ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL/PMC
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº082/2022
PREÂMBULO
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANTÁ - RR, por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMN, no uso de suas
atribuições realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma
PRESENCIAL com critério de julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei
Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666 de 21
de junho de 1993, Decreto Federal nº. 9.488, de 30 de agosto de 2018, e suas alterações, Lei
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei complementar 147 de 7 de agosto de 2014 de 14
de dezembro de 2006, Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), e Instrução Normativa da
RFB nº 971/2009, de 13 de novembro de 2009, observadas as alterações introduzidas nos referidos
diplomas legais, bem como pelas condições e exigências contidas neste Edital e seus anexos.
LOCAL, DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
A abertura do certame será no dia, hora e local abaixo indicado:
DATA: 25 / 08 /2022
HORA: 08h00min
LOCAL: Setor de Licitações do Município, situado na Rua Francisco Alves Gondim, S/N, CANTA
– RR.
1 – DO OBJETO
1.1 – O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o REGISTRO DE
PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ – RR.
1.2 - A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.
1.3 - O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
2 – ÁREA SOLICITANTE
2.1 – Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.
3 – CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL
3.1 – Cópia deste instrumento convocatório estará disponível na sala da Comissão Permanente de
Licitação – CPL, localizada na Rua Francisco Alves Gondi, S/N, CANTA - RR, de segunda a sexta
feira, no horário das 07h30min às 13h30min, de segunda a sexta, devendo o interessado comparecer
munido de PEN-DRIVE, devidamente novo ou formatado, SEM QUALQUER ÔNUS PARA
OBTENÇÃO
DO
EDITAL,
ou
na
internet
através
do
link
https://transparencia.canta.rr.gov.br/dados-editais/ ou quando solicitado através do e-mail:
cplcanta2124@gmail.com nos horários e dias previstos no anterior. Sendo-lhe vedada qualquer
alegação posterior de insuficiência de informações.
3.2 - Os endereços dos sítios eletrônicos poderão ser atualizados, devendo o licitante ou interessado
entrar no sítio principal da Prefeitura Municipal de Cantá/RR.
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3.3 -As empresas e/ou representantes que adquirirem o instrumento convocatório via internet e
tiverem interesse em participar do certame, se OBRIGAM a ENCAMINHAR O
COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL para o e-mail: cplcanta2124@gmail.com,
visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa. A não remessa do recibo exime o
município da responsabilidade da comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais,
não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
3.4 – Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente edital deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, devendo
ser protocolado exclusivamente na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL no endereço
informado neste Edital, na sala da CPL, somente no horário das 07:30min as 13:30min, de segunda a
sexta.
3.5 – Em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes das propostas,
qualquer cidadão ou licitante poderá impugnar o instrumento convocatório do Pregão, devendo ser
enviado(s) através do endereço e local mencionado neste edital, protocolado exclusivamente na sala
da Comissão Permanente de Licitação - CPL, somente no horário das 07:30min as 13:30min, de
segunda a sexta. A inobservância do prazo legal citado, decairá o direito de impugnar os termos do
edital, conforme dispõe o artigo 41, §2º da Lei Federal nº 8666/93.
3.6 – Caberá ao Pregoeiro e a equipe de apoio decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, a contar do seu recebimento.
3.7 – Quando o pedido de impugnação ou de esclarecimento se tratar especificamente de temas
alheios a competência do Pregoeiro, ou seja, temas quanto as especificações técnicas ou vinculados
ao termo de referência, este poderá encaminhar o referido pedido ao órgão de origem para que o
mesmo se pronuncie acerca do questionamento, cabendo ao órgão respondê-lo no prazo
preestabelecido. Caso não o faça, o certame será adiado Sine-Die, até que os questionamentos sejam
sanados.
3.8 - Decairá do direito de impugnar os termos do instrumento convocatório perante a Administração
o licitante que não o fizer até o 2º (segundo) dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitação por falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação
não terá efeito de recurso.
3.9 – Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a
realização do certame.
3.10 – A prefeitura não se responsabilizará pelas impugnações e pedidos de esclarecimentos que
forem apresentados em endereços diversos dos indicados no preâmbulo deste edital, e que por esta
razão não foram apresentados dentro do prazo legal.
3.11 - A resposta as Impugnações/Esclarecimentos, serão encaminhadas à empresa impetrante através
de ofício ou e-mail, no prazo de 24hrs, sendo ainda disponibilizados no mural da Comissão
Permanente de Licitação – CPL/PMC no endereço mencionado neste Edital, para conhecimento dos
demais interessados. Salientamos que no caso da impossibilidade em localizar a impetrante, a
resposta das Impugnações/Esclarecimentos, serão disponibilizadas nos instrumentos relacionados
anteriormente.
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1 – Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação e que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à documentação,
constantes deste edital e seus anexos, e que:
4.1.1 - Detenham Atividade Pertinente e Compatível com o Objeto deste Pregão, sendo que,
quando
necessário
o
Pregoeiro
(a)
poderá
consultar
o
site
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNAEFiscal/cnaef.htm
ou
o
site
www.cnae.ibge.gov.br para dirimir eventuais dúvidas.
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4.1.2. - Esta Licitação tem itens exclusivos a participação das microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme disposto no art. 48, III, da lei nº 123/2006, com redação dada pela lei complementar
nº 147/2014, com exceção dos itens (042 e 044), que são de ampla concorrência.
4.2 – Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.2.1- Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.2.2 - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.2.3 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.2.5 - Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;
4.2.6 - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);
4.2.7 - Empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública, bem como, as que tenham sido punidas com suspensão temporária de
participar em licitação e impedimentos de contratar com a Prefeitura Municipal de Cantá/RR,
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade;
4.2.8 - Empresa que tenham, entre seus dirigentes, diretores, sócios; responsáveis ou técnicos,
alguém que seja dirigente ou empregado da Prefeitura Municipal de Cantá;
4.2.9 - Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
4.2.10 - O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
4.2.11 - Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico
ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou
subcontratado;
4.2.12 - Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
4.2.13 - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere este
Edital, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor ou técnico, nas funções
de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração
interessada.
4.2.14 - Considera-se participação indireta, para fins do disposto neste item, a existência de
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o
autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços,
fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a estes necessários.
4.2.15 - O disposto no item anterior aplica-se aos membros da comissão de licitação.
4.3 - Os impedimentos, acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa proponente, sob pena
de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, conforme legislação vigente.
4.4 - Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
abertura do certame na data marcada, a sessão pública referente a este Pregão, será transferida
automaticamente, para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecido no
preâmbulo deste Edital.
5 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
5.1 – No dia, hora e local designados neste Edital, para a realização da sessão pública, os interessados
ou seus representantes legais deverão proceder ao respectivo credenciamento, comprovando possuir
os necessários poderes para ofertar lances, interpor e/ou renunciar à interposição de recursos, bem
como praticar todos os atos inerentes ao certame.
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a)
Tratando-se de representante legal, o Estatuto Social, Contrato Social em vigor ou
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
b)
Tratando-se de procurador, o instrumento de Procuração Público ou Particular com
firma reconhecida e autenticada em cartório, no qual conste poderes específicos para formular
lances, negociar preço, interpor e desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame. Caso a procuração seja particular, deverá estar acompanhada de
documento comprobatório dos poderes do outorgante.
5.2 – O representante presente na Licitação deverá entregar ao Pregoeiro(a) a documentação de
credenciamento dos subitens anteriores, juntamente com:
a)
Apresentação da cópia do RG ou de outro documento (com foto); tanto da pessoa
devidamente credenciada quanto do(s) empresário(s), sócio(s) administrador(es) ou
diretor(es), conforme for o caso da empresa licitante.
b)
Os documentos necessários para o credenciamento deverão ser apresentados em
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Tabelião de Notas ou cópia
acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro(a) ou por membro da Equipe de
Apoio.
5.3 – DECLARAÇÃO que atenda as exigências do Art. 4º Inciso VII da Lei 10.520/2002, podendo
ser adotado o modelo constante no ANEXO III deste Edital.
5.4 - Em se tratando de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, apresentar DECLARAÇÃO
conforme modelo constante do ANEXO II de enquadramento sob a condição de Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, firmada pelo representante legal da empresa, ratificando não haver
nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida Lei, para efeito do tratamento
diferenciado previsto na lei complementar nº. 123/2006 de 14 de dezembro de 2006, que deverá ser
comprovada mediante apresentação de certidão fornecida pela junta Comercial do estado de Origem,
Ficam as demais empresas licitantes que não se enquadram na lei supracitada, dispensadas de
apresentar a declaração em comento.
5.5 - Devem apresentar ainda, DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPEN-DENTE DE
PROPOSTA, conforme modelo constante no ANEXO IV deste Edital.
5.6 – Os documentos para credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes
“PROPOSTA” e “HABILITAÇÃO”.
5.7 – O representante legal da licitante que não se credenciar perante ao Pregoeiro(a) ficará impedido
de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor recurso,
enfim, de representar a licitante durante a reunião de abertura dos envelopes “PROPOSTA” e
“HABILITAÇÃO” relativos ao Pregão Presencial. Nesse caso, a licitante ficará automaticamente
excluída da etapa de lances verbais, sendo mantido o preço apresentado em sua proposta comercial
escrita para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
5.8 – A ausência de credenciamento não excluirá o licitante do certame, mas importará a preclusão
do direito de formular lances na sessão, na renúncia ao direito de interposição de recursos e a prática
dos demais atos inerentes ao certame.
5.9 – Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um
deles poderá representar apenas uma credenciada.
6 – PROPOSTA DE PREÇO
6.1 – Após o credenciamento, as licitantes entregarão para o Pregoeiro(a) em envelopes separados, a
proposta de preços e os documentos de habilitação, devidamente fechados, rubricados no fecho e da
seguinte forma identificados:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMC
Endereço: Rua Francisco Alves Gondim, s/ n°, Centro, Cantá-RR - CEP: 69.390-000 E-mail: cplcanta2124@gmail.com

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL/PMC

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2022
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE.
TELEFONE DO LICITANTE:
ENVELOPE Nº 02 – “DOCUMENTAÇÃO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ - RR
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 082/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 027/2022
(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)
ENDEREÇO COMPLETO DO LICITANTE.
TELEFONE DO LICITANTE:
6.2 - A sessão para recebimento e abertura dos envelopes de “Proposta de Preços” e “Habilitação”
será pública e realizada de acordo com o que estabelecem a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006 e, em conformidade com este Edital e seus anexos.
6.3 - Aberta a sessão, os representantes, credenciados ou não, entregarão ao Pregoeiro(a), toda a
documentação, momento em que, com o ato do credenciamento, dar-se-á início à sessão.
6.4. - O número de representantes de um mesmo licitante poderá ser limitado. A limitação, se
adotada, será estabelecida de forma isonômica para todos os licitantes.
6.5 - Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão
ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação
entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos
trabalhos.
6.6 - Não serão aceitos documentos de habilitação e proposta remetidos por meio de fac-símile ou de
correio eletrônico, admitindo-se o envio de tais documentos por correio, desde que dentro de
envelopes lacrados, não-transparentes e recebidos pelo(a) Pregoeiro(a) até a data e horários
estabelecidos neste ato convocatório para abertura da sessão, no seguinte endereço: End.: Av.
Francisco Alves Gondim, s/n° - Centro – Cantá.
7 - DA PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE 01
7.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em original impressa por qualquer processo
eletrônico, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas e em real, com no máximo
duas casas decimais após a vírgula, vistada em todas as folhas, sendo a assinatura na última folha,
obedecendo ao modelo apresentado pelo ANEXO VII (Modelo de Planilha - Proposta de Preços)
deste Edital. E dela deve constar ainda:
a)
Razão social, nome fantasia, endereço, indicação do CNPJ, telefone, CEP, e-mail e
dados bancários – banco, agência e respectivos códigos e número da conta corrente, bem como
a indicação do nome, número dos documentos pessoais e qualificação (cargo/função ocupada)
do responsável pela assinatura do contrato.
b)
Especificações detalhadas do objeto proposto de forma clara e nas características
técnicas dos produtos ofertados fazendo constar espécie/tipo, marca, e demais características
que permitam aferir as especificações do Edital, conforme o caso. A não indicação da
marca/modelo invalidará a proposta.
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c)
A licitante deverá indicar o valor unitário e total, de cada item.
d)
Prazo de entrega, não podendo ser superior ao exigido no Termo de Referência –
Anexo I.
e)
INDICAÇÃO DA VALIDADE, cujo prazo não seja inferior a 90 (NOVENTA)
DIAS corridos, a contar da data da apresentação da Proposta Comercial, sendo vedada simples
manifestação "conforme o Edital". Sob pena de desclassificação da licitante que não
informar a validade de sua proposta.
7.2 - O preço cotado deverá ser obrigatoriamente expresso em real (R$) e deverá abranger todas as
despesas necessárias ao cumprimento do objeto licitado, neles estando incluídos todos os impostos,
taxas, mão de obra, equipamentos, materiais, frete, seguro, quando houver, ressalvada a hipótese
prevista no artigo 65, §5º, da Lei Nº 8.666/1993.
7.3 - O (A) Pregoeiro(a) verificará, de imediato ou oportunamente, se as referidas Propostas de
Preços se encontram substancialmente adequadas aos termos do Edital, sendo desclassificadas as que
estiverem em desacordo, nos termos dos artigos 44 e 48 da Lei Federal nº 8.666/93.
7.4 - Havendo discrepância entre o valor indicado em algarismos e por extenso, prevalecerá este
último. Igualmente, se houver discrepância entre o valor unitário e o total, prevalece aquele.
7.5 - Para efeito de comparação e avaliação dos custos, os erros aritméticos e de indicações básicas,
porventura detectados, desde que não constituam desvios materiais ou restrições, poderão ser
corrigidos e ajustados para efeito de regularização sem alteração do valor total da Proposta.
7.6 - Serão desclassificadas as propostas que:
a)
Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação.
b)
Que não apresentarem marca.
c)
Que apresentarem marca e modelo que não condizem com as especificações descritas
do produto ofertado.
d)
Que apresentarem mais de uma marca para o mesmo produto.
e)
Apresentarem valores unitários acima do estimado para a contratação.
f)
Apresentarem valores inexequíveis, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com a
prática de mercado.
g)
Exequibilidade da proposta, quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a), deverá ser
comprovada no prazo máximo de 24h (vinte e quatro horas) pela empresa licitante,
mediante apresentação de planilha de composição de custos unitários, notas fiscais de vendas
e/ou notas fiscais de compras dos produtos, emitidas no presente exercício, com datas
anteriores à abertura do certame, cuja soma apresentem quantitativos não inferiores a 10% (dez
por cento) do total estimado.
h)
Não serão admitidas notas fiscais emitidas manualmente, mas apenas de forma
eletrônica.
7.7 - Não atendam integralmente às exigências deste Edital e de seus Anexos e que não apresentarem
a DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DA PROPOSTA DE PREÇOS
juntamente com a Proposta Comercial, conforme modelo sugerido no ANEXO IV deste edital.
7.8 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos na mesma, não sendo considerados pleitos
de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo ser os serviços prestados a Prefeitura Municipal de
Cantá/RR sem ônus adicionais.
7.9 - A apresentação de proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
7.10 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.11 - Todas as despesas com frete, tributos ou quaisquer outros encargos, diretos ou indiretos, serão
de responsabilidade do licitante, devendo estar incluídas na composição do preço dos produtos
ofertados.
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7.12 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1 – O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
8.1.1 – Os lances apresentados deverão referir-se ao preço unitários dos itens, sendo que o
desconto ofertado sobre a proposta original antes da apresentação dos lances deverá ser
distribuído proporcionalmente sobre todos os preços.
8.2 - O julgamento das propostas observará a seguinte ordem:
a)
abertura da proposta e registro de seu preço;
b)
conformidade da proposta;
c)
ordenação dos proponentes em ordem crescente para ofertar lance;
d)
fase de lances;
e)
definição da proposta classificada em 1º lugar;
f)
aplicação da LC 123/2006;
g)
negociação com o pregoeiro;
h)
declaração da proposta classificada em 1º lugar;
i)
rodada única de lances para aferição do 2º e demais colocados;
j)
aceitação;
k)
habilitação;
l)
declaração vencedor; e
m)
adjudicação.
8.3
- Após a fase de credenciamento, a Equipe de Apoio, conjuntamente com o (a) Pregoeiro(a)
abrirão os envelopes nº. 01 – PROPOSTA COMERCIAL, e posteriormente procederá, o exame de
conformidade das Propostas apresentadas com os requisitos do Edital, levando-se em consideração a
quantidades, unidades e as especificações do objeto licitado. O exame de conformidade é realizado
da seguinte forma: faz-se o exame de todos os itens/lotes da(s) Proposta(s) do(s) licitante(s), somente
depois dessa preliminar, será aberta a fase de lances verbais, na qual competirão apenas o(s)
licitante(s) classificado(s) no exame, os demais estarão desclassificados para as fases posteriores;
8.4 - Iniciada a abertura dos envelopes de propostas, não será permitida a participação no certame de
outros licitantes;
8.5 - Aprovados os credenciamentos, serão lançados em ata os nomes dos representantes legais ou
procuradores das empresas licitantes;
8.6 - Dentre as Propostas classificadas no exame de conformidade, serão classificadas para a fase de
lances verbais, a Proposta de menor preço e aquelas que tenham os valores sucessivos e
superiores em até 10% (dez por cento) da menor proposta apresentada;
8.7 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) Propostas nas condições estabelecidas no
item anterior, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores Propostas subsequentes, até o máximo de
03 (três), para que seus representantes ofereçam seus lances, independentemente do intervalo de 10%
(dez por cento), com fundamento no artigo 4º, inciso IX, da nº. Lei nº 10.520/02;
8.8 - O(a) Pregoeiro(a) convocará individualmente os licitantes classificados nas condições dos
subitens anteriores, conforme o que ocorrer, na ordem decrescente de valores, a oferecerem lances
verbais, a partir do autor da Proposta classificada com maior preço, procedendo do mesmo modo
com os demais licitantes e repetindo o procedimento até que nenhum deles tenha lances a oferecer.
Nesse momento o(a) Pregoeiro(a) poderá estabelecer o INTER-VALO MÍNIMO ENTRE OS
LANCES, que poderá ser em VALOR ou PERCENTUAL distinto e crescente, conforme o caso,
com a finalidade de otimizar o tempo da sessão deste Pregão;
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8.9 - No caso de empate entre os autores das Propostas apresentadas de maior desconto,
impossibilitando a definição de quem oferecerá o 1º (primeiro) lance do certame, o(a) Pregoeiro(a)
fará o desempate através de sorteio. Esse procedimento será estendido às demais ocorrências de
empate em outras colocações;
8.10 - Quando todos os licitantes desistirem de oferecer lances, as Propostas serão ordenadas por
decrescente de valores ou crescente de percentual, e a fase de lances verbais será declarada encerrada;
8.11 - O julgamento das Propostas será realizado pelo critério de MENOR PREÇO, POR ITEM,
com fundamento no artigo 4º, inciso X, da Lei nº. 10.520/02 e suas alterações;
8.12 - Quando a proposta mais vantajosa não for aceita ou se o respectivo licitante for inabilitado,
o(a) Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade das propostas subsequentes e a habilitação do licitante
correspondente, obedecida a ordem de classificação, até a apuração de uma que atenda ao Edital,
ocasião em que o respectivo licitante será declarado vencedor do certame;
8.13 - Os preços dos itens que compõe o lote/item que estejam superiores aos valores de Referência
“estimados” constantes no Termo de Referência e/ou na Planilha de Preços, elaborados pelos setores
competentes que originou o pedido, anexo aos autos, não serão aceitos nem adjudicado;
8.14 - Qualquer oferta de vantagem imprevista neste Edital e seus Anexos será desconsiderada;
8.15 - O(a) Pregoeiro(a) ainda poderá suspender a Sessão por algumas horas, ou se for necessário
por alguns dias, quando a licitação apresentar um grande número de Itens/Lotes, de concorrentes, ou
ainda se necessário para pareceres técnicos, (quando for o caso), devendo tal decisão ser tomada com
anuência de todos os participantes. Valendo salientar que tal procedimento visa obter uma melhor
análise das propostas comerciais, bem como impedir alguma decisão equivocada ou injusta que possa
prejudicar a algum licitante ou causar algum dano para a PMC/RR;
8.16 - Havendo dúvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas fixará o(a) Pregoeiro(a)
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, podendo o mesmo ser reduzido com anuência do licitante,
para que este último comprove a viabilidade de seus preços, solicitando-lhe a composição dos preços
ofertados, devendo tal fato ser consignado em Ata. Caso a licitante não comprove a exequibilidade
dos preços ofertados, será facultado ao(a) pregoeiro(a) convocar as licitantes remanescentes, na
ordem de classificação do REGISTRO DE ACOMPANHAMENTO DE PREGÃO – RAP até que se
obtenha uma proposta exequível (com fundamento no art. 48, II, da Lei nº. 8.666/93);
8.17 - Após a abertura da sessão pública do pregão, não caberá desistência de proposta, sujeitando-se
o licitante desistente às penalidades constantes nas Sanções Administrativas deste Edital, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). Devendo este fato
ocorrer antes da abertura da proposta;
8.18 - As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a
erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro, em nenhuma hipótese, poderá ser alterado o conteúdo
da Proposta Comercial apresentada, seja com relação a preço unitário, marca do produto e ou
modelo, quantidade, ou qualquer condição que implique a modificação de seus termos originais;
8.19 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão PRESENCIAL;
8.20 - No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia
para fins de habilitação e classificação.
9. DA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 44 E 45 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE
14/12/2006 PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.
9.1 - Encerrada a etapa de lances, na hipótese de participação de licitante microempresa - ME - ou
empresa de pequeno porte - EPP - será observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei
Complementar nº 123, de 2006.
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9.2 - Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos (LC n° 123, art. 44, caput).
9.3 - O Pregoeiro identificará os preços ofertados pelas ME/EPP participantes que sejam iguais ou até
5% (cinco por cento) superiores ao menor preço, desde que a primeira colocada não seja uma
ME/EPP.
9.4 - As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a
primeira colocada e o licitante ME/EPP melhor classificado terá o direito de apresentar uma última
oferta para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos.
9.5 - Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão
convocadas as demais licitantes ME/EPP participantes que se encontrem naquele intervalo de 5%
(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o
estabelecido no subitem anterior.
9.6 - Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP empatadas, no referido intervalo de
5% (cinco por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar
nova oferta, conforme subitens acima.
9.7 - Havendo êxito neste procedimento, a ME/EPP assumirá a condição de melhor classificada no
certame, para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial apresentada
por ME/EPP, ou ainda não existindo ME/EPP participante, prevalecerá a classificação inicial.
9.8 - Somente após o procedimento de desempate fictício, quando houver, e a classificação final dos
licitantes, será cabível a negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar.
9.9 - Havendo eventual empate entre propostas, ou entre proposta e lance, o critério de desempate
será aquele previsto no artigo 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993 e alterações.
9.10 - Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio em ato público.
9.11 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação civil,
acrescentarão à sua firma ou denominação as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno
Porte”, ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo facultativa a
inclusão do objeto da sociedade (art. 72, da LC 123/2006);
9.12 - Em cumprimento ao artigo 43, da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, para as
microempresas e empresas de pequeno porte, será observado: 77.1 As microempresas e empresas de
pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a
DOCUMENTAÇÃO exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restrição;
9.13 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da HABILITAÇÃO, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;
9.14 - A não-regularização da HABILITAÇÃO, no prazo previsto no subitem anterior, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art.81 da Lei nº. 8.666,
de 21 de junho de 1993;
9.15 - A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº.
123/2006, caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do
enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas neste Edital.
10 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE Nº 02
10.1. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, para
verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
10.2. – Para habilitação dos licitantes, serão exigidas as seguintes documentações:
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10.2.1 - Habilitação Jurídica: No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede:
a)
Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
b)
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as alterações, ou contrato
social consolidado devidamente registrado no órgão competente. Neste último caso quaisquer
alterações após a consolidação deverão ser apresentadas;
c)
Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
d)
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
e)
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
f)
No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de
autorização;
g)
O ramo de atividade deve ser compatível com o objeto desta licitação, devendo atender todas
as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos.
10.3 – Regularidade Fiscal e Trabalhista:
10.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso; Atualizado;
10.3.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;
10.3.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação
de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.3.4 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
10.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de Cantá/RR, para as licitantes que não
tem sede no município, in loco ou no web tributos: https://canta.saatri.com.br/Inicio, vale ressaltar
que para ativar o primeiro acesso no SAATRI Cantá/RR, deverão comparecer na sala do Tributos de
Tributos da Prefeitura Municipal de Cantá/RR, para protocolar o requerimento e demais
providências.
10.3.6 - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
10.3.7 - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
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10.4 – Qualificação Técnica:
10.4.1 - A empresa licitante deverá fornecer no mínimo 1 (um) ATESTADO DE CAPACI-DADE
TÉCNICA, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove aptidão da
licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto desta
licitação, na forma do art.30, II, da Lei nº 8.666/93.
10.4.2 - A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, contendo o devido timbre da
pessoa jurídica que o forneceu, conforme estabelece este Edital, é motivo de inabilitação, a critério
do pregoeiro.
10.4.3 - A prefeitura se reserva o direito de realizar diligências para comprovar a veracidade dos
atestados, podendo requisitar cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ relatórios técnicos e
documentos complementares que deu suporte à contratação, ou outros documentos comprobatórios
do conteúdo declarado.
10.4.4 - O(s) atestado(s) de capacidade técnica deverão se referir a sua atividade econômica principal
e/ou secundária especificada no contrato social devidamente registrado na junta comercial
competente, bem como no cadastro de Pessoas Jurídicas da Receita Federal do Brasil - RFB.
10.4.5. A ausência de apresentação de atestado claro, legível e idôneo, contendo o devido timbre da
pessoa jurídica que o forneceu, conforme estabelece este Edital, é motivo de inabilitação, a critério
do pregoeiro.
10.5 – Qualificação Econômico-Financeira:
a)
Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Distribuidor da sede do Licitante
dentro do seu prazo de validade. As certidões que não constarem o prazo de validade expressamente,
serão consideradas válidas quando o prazo não for superior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua
emissão.
b)
Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível e
apresentado na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo vir acompanhado de cópia dos termos
de abertura e encerramento do Livro Diário do qual foi extraído, contendo o número de registro da
Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas – RCPJ, bem como a
identificação da assinatura do titular ou representante legal da empresa e do contador, acompanhado
da Certidão de Regularidade Profissional devidamente válida, expedida pelo Conselho Regional de
Contabilidade.
b.1) A expressão na forma da lei será igualmente suprida quando o balanço patrimonial e a
demonstração de resultado forem apresentados através de publicação em Diário Oficial ou em Jornal
de grande circulação.
b.2) As empresas com menos de 01 (um) ano de exercício social de existência devem cumprir a
exigência contida na alínea “b”, mediante apresentação do Balanço de Abertura ou do último
Balanço Patrimonial levantado.
b.3) A comprovação de boa situação financeira da licitante será avaliada com base nos índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) definidos na IN 02/2010
SLTI/MPOG, em consonância com o disposto no art. 31, § 1º e § 5º da Lei nº 8666/93, conforme
aplicação das fórmulas:
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = --------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
Ativo Total
SG = -------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
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Ativo Circulante
LC = -------------------------------------------------------------------Passivo Circulante
10.6 – Serão inabilitados os proponentes que apresentarem resultado menor do que 01 (um), em
qualquer um dos índices obtidos na avaliação da situação financeira, de acordo com o disposto no
item 10.5, alínea “b” e seus subitens.
11
- DECLARAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES:
11.1 – Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil das Pessoas
Jurídicas – RCPJ – Atualizada;
11.2 - DECLARAÇÃO de que não possui no quadro de funcionários da empresa, trabalhador menor
de 18(dezoito) anos atuando em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16(dezesseis)
anos atuando em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em
cumprimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, conforme determina
o artigo 27, inciso V, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, conforme ANEXO-V deste Edital;
11.3 - DECLARAÇÃO de que, caso seja vencedora e venha a firmar contrato, e ainda nos casos
de prorrogação e/ou aditamentos, os proprietários da empresa ou ainda, os empregados da empresa,
não são cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de Membros vinculados a
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, nos termos do ANEXO-VI deste Edital;
11.4 - FORMULÁRIO fornecido pelo órgão licitante contendo todas as informações solicitadas,
devidamente preenchidas e assinadas pelo representante legal, conforme modelo constante no
ANEXO VIII deste Edital. Cabe ressaltar que a apresentação do referido formulário não é de cunho
obrigatório, porém é de responsabilidade da licitante a prestação das informações no momento da
apresentação da proposta de preços;
11.5 - Todos os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original ou em
fotocópias (nos termos do Art. 3º, II da Lei 13.726/2018), bem como os licitantes poderão solicitar à
CPL nos dias que antecedem a abertura da sessão ou excepcionalmente ao(à) pregoeiro(a) no
momento da sessão, a certificação “Confere com original” das documentações apresentadas,
reservando-se o direito de, a qualquer momento, exigir os originais para comparação e comprovação
de sua autenticidade.
11.6 - Os documentos que forem apresentados em original não serão devolvidos e passarão a fazer
parte integrante do processo licitatório;
11.7 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante,
com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, observando-se ainda o
seguinte:
a)
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou;
b)
Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, por constar no corpo das certidões
supra, serem válidas para matriz e filiais, assim como quanto ao Certificado de Regularidade do
FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta
forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização, ou;
c)
Se o licitante for à matriz e o executor da obra for à filial, os documentos deverão ser
apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente. A mesma
situação fica configurada quando o licitante for à filial e o executor do objeto for a matriz,
observando-se o disposto na alínea “a” deste item, quanto à centralização de recolhimentos dos
encargos;
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d)
Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz.
11.9 - A documentação exigida neste Edital, para Habilitação e Proposta de Preços, não poderá
conter rasuras, ressalvas, emendas, borrões e entrelinhas.
11.10 - Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de
protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes.
11.11 - Documentos que possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor deverão
estar válidos na data de entrega / recebimento dos envelopes. Já aqueles que não possuírem prazo de
validade expressamente serão considerados válidos quando datados nos últimos 180 (cento e
oitenta) dias até a data de sua apresentação, exceto:
a) Atestado de Capacidade Técnica que obedece ao disposto no § 5º art. 30 da Lei Federal nº
8666/93;
b) Certidão Simplificada, cuja validade será considerada com base na sua última alteração, a
contar da data da emissão até a data da apresentação dos documentos;
c) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, cujo prazo de validade será conforme o
descrito no item 10.5, alínea “a”, deste Título.
11.12 - A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo
com o previsto neste Título INABILITARÁ o proponente.
12
– RECURSOS
12.1 – Ao final da sessão, depois de declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar de
forma imediata e motivadamente sua intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o
prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para apresentar às contrarrazões, em igual prazo, que começará a contar do
término do prazo do recorrente, sendo lhes assegurada vista imediata dos autos.
12.2 – A falta de manifestação motivada do licitante quanto a intenção de recorrer, importará na
decadência desse direito.
12.3 – As razões do recurso deverão ser enviadas para a CPL/PMC e protocolizadas junto ao
endereço indicado no edital, dentro do prazo citado no item 9.1 e no horário das 07:00hrs às
13:30min.
12.4 – Ser apresentado em uma via original, em papel timbrado, contendo razão social, CNPJ e
endereço, rubricado em todas as folhas e assinado pelo representante legal ou credenciado do
licitante, devidamente comprovado.
12.5 – Recebido o recurso dentro do prazo estabelecido, após a análise das razões o Pregoeiro(a)
poderá reconsiderar sua decisão. Contudo, se as razões tratarem de matérias técnicas o recurso será
encaminhado à autoridade competente para manifestação, a fim de subsidiar o Pregoeiro(a) na sua
decisão.
12.6 – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento;
12.7 – Os recursos serão apreciados no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
12.8 – A decisão acerca de recurso interposto será comunicada a todos os licitantes por meio de
publicação no Diário Oficial dos Municípios de Roraima, no Jornal de grande circulação local.
12.9 – Não serão apreciados os recursos e as contrarrazões que forem apresentados fora do prazo
fixado, bem como se forem subscritos por representante que não comprove poder de representação
legal.
12.10 – Esta Prefeitura não se responsabilizará pelos recursos e contrarrazões que forem apresentados
em endereços diversos dos indicados no subitem 9.3 deste edital, e que por esta razão não foram
apresentados dentro do prazo legal.
12.11 – Havendo necessidade de cópia de documentos dos autos do processo, o interessado deverá
apresentar solicitação por escrito e identificada, com assinatura reconhecