora.Composição: tensoativa não 

tóxico, biodegradável, sabão 

coadjuvante, corante, água, glicerina e 

ácido sulfônico. Caixa com 12 

unidades, de 500 ml cada. 

50 Caixa R$ 41,75 R$ 2.087,50 

52 

LIMPA VIDRO - em líquido com 

tensoativo não iônico na embalagem 

deverá constar a data da fabricação e da 

validade do produto e número do lote, 

acondicionado em embalagem de 400 

ml. Caixa com 12 unidades 

50 Caixa R$ 13,34 R$ 667,00 

53 

Lixeira basculante diversas cores, 

todas com tampa preta. Todas as cores 

para coleta seletiva Material 100% 

reciclado. Medidas aproximadas do 

cesto: altura: 45 cm largura: 32 cm 

profundidade: 30 cm. Capacidade 50 

litros.  

80 Unidade R$ 75,25 R$ 6.020,00 



GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ 

CNPJ: 05.105.168/0001-85 

 
 

28 
_____________________________________________________________________________________ 

End: Rua Marechal Rondon S/Nº - Bairro Matinha  - CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru - Pa  

Nº 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

CUSTO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

54 

Loção para o tratamento e profilaxia da 

pediculose (piolhos), da ftiríase 

(chatos), da escabiose (sarna) e das 

infestações por carrapatos em geral 

Cartucho contendo frasco com 100 ml 

50 Unidade R$ 12,22 R$ 611,00 

55 
LIXEIRA GRANDE ( LIXEIRA 100L 

COM PEDAL) 
30 Unidade R$ 161,00 R$ 4.830,00 

56 
Lixeira pequena (Lixeira 

Simples Preta 10L) 
80 Unidade R$ 3,75 R$ 300,00 

57 

Loção repelente infantil, com camada 

protetora sem álcool etílico, 

hipoalergênico, que age rapidamente. 

Testado dermatologicamente. Frasco 

de 120 ml 

40 Unidade R$ 24,35 R$ 974,00 

58 

LUSTRA MÓVEIS a base de cera 

naturais, com ação de secagem rápida, 

com perfume suave, em embalagem 

plásticas de 200 ML, CAIXA COM 12 

FRASCOS. 

60 Caixa R$ 54,00 R$ 3.240,00 

59 

Luva descartável de alta qualidade para 

manipulação de alimento escolar, 

transparente. Caixa com 100 unidades. 

100 Caixa R$ 76,10 R$ 7.610,00 

60 

Luvas de Borracha: Confeccionada 

Látex Natural, revestida internamente 

com flocos de algodão. Comprimento: 

31 cm espessura: 0,45 mm frisos 

antiderrapantes. Cor amarela TAM. 

P,M e G 

300 Par R$ 7,01 R$ 2.103,00 

61 

Marmitex de alumínio redonda para 

alimentos, com tampa, fechamento 

manual, capacidade para até 1200 ml, 

dimensões: 180 mm de diâmetro x 70 

mm de altura, espessura de 0,035 

micros, pesando a caixa com a tampa 

900 gramas. Acondicionada em saco 

plástico transparente e embalada em 

caixa de papelão, contendo dados de 

identificação do fabricante e marca. 

Embalagem contendo 100 unidades 

300 Pacote R$ 48,53 R$ 14.559,00 

62 Mascara plástica com respirador (EPI) 1500 Unidade R$ 74,84 R$ 112.260,00 

63 

Mascara cirúrgicas descartáveis (Tripla 

com elástico com 50 unid. com 

Anvisor) 

500 Caixa R$ 42,14 R$ 21.070,00 

64 
ÓCULOS de proteção transparente 

(EPI) 
750 Unidade R$ 8,33 R$ 6.247,50 

65 

Pá para lixo articulada em plástico 

altamente resistente, com cabo de 

alumínio medindo aproximadamente 1 

metro. 

130 Unidade R$ 5,62 R$ 730,60 

66 

Pano de chão alvejado grande, TAM 

80x50 (100% algodão). Pacote com 12 

unidades 

100 Pacote R$ 22,04 R$ 2.204,00 
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67 
Pano de prato em algodão alvejado 

medindo 70x50cm. 
600 Unidade R$ 5,29 R$ 3.174,00 

68 
Papel alumínio, rolo de 30cmX7,5m. 

Alumínio reciclável e não perecível. 
200 Rolo R$ 6,55 R$ 1.310,00 

69 

Papel higiênico branco, absorvente, 

reciclável, macio, suave, 

biodegradável, picotado, 100% fibras 

naturais, testado dermatologicamente. 

De boa qualidade. Embalagem que 

suporte empilhamento, rolos de 30 

(trinta) metros, Fardo com 48 unidades. 

1670 Fardo R$ 43,23 R$ 72.194,10 

70 

Papel Toalha de primeira qualidade, 

padrão luxo, interfolhado, 2 dobras, 

branca, picotado, com 100% de fibras 

celulósicas, macia, com alta absorção, 

papel não reciclado, medidas 

aproximadas de 23x21cm. Pacote com 

02 unidades 

130 Pacote R$ 7,86 R$ 1.021,80 

71 

Pedra sanitária c/suporte plástico, com 

no mínimo 25gr, fragrância de lavanda, 

floral ou campestre, devendo a pedra 

ser embalada em saco plástico lacrado 

e este em caixa individual contendo 

informações sobre o produto, 

constando prazo de validade mínimo de 

2 anos a contar da data de fabr., na data 

de entrega a fabricação não poderá ser 

superior a 6 meses. Com registro ou 

notificação válidos na ANVISA. 

Embalagem caixa com 01 unid. 

750 Unidade R$ 2,76 R$ 2.070,00 

72 

Prato plástico descartável fundo, 

confeccionada em plástico resistente na 

cor branca, 17,2 cm de diâmetro. O 

produto deve ser isento de materiais 

estranhos, rachaduras, deformações, 

rebarbas ou arestas. Embaladas 

higienicamente em saco plástico e 

embaladas em caixa de papelão. 

Acondicionado em pacote com 10 

unidades. 

300 Pacote R$ 3,88 R$ 1.164,00 

73 

Prato raso para sobremesa descartável 

de material resistente (poliestireno 

branco leitoso), com 

aproximadamente150 mm.de diâmetro. 

Embalagem primária em sacos 

plásticos lacrados com 10 unidades. 

300 Pacote R$ 3,52 R$ 1.056,00 

74 

Prededor de roupa plástico com 

formato retangular, de plástico, 

medindo 8 cm 

60 Unidade R$ 4,93 R$ 295,80 

75 

Rodo de borracha dupla, de 40 cm, c/ 

cabo de madeira ou metal revestido 

com plástico, comp. 120 cm. 

330 Unidade R$ 14,73 R$ 4.860,90 
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76 

Refil para rodo do tipo Mop Limpeza 

Geral (Kit 4 Unidades Refil Para Rodo 

Magico) 

60 Unidade R$ 9,49 R$ 569,40 

77 

Sabão em barra 200 gramas para 

limpeza em geral. caixa com 50 

unidades 

150 Caixa R$ 42,88 R$ 6.432,00 

78 

Sabão em pó biodegradável, de boa 

qualidade, fragrância suave, para 

utilização em lavagens de roupas e 

limpeza em geral. Acondicionado em 

embalagem plástica, que deverá conter 

externamente os dados de 

identificação, procedência, número do 

lote, validade e número de registro no 

Ministério da Saúde. Embalagem de 

1kg 

1600 Unidade R$ 10,46 R$ 16.736,00 

79 

Sabonete em tablete comum infantil:, 

Composição: neutro, Seboato de sódio, 

palmistato de sódio, glicerina, 

fragrância, CI 12490, CI 74160, CI 

77891, cloreto de sódio, lecitina, 

distirilbifenildissulfato de dissódico, 

EDTA tetrassódico, extrato das pétalas 

de rosa, extrato de girrasol, extrato de 

camomila, hidróxido de sódio, BHT, 

formaldeído e água. Testado 

dermatologicamente. Unidade de 90 

gramas. 

300 Unidade R$ 1,56 R$ 468,00 

80 

SABONETE LIQUIDO CREMOSO 

para mãos, de teor cosméticos, agentes 

hidratantes, nutrientes e emolientes, 

consistência semi gel. Densidade a 

20/4(g/cm3) = 1,01 a 1,05, Ph 6,5 A 7,5 

para limpeza de mãos. Apresentando 

em embalagem bombona de polietileno 

com 05 litros. 

100 Unidade R$ 22,19 R$ 2.219,00 

81 

Saco para Lixo 30 litros: em polietileno 

de alta densidade, na cor preta. Saco 

plástico para coleta de lixo domiciliar, 

capacidade 30 litros reforçado, 

medindo 59 x 62 cm x 0,010mm, 

fabricado em polietileno de baixa 

densidade, acondicionados em, 

devendo possuir em sua embalagem 

todos os dados de acordo com a Lei do 

Consumidor. 

Fardo contendo 100 pacotes com 05 

unidades cada. 

33000 Unidade R$ 2,30 R$ 75.900,00 
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82 

Saco para lixo 50 litros: em polietileno 

de alta densidade na cor preta Saco 

plástico para coleta de lixo domiciliar, 

capacidade 50 litros reforçado, 

medindo 63 x 80cm x 0,012mm, 

fabricado em polietileno de baixa 

densidade, devendo possuir em sua 

embalagem todos os dados de acordo 

com a Lei do Consumidor. 

Fardo contendo 100 pacotes com 05 

unidades cada. 

20000 Unidade R$ 2,34 R$ 46.800,00 

83 Saco para Pipoca 11cm x 16cm  4000 Pacote R$ 5,14 R$ 20.560,00 

84 

Saco plástico lixo 100 litros, 10 micras, 

cor preta, largura 75, altura 105, de 

polipropileno. Aplicação: coleta de 

lixo. Deverá estar em conformidade 

com as normas da ABNT 

NBR9190/9191/13055/13056. 

Fardo contendo 100 pacotes com 05 

unidades cada. 

33000 Pacote R$ 10,46 R$ 345.180,00 

85 

Saco plástico lixo 200 litros, 10 micras, 

cor preta, largura 75, altura 105, de 

polipropileno. Aplicação: coleta de 

lixo. Deverá estar em conformidade 

com as normas da ABNT 

NBR9190/9191/13055/13056. 

Fardo contendo 100 pacotes com 05 

unidades cada. 

230 Fardo R$ 49,35 R$ 11.350,50 

86 

SHAMPOO, infantil líquido, neutro., 

com dados de identificação do produto, 

marca do fabricante, prazo de validade 

e registro no Ministério da Saúde. 

Testado dermatologicamente. 

Embalagem com 240 ml 

40 Unidade R$ 12,10 R$ 484,00 

87 
Soda Cáustica líquida. Embalagem de 

01 litro 
80 Unidade R$ 21,18 R$ 1.694,40 

88 

TALCO INFANTIL, para bebê possui 

amido de milho que é mais suave para 

a pele do bebê. Protege contra as 

assaduras, tem ação antisséptica e 

antibacteriana, principal ativo: amido 

de milho e talco. Testado 

dermatologicamente. Frasco de 200 g 

40 Unidade R$ 16,17 R$ 646,80 

89 

Tigela descartável com capacidade 

aproximada para 300ml, 

acondicionado em embalagem plástica 

com 10 unidades. 

300 Pacote R$ 49,16 R$ 14.748,00 

90 

Toalha de Banho: Leveza, suavidade, 

conforto e elegância! Composição: 1 

Toalha de Rosto Branca 100% algodão 

70cm x 140cm. 

180 Unidade R$ 15,73 R$ 2.831,40 
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91 

Toalha de Rosto: Leveza, suavidade, 

conforto e elegância! Composição: 1 

Toalha de Rosto Branca 100% algodão 

50cm x 80cm. 

180 Unidade R$ 11,15 R$ 2.007,00 

92 

Touca descartável para manipulação de 

alimentos, com elástico cx. com 50 

unidades. 

70 Caixa R$ 23,22 R$ 1.625,40 

93 
Vassoura de fio de algodão com balde 

e suporte de 20 lt 
50 Unidade R$ 114,46 R$ 5.723,00 

94 

Vassoura higiênica para limpeza de 

vaso sanitário com recipientes 

higiênico, cerdas de material sintético 

com cabo de 18 a 20 cm 

80 Unidade R$ 9,95 R$ 796,00 

95 
Vassoura Piaçava sintética 30 cm cabo 

de madeira plastificada 
330 Unidade R$ 9,30 R$ 3.069,00 

96 

VASSOURA PIAÇAVA, cabo em 

madeira resistente e com formato 

cilíndrico, deverá ser lixado, isento de 

nós, superfície lisa, sem qualquer 

forma pontiaguda, tendo ainda a ponta 

superior arredondada e a outra 

firmemente presa ao taco, 

comprimento 120 cm, diâmetro 

mínimo 2,2 cm; taco em madeira, com 

fixação do cabo na base através de 

rosca na peça que deverá ficar 

rigidamente preso, largura 2,5 a 3 cm. 

PIAÇAVA, deverá ser selecionada e 

beneficiada. Os fios deverão ser 

contínuos e com rigidez adequada para 

varrição de piso áspero. Não serão 

aceitos fios provenientes de crina 

vegetal tingida. Altura livre da piaçava 

(mínimo) 120cm. 

210 Unidade R$ 9,82 R$ 2.062,20 

97 CAIXA DE ISOPOR 05 LITROS 30 Unidade R$ 8,04 R$ 241,20 

98 CAIXA DE ISOPOR 15 LITROS 30 Unidade R$ 139,36 R$ 4.180,80 

99 CAIXA DE ISOPOR 17 LITROS 60 Unidade R$ 39,14 R$ 2.348,40 

100 CAIXA DE ISOPOR 27 LITROS 30 Unidade R$ 122,02 R$ 3.660,60 

101 CAIXA DE ISOPOR 28 LITROS 30 Unidade R$ 42,39 R$ 1.271,70 

102 

COLHER PLASTICA 

DESCARTAVEL 

CONFECCIONADA EM PLASTICO 

RESISTENTE NA COR BRANCA 

OU TRANSLUCIDA MEDINDO 15 

OU 16CM DE COMPRIMENTO. O 

PRODUTO DEVE SER ISENTO DE 

MATERIAIS ESTRANHOS, 

RACHADURAS, DEFORMAÇÕES, 

REBARBAS OU ARESTAS 

70 Caixa R$ 41,93 R$ 2.935,10 
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103 

COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL 

180 ML PCT. C/100 UNIDADES 

ATENDENDO A NORMA  ABTN 

14865 

200 Caixa R$ 141,99 R$ 28.398,00 

104 

COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEL 

50 ML PCT. C/100 UNIDADES 

ATENDENDO A NORMA  ABTN 

14865 

45 Caixa R$ 100,42 R$ 4.518,90 

105 

 FACA PLASTICA DESCARTAVEL 

CONFECCIONADA EM PLASTICO 

RESISTENTE NA COR BRANCA 

OU TRANSLUCIDA MEDINDO 15 

OU 16CM DE COMPRIMENTO. O 

PRODUTO DEVE SER ISENTO DE 

MATERIAIS ESTRANHOS, 

RACHADURAS, DEFORMAÇÕES, 

REBARBAS OU ARESTAS 

20 Caixa R$ 91,36 R$ 1.827,20 

106 

PALITOS DE MADEIRA, MAÇO 

COM 10 CAIXINHAS CONTENDO 

40 PALITOS CADA, COM SE 

50 Maço R$ 4,53 R$ 226,50 

107 

 GARFO PLASTICO 

DESCARTAVEL 

CONFECCIONADA EM PLASTICO 

RESISTENTE NA COR BRANCA 

OU TRANSLUCIDA MEDINDO 15 

OU 16CM DE COMPRIMENTO. O 

PRODUTO DEVE SER ISENTO DE 

MATERIAIS ESTRANHOS, 

RACHADURAS, DEFORMAÇÕES, 

REBARBAS OU ARESTAS 

60 Caixa R$ 116,68 R$ 7.000,80 

108 

LENÇOS EM PAPEL 

DESCARTAVEIS DEVIDAMENTE 

EMBALADOS, SEM SINAIS DE 

ESTRAVIO  

60 Caixa R$ 16,47 R$ 988,20 

109 

 MARMITAS DESCARTAVEIS 

E115PRATO PARA 

REFEIÇÕES.MARMITEX N. 9; 

DIÂMETRO : 215 MM, 

ALTURA:  66 MM, VOLUME: 1.200 

ML, QTD POR CAIXA: 100 UM, 

FECHAMENTO: MÁQUINA 

110 Caixa R$ 74,41 R$ 8.185,10 

110 

SACO PARA LIXO BRANCO P/ 

LIXO HOSPITALAR RESÍDUO 

INFECTANTE 30 KG. 

15 Pacote R$ 140,79 R$ 2.111,85 

111 

SACO PARA LIXO BRANCO P/ 

LIXO HOSPITALAR RESÍDUO 

INFECTANTE 50 KG. 

50 Pacote R$ 40,13 R$ 2.006,50 

112 
SACO PLÁTICO TRANSPARENTES 

DE 500GM 
120 Embalagem R$ 13,05 R$ 1.566,00 

113 SACO PLÁTICO DE 2 KG 30 Fardo R$ 22,15 R$ 664,50 

114 SACO PARA LIXO  15 LITROS 500 Unidade R$ 3,63 R$ 1.815,00 

115 SACO PARA LIXO  30 LITROS 500 Fardo R$ 22,80 R$ 11.400,00 

116 SACO PARA LIXO  50   LITROS 50 Fardo R$ 64,36 R$ 3.218,00 



GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ 

CNPJ: 05.105.168/0001-85 

 
 

34 
_____________________________________________________________________________________ 

End: Rua Marechal Rondon S/Nº - Bairro Matinha  - CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru - Pa  

Nº 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

CUSTO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

117 SACO PARA LIXO  100  LITROS 50 Fardo R$ 72,67 R$ 3.633,50 

118 SACO PARA LIXO  200  LITROS 50 Fardo R$ 84,16 R$ 4.208,00 

119 BACIA PLASTICA 500ML  30 Unidade R$ 8,60 R$ 258,00 

120 
JOGO DE TALHER COLHER, GARFO , 

FACA COM 24 CADA 
20 Unidade R$ 77,06 R$ 1.541,20 

121  CANECA CERÂMICA, VOL 300ML 50 Unidade R$ 25,00 R$ 1.250,00 

122 

COADOR DE CAFÉ DE TECIDO 

TAMANHO GRANDE COADORES DE 

PANO PARA CAFE ALGODAO 100% 

ORIGINAL LIDER 

80 Unidade R$ 6,29 R$ 503,20 

123  COLHER INOX, 5 GRAMAS  40 Unidade R$ 19,11 R$ 764,40 

124 

DISPENSADOR DE COPO 

DESCÁRTAVEIS INOX,TAMANHO 200 

ML, CAPACIDADE DO TUBO QUE 

COMPORTA 100 COPOS 

40 Unidade R$ 41,00 R$ 1.640,00 

125 
GARRAFA TERMICA COM MOLDURA 

PLASTICA, TAMANHO PEQUENO 14 

X19 CM 
40 Unidade R$ 95,48 R$ 3.819,20 

126 COPO DE VIDRO DE CAPAC. 300 ML 10 Unidade R$ 31,52 R$ 315,20 

127 
FACA DE CORES COM LAMINAS DE 

INOX COM CABO DE POLIETILENO  
20 Unidade R$ 38,74 R$ 774,80 

128 

PESCA LARVAS PARA AGENTES DA 

DENGUE - KIT DENGUE,EM ARAME 

COBERTO COM PLÁSTICO VERDE E 

CABO 28 DE CM  

20 Unidade R$ 408,05 R$ 8.161,00 

129 
 TABUA 50 X 30 X 1,5 CM; 319 G 

MATERIAL DE POLIETILENO 

BRANCO 
10 Unidade R$ 10,50 R$ 105,00 

130 
INSERTICIDA DE 360 ML CAIXA 

C/12 . 
40 Caixa R$ 120,30 R$ 4.812,00 

131 
LIMPA ALUMINIO 500ML 

CAIXA/24. 
50 Caixa R$ 55,79 R$ 2.789,50 

132 

PANO DE CHÃO BRANCO 

ALVEJADO, FECHADO: 38 CM X 

60 CM. 

750 Unidade R$ 7,61 R$ 5.707,50 

133 

ASSADEIRA RETANGULAR EM 

ALUMINIO  COM DIMENÇÕES DE 

41,5 X 30 X 5,5 CM 

30 Unidade R$ 52,87 R$ 1.586,10 

134 

ASSADEIRA REDONDA EM 

ALUMINIO COM DIMENSÕES DE 

30CM DE DIAMETRO x 7,8 CM DE 

ALTURA. 

30 Unidade R$ 59,24 R$ 1.777,20 

135 

PANELA DE PRESSÃO 15 LITROS 

EM ALUMINIO POLIDO, COM 

ALÇA FULGÔR,VÁLVULA DE 

SEGURANÇA EM SILICONE QUE 

NÃO RESSECA,ESTRUTURA MAIS 

ESPESSA,POSSUI DUAS 

VÁLVULAS DE SEGURANÇA, 

SENDO UMA METÁLICA E 

OUTRA DE SILICONE, POSSUI 

TRAVA DE SEGURANÇA, POSSUI 

UM EXCLUSIVO ALIVIADOR DE 

PRESSÃO. 

20 Unidade R$ 470,54 R$ 9.410,80 
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136 

PANELA DE PRESSAO 

CAPACIDADE PARA 5 LITROS; 

EM ALUMÍNIO POLIDO; CABOS 

EM BAQUELITE; DIMENSÕES 

ALTURA 22,00 CM X LARGURA 

28,00 CM X COMPRIMENTO 43,00 

CM ESPESSURA 3MM; TAMPA 

COM 08 TRAVAS DE SEGURANÇA 

EXTERNA. 

20 Unidade R$ 164,00 R$ 3.280,00 

137 

KIT PARA ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR DE ALUNOS (PRATOS, 

COLHERES E CANECA), COLHER : 

6 ML; CANECA: 300 ML; PRATO: 

600 ML, EM PLÁSTICO 

RESISTENTE A ALTA 

TEMPERATURA E LIVRE DE 

BISFENOL A (BPA). GARANTIA 

CONTRA DEFEITOS DE 

FABRICAÇÃO. 

500 Unidade R$ 14,41 R$ 7.205,00 

138 

PORTA MANTIMENTOS 380 ML 

KIT COM 04 UNIDADES TAMPA 

ROSQUEAVEL 

10 Unidade R$ 45,75 R$ 457,50 

139 

JOGO DE XICARAS COM 06 

UNIDADES CONFECCIONADO EM 

VIDRO COM CAPACIDADE PARA 

65ML 

20 Unidade R$ 111,88 R$ 2.237,60 

140 

SUPORTE PARA COPOS 

DESCARTÁVEIS 

Material: confeccionado em aço inox; 

Tipo Copo: para água; Apresentação: 

tampa móvel na parte superior, suporte 

para fixação em parede, com colar 

ajustado para gargalos de copos de 180 

ml, para água; Capacidade: para 100 

copos; Características Adicionais: 

sistema de abastecimento dos copos 

pela parte superior e a retirada pela 

parte inferior, acompanhado de 

parafusos e buchas para fixação. 

10 Unidade R$ 48,14 R$ 481,40 

141 

FRIGIDEIRA ANTIADERENTE 

RASA CONFECCIONADO EM 

ALUMINIO; COM 24 CM DE 

DIAMENTRO; CABO 

CONFECCIONADO EM 

BAQUELITE. 

10 Unidade R$ 112,41 R$ 1.124,10 

142 

PAPAEIRO CONFECCIONADO EM 

ALUMINIO ANTIADERENTE COM 

16CM DE DIAMETRO 

15 Unidade R$ 45,11 R$ 676,65 

143 

SUPORTE PORTA DETERGENTE, 

SABÃO E ESPOJA; 

CONFECCIONADO EM PLASTICO 

10 Unidade R$ 25,00 R$ 250,00 

144 SALEIRO 10 Unidade R$ 25,10 R$ 251,00 
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Nº 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

CUSTO 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

145 
BACIAS PLASTICAS COM  

CAPACIDADE PARA LITROS  
15 Unidade R$ 28,26 R$ 423,90 

146 

ESCORREDOR DE LOUÇA COM 

CAPACIDADE PARA 20 PRATOS E 

COLHERES 

10 Unidade R$ 142,78 R$ 1.427,80 

147 
GARFO EM MATERIAL INOX 

MEDINDO 22cm 
120 Unidade R$ 7,19 R$ 862,80 

148 
FACAS EM MATERIAL INOX 

MEDINDO 22cm 
120 Unidade R$ 42,67 R$ 5.120,40 

149 
COLHER EM MATERIAL INOX 

MEDINDO 22cm 
120 Unidade R$ 4,15 R$ 498,00 

150 

PANELA TIPO CAÇAROLA 

CONFECCIONADO EM 

ALUMINIO;                     MEDIDAS: 

Altura: 12,5 cm 

Diâmetro: 26 cm 

Capacidade: 6 Litros 

10 Unidade R$ 118,47 R$ 1.184,70 

151 
Caldeirão Fundo Inox Com Tampa 

Profissional 15,66L 
15 Unidade R$ 311,46 R$ 4.671,90 

152 GARRAFA TÉRMICA 1l 15 Unidade R$ 38,52 R$ 577,80 

153 Concha Grande Aço Inox 16x50 15 Unidade R$ 30,54 R$ 458,10 

154 Colher Para Caldeirão Côncava 45cm 20 Unidade R$ 66,29 R$ 1.325,80 

155 CRIVOS DE PLASTICO 20 Unidade R$ 34,20 R$ 684,00 

156 ESCORREDOR 20 Unidade R$ 26,59 R$ 531,80 

157 

CAIXA TERMICA 66 LITROS 

CONFECCIONADO EM 

POLIPROPILENO 

10 Unidade R$ 597,70 R$ 5.977,00 

158 JARRA DE PLASTICO DE 2L 10 Unidade R$ 22,92 R$ 229,20 

159 TIGELA PLASTICA 100 Unidade R$ 4,30 R$ 430,00 

160 
FILTRO PARA TRATAMENTO DE 

AGUA.  
10 Unidade R$ 167,66 R$ 1.676,60 

161 

GARRAFÃO PARA ÁGUA 20L 

Material: polipropileno; Capacidade: 

20 litros;  Aplicação: 

acondicionamento de água para 

consumo humano. 

30 Unidade R$ 14,47 R$ 434,10 

VALOR TOTAL R$ 1.287.612,71 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

A contratação pretendida destina-se ao consumo nas atividades das secretarias que compõem a esfera 

administrativa do Município de Limoeiro do Ajuru, tais como serviços de limpeza dos órgãos públicos, 

atividades administrativas diárias dos funcionários, atividades com crianças, jovens, adultos e idosos 

promovidos pala Secretaria Municipal de Assistência Social, afazeres diários nos expedientes de copa 

e cozinha, bem como nos atendimentos de pacientes, servidores e profissionais das unidades de saúde 

municipais, assim como manter as funcionalidades dos órgãos públicos, sem deixar faltar o necessário 

tanto na questão de higiene, como também nos atendimentos básicos.  

Os quantitativos, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são 
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quantidades estimadas. Isto posta, alertamos que esta Administração não se encontra obrigada a 

adquirir previamente os produtos retro mencionados, diante de tal fato o Município de Limoeiro do 

Ajuru Pará- Pa, não se responsabiliza por eventuais prejuízos financeiros, não cabendo por parte 

dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra total por parte do Município 

de Limoeiro do Ajuru Pará- Pa. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU -PARÁ, através da Comissão 

Permanente de Licitação, que tem como atribuições realizar os procedimentos licitatórios, 

considerando as necessidades das Secretarias Municipais, devidamente protocoladas através de 

solicitações e autorização do ordenador de despesas competente, realizará o presente processo 

licitatório visando a obtenção de melhores preços e condições para AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

DE LIMPEZA, HIGIENE, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA, SECRETÁRIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO 

AJURU/PARÁ.   

 

3. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

3.1 O prazo de execução do objeto desta licitação será até 31 de dezembro de 2021, iniciado após a 

assinatura do contrato. 

3.2 O produto deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa 

segurança durante o transporte. 

4.3. Os volumes contendo o produto deverão estar ainda, identificados externamente com os dados 

constantes da Nota Fiscal e o endereço de entrega. 

4.4. As entregas dos produtos deverão ocorrer de acordo com as necessidades das Secretarias 

requisitantes em até 05 (Cinco) dias contados a partir da data de recebimento da ORDEM DE 

COMPRA e/ou FORNECIMENTO, de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 18h00min (horário de 

Brasília/DF), no local indicado pela secretaria requisitante. 

5. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

5.1. - Advertência; 

5.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 

objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

5.3 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 

do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 

5.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA 

ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

5.6 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no momento do 

pagamento da contraprestação a CONTRATADA. 

5.7 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 

inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couberem às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

5.8 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou 
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contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as 

de multa. 

 

8 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

8.1 - A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo 

de até 30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 

8.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de 

comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), em original ou em 

fotocópia autenticada. 

 

8.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU reserva-se o direito de recusar o 

pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de 

consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 

 

7.4 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU PARÁ poderá deduzir do montante 

a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos 

termos deste Pregão. 

 

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação 

financeira por atraso de pagamento. 

 

7.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de 

alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU PARÁ entre a data acima referida e a 

correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será a seguinte: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

 
EM = Encargos moratórios; 

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

VP= Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 

 

I = (TX) 365I = (6/100) 365 I = 0,0001644 

 

TX= Percentual da taxa anual = 6%. 

 

7.7 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 

posteriormente. 

 
8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1 - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta das dotações orçamentárias:  
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Exercício 2021. 

02.04 – Secretaria Municipal de Administração 

Funcional Programática: 04.122.0002.2.017.000 – Manutenção da secretaria Municipal de 

Administração. 

 

02.06 – Secretaria Municipal de Cultura 

Funcional Programática: 13.122.0007.2.032.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura. 

 

02.15 – Secretaria Municipal de Educação. 

Funcional Programática: 12.122.0006.2.068.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 

Funcional Programática: 12.361.0006.2.085.000 – Manutenção das Atividades Financeiras com Salário 

Educação – QSE. 

 

03.01 – Fundo Municipal de Assistência Social. 

Funcional Programática: 08.243.0004.2.122.000 – Manutenção do Programa de erradicação do trabalho 

infantil – PETI- PVMC. 

Funcional Programática: 08.244.0004.2.143.000 – Manutenção do Centro de Referência da Assistência 

Social – CRAS. 

Funcional Programática: 08.122.0004.2.116.000 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 

Social. 

 

04.01 – Fundo Municipal de Saúde. 

Funcional Programática: 10.122.0005.2.149.000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 

Funcional Programática: 10.122.0005.2.031.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.   

 

 Os programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, 

contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe 

o artigo 62 da Lei 8.666/1993 e alterações. 

 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1 - Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão; 

 

9.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados 

da licitante vencedora; 

 

9.3 - Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 

 

9.4 - Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de 

Almoxarifado; 

 

9.5 - Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado para este fim, 

o fornecimento do produto objeto deste Pregão; 

 

9.7 - Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e 

interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 



GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ 

CNPJ: 05.105.168/0001-85 

 
 

40 
_____________________________________________________________________________________ 

End: Rua Marechal Rondon S/Nº - Bairro Matinha  - CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru - Pa  

 

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.1 – Cumprir fielmente as exigências da PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO 

AJURU, naquilo que não contrariar o aqui previsto; 

 

10.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE LIMOEIRO DO AJURU, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

 

10.3 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU; 

 

10.4 - Responder pelos danos causados diretamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO 

DO AJURU ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela 

SECRETARIAS MUNICIPAIS; 

 

10.5 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da 

PREFEITURA quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento 

do produto; 

 

10.6 - Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a 

necessidade e o interesse das SECRETARIAS requisitante após o recebimento de requisições 

expedidas pelo Setor competente; 

 

10.7 - Comunicar ao Setor competente da PREFEITURA por escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

 

10.8 - A obrigação de manter-se, durante toda a execução do fornecimento do produto, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no edital da licitação. 

Nos termos dispostos na, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos Federais nº 3.555/2000 e 

10.024/2019, e, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei. 8.666/93, bem como, pela Lei 

Complementar n°. 123/2006 bem como em outras legislações pertinentes APROVO o presente 

TERMO DE REFERÊNCIA, e delibero pelo imediato procedimento de abertura do processo 

administrativo para licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, e consequentemente os 

atos subsequentes.         
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA  

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021/PE-PMLA. 

PROC. ADM. Nº 043/2021-PMLA 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

 
Nome de Fantasia: 
Razão Social: 
CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 
Endereço: 
Bairro: Cidade: 
CEP: E-mail para assinatura digital: 
Telefone: Fax: 
Banco: Conta Bancária: 

Nome e n.º da Agência: 

ITEM QTD UNID. MARCA DESCRIÇÃO 
VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

       

       

       

       

 

Valor total por extenso: ( ........................... ) 

 

• Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no 

edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer 

discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de 

todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa 

relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros 

ou omissões existentes nesta proposta. 

• Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com 

o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, 
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sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes 

de exigência legal. 

• Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi 

elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

• Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

Local e data. 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) Nome/Cargo e 

Carimbo CNPJ 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIARIO DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

 

 

 

 

(Razão  Social da Licitante)_  , inscrita no  CNPJ n.º  , por intermédio  de  seu  

representante  legal,   o(a)  Sr.(a.)    , portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º  e do CPF n.º   declara, para fins do disposto 

no edital, do Pregão Eletrônico n.º XXXX/2021 – PE/PMLA, sob as sanções administrativas cabíveis 

e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, está enquadrada como ME/EPP/COOP da Lei 

Complementar n.º 123/2006 e suas posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência. Declara, ainda, que a empresa está excluída 

das vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada. 

 

 

Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a certidão simplificada expedida pela Junta 

Comercial, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura 

do certame. 

 

Por ser verdade, assino a presente. Local/Data,       de  de 2021. 

 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

 Nome/Cargo e Carimbo 

 CNPJ



GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ 

CNPJ: 05.105.168/0001-85 

 
 

44 
_____________________________________________________________________________________ 

End: Rua Marechal Rondon S/Nº - Bairro Matinha  - CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru - Pa  

 

 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

 
ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE VERACIDADE 

 

 

 

 

(Razão   Social   da   Licitante)  , inscrita no CNPJ/MF sob 

o n.º 

  , declara cumprir plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no referido 

edital e que todas as declarações são verídicas, bem como todas as certidões apresentadas são 

autênticas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do Decreto Federal n° 10.024/2019. 

 

 

 

 

 

Por ser verdade assino o presente. 

 

 

 

Local/Data,       de  de 2021. 

 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) (Nome/Cargo e 

Carimbo CNPJ) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 
ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÈNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

 

(Razão   Social   da   Licitante) ______________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º_________, 

declara para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, em conformidade com o § 

2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993, que até a presente data não existem fatos supervenientes e/ou 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que não consta nos cadastros oficiais: 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) – 

Controladoria Geral da União e Cadastro de Inidôneos do TCU e Comissão Processante Permanente 

da Prefeitura Municipal de LIMOEIRO DO AJURU PARÁ. 

 

 

 

Por ser verdade assino o presente. 

 

 

 

Local/Data,       de  de 2021. 

 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) (Nome/Cargo e 

Carimbo CNPJ) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

 

 

 

 

(Razão   Social   da   Licitante)  , inscrita no CNPJ/MF sob 

o n.º 

  , declara para os devidos fins legais que conhece todas as regras do edital, bem como 

todos os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências deste 

instrumento convocatório. 

 

 

 

Por ser verdade assino o presente. 

 

 

 

Local/Data,       de  de 2021. 

 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) (Nome/Cargo e 

Carimbo CNPJ) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

 

ANEXO VII DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

 

 

 

(Razão  Social da Licitante)  ,  inscrita  no CNPJ n.º  , por  intermédio  de seu 

representante  legal,  o(a) Sr.(a.)    , portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º  e do CPF n.º   declara, para fins do disposto 

no edital, do Pregão Eletrônico n.º 06/2021 –PE/PMLA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob 

as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não possui proprietário, sócios ou funcionários que 

sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, 

bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de 

agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

 

 

Por ser verdade, assino a presente. Local/Data, 

 de  de 2021. 

 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) (Nome/Cargo e 

Carimbo CNPJ) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA  

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021-PE/PMLA 

 PROC. ADM. Nº 043/2021-PMLA 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru/Pa 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 – PE/PMLA 

 PROC. ADM. Nº 043/2021-PMLA 

 

Prezados Senhores, 

 

 

 

      (nome  da  empresa)    ,  CNPJ/MF  nº      ,  sediada  em     (endereço completo)

 , por intermédio de seu representante 

legal Sr(a)  , portador(a) da Carteira de 

Identidade nº e do CPF/MF nº   , declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 

8.666, de 21 de junho de    1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz ( ). Local/Data: ....... de ........ de 2021. 

................................................................................................. 
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(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente, em 

papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2021 – PMLA 

PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021/PE-PMLA 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por este instrumento, de um lado. como CONTRATANTE, O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO 

DO AJURU, por intermédio de sua Prefeitura Municipal, com sede na Marechal Rondon, s/n°, bairro 

Matinha, Limoeiro do Ajuru/PA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.105.168/0001-85, neste ato representado 

por seu Prefeito Municipal, Sr. Alcides Abreu Barra, brasileiro, casado, Agente político, portador do 

RG; xxxxxPC/PA e inscrito no CPF nº xxxxx, domiciliado nesta cidade e em conformidade com as 

atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominada CONTRATANTE de outro lado, como 

CONTRATADA, a empresa xxxxx,  inscrita  no CNPJ: xxxxx, estabelecida na xxxxx, nº xx, bairro 

xxx, CEP xxxx, xxxx, neste ato representada pelo Sr. xxxx, xxx, empresário portador da cédula de 

identidade nº xxxPCIVIL/PA e CPF nº xxxxx, têm ajustado o presente contrato, conforme cláusulas e 

condições seguintes, que reciprocamente outorgam, aceitam e se obrigam a cumprir. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DA DESCRIÇÃO E DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. 

O objeto deste contrato consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, 

HIGIENE E LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS 

DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO 

AJURU/PA, conforme as quantidades e especificações abaixo listadas. 

1.2 – O fornecimento obedecerá ao estipulado neste contrato e às disposições da Lei Federal nº 10.520 

de 17/07/2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei 

CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS DESCARTÁVEIS, UTENSÍLIOS 

DOMÉSTICOS, HIGIENE E LIMPEZA, COPA 

E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS 

DEMANDAS DA PREFEITURA, 

SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE 

LIMOEIRO DO AJURU/PA, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO DO AJURU ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE XXXX E A 

EMPRESA XXXXXXX. 
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Federal nº 8.666 de 21/06/1993, bem como as disposições contidas no edital do Pregão Eletrônico n°. 

02/2021/PE-PMLA, em seus anexos, e nas obrigações assumidas na proposta firmada pela 

CONTRATADA e dirigida à CONTRATANTE, documentos que, independente de transcrição, fazem 

parte integrante e complementar deste contrato, no que não o contrarie. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A CONTRATANTE obriga-se a: 

2.1 - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no contrato; 

2.2 - Atender às solicitações de esclarecimentos, da CONTRATADA, por ocasião, da execução do 

contrato; 

2.3 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais; 

2.4 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 

contratuais; 

2.5 - Comunicar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer defeitos ou vícios constatados no objeto 

deste contrato; 

2.6 - Comunicar à CONTRATADA, fatos que necessitam sua imediata intervenção; 

2.7 - Promover, por intermédio do servidor ou Comissão, designado na forma do art. 67 da Lei n° 

8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto deste contrato, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as 

ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da 

CONTRATADA. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime 

a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício no fornecimento; 

2.8 - Acompanhar, verificar, fiscalizar e intervir na execução do contrato, para assegurar a fiel 

observância das cláusulas contratuais, bem como do que consta das especificações dos anexos do Edital 

do Pregão Eletrônico n°. 06/2021/PE-PMLA, em seus anexos. 

2.11 - Efetuar o pagamento dos materiais entregues em conformidade com a nota fiscal devidamente 

atestada pelo servidor designado. 

2.12 - Efetuar o recebimento do objeto da seguinte forma: 

2.12.1. - Provisoriamente, a fim de verificar o atendimento às especificações e quantidades. Caso as 

especificações ou quantidades não estejam de acordo com as exigências editalícias, a Contratada deverá 

substituir ou complementar o objeto, em questão, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, sob pena da 

aplicação das sanções cabíveis. 

2.12.2 - Definitivamente, após vistoria que comprove a adequação das especificações e quantidades 

aos termos do edital. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1 - A CONTRATADA deverá entregar os materiais conforme especificações e obrigações descritas 

no Termo de Referência do edital, o qual segue anexo e constitui parte integrante deste contrato, 

independente de transcrição. 

3.2 - A entrega dos materiais é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

3.3 - A contratada deverá fornecer todos os itens com as mesmas marcas apresentadas em sua proposta 

de preços;  
3.4 - Arcar com todos os custos decorrente do envio, embalagem, seguro, etc... necessários ao perfeito 

recebimento dos materiais 

3.5 - Entregar os materiais de forma parcelada, e conforme a demanda, no prazo previsto, valores 

unitários e marcas, conforme listagem abaixo relacionado: 
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CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, PAGAMENTO E REAJUSTE 

4.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA um valor global estimado de R$ xxxxxx 

(xxxxxxxxxx reais), conforme necessidade da referida Secretaria. 

4.1.2 O valor Global deste instrumento contratual é estimado, ou seja, o contrato será encerrado de 

acordo com a demanda da referida Secretaria, não obrigando a secretaria utilizar todo o saldo (valor) 

do contrato. 

4.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos após a entrega do objeto e 

apresentação da documentação fiscal e contábil, acompanhados das Certidões de Regularidade 

relativas ao INSS, ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos relacionados a tributos federais, estaduais 

e municipais, nos termos da Lei 10.520/02. O pagamento se dará através de ordem bancária, mediante 

a apresentação de nota fiscal/fatura, discriminativa, devidamente atestada pelo setor competente. 

4.3 - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, nos termos e limites do art. 65, da Lei 8.666/93. 

 

Parágrafo Primeiro: Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar Nota 

Fiscal/Fatura, original, discriminando a execução do objeto deste contrato. 

Parágrafo segundo: Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplência, sem que isso gere direito ou pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

Parágrafo terceiro: Não serão aceitas cobranças realizadas por meio de títulos colocados em cobrança 

através de banco ou outra instituição do género. 

 

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

Os recursos financeiros para fazer face às despesas deste contrato correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentaria: 

Exercício 2021. 

 

02.04 – Secretaria Municipal de Administração 

Funcional Programática: 04.122.0002.2.017.000 – Manutenção da secretaria Municipal de 

Administração. 

 

02.06 – Secretaria Municipal de Cultura 

Funcional Programática: 13.122.0007.2.032.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura. 

 

02.15 – Secretaria Municipal de Educação. 

Funcional Programática: 12.122.0006.2.068.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Educação. 

Funcional Programática: 12.361.0006.2.085.000 – Manutenção das Atividades Financeiras com 

Salário Educação – QSE. 

 

03.01 – Fundo Municipal de Assistência Social. 

Funcional Programática: 08.243.0004.2.122.000 – Manutenção do Programa de erradicação do 

trabalho infantil – PETI- PVMC. 

Funcional Programática: 08.244.0004.2.143.000 – Manutenção do Centro de Referência da Assistência 

Social – CRAS. 

Funcional Programática: 08.122.0004.2.116.000 – Manutenção do Fundo Municipal de Assistência 
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Social. 

 

04.01 – Fundo Municipal de Saúde. 

Funcional Programática: 10.122.0005.2.149.000 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde. 

Funcional Programática: 10.122.0005.2.031.000 – Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde.  

 

02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

Funcional Programática: 18.122.0010.2.044.0000 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Recursos 

 

ELEMENTO DE DESPESA 

33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente contrato inicia em XX de Junho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1 - A fiscalização  deste   contrato   será   exercida   por   um   servidor   designado pela 

CONTRATANTE, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem na sua execução, e que de tudo 

dará ciência à Administração da CONTRATANTE. 

7.2 - O gestor do contrato anotará, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados e sugerindo aplicação de multa ou rescisão do contrato, caso a CONTRATADA 

desobedeça a quaisquer cláusulas estabelecidas neste Contrato. 

7.3- A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA perante a 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO ADMINISTRATIVA 

 

8.1- Este contrato poderá ser rescindido, por sua inexecução total ou parcial, nas hipóteses e nas formas 

previstas nos arts. 78 e 79 da Lei n° 8.666/93, desde que os motivos sejam formalmente fundamentados 

nos autos do processo e possibilite-se à CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa. 

8.2 - Poderá o presente contrato ser rescindido por acordo entre as partes, desde que haja conveniência 

para a Administração, consoante o disposto no inc. II do art. 79 da Lei n° 8666/93, sem prejuízo do 

estabelecido no parágrafo segundo do mesmo artigo. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

9.1 - Se o contratado ensejar o retardamento da assinatura do contrato ou da entrega do objeto licitado, 

não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes 

sanções sem prejuízo da reparação dos danos causados: 
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a) advertência; 

b) multa, sendo: 

 

b.l) de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor total estimado do contrato por dia de atraso 

ou no caso de execução do objeto em desacordo com as condições estabelecidas íaté o limite de 03 

(três) dias. 

b.2) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total estimado do contrato, no caso de atraso superior a 03 

(três) dias até o limite de 08 (oito) dias. 

b.3) De 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado do contrato no caso de atraso acima de 08 

(oito) dias ou de inexecução total ou parcial do objeto licitado; 

c) Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração por período não 

superior a 05 (cinco) anos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até 

que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

d) Declaração de idoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade. 

9.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 

do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo; 

9.3 As multas previstas no subitem 9.1 "b'' não têm caráter compensatório e o seu pagamento não 

eximirá o vencedor do certame de responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações 

cometidas; 

9.4 Ficará a contratada isenta das penalidades, no caso de ser comprovado impedimento ou 

reconhecida força maior, devidamente justificada. 

 

Parágrafo Primeiro: DO DESCONTO DO VALOR DA MULTA 

As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no 

prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não adimplidas, serão cobradas 

judicialmente. 

Parágrafo Segundo: DOS RECURSOS 

Da aplicação das penalidades previstas nesta cláusula caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, 

a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICIDADE 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios do Pará e no quadro de 

avisos do prédio da Prefeitura municipal de LIMOEIRO DO AJURU, correndo as despesas por conta 

da CONTRATANTE. 

 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

As controvérsias decorrentes deste contrato serão dirimidas no foro da Comarca de Limoeiro do Ajuru, 

Estado do Pará, pela Justiça Estadual. E por estar, assim, justo e avençado, depois de lido e achado 

conforme, foi o presente contrato lavrado em três vias de igual teor e forma e assinado pelas partes e 

testemunhas abaixo. 

 

Limoeiro do Ajuru (PA), XXX de XXXX de 2021. 
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_____________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 

ALCIDES ABREU BARRA 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________________ 

CONTRATADA 

XXXXXXXXX 

Representante Legal 

       

 Testemunhas 

1 -Nome              ___ ________________ CPF/MF: 

2 -Nome:                                       CPF/MF: 
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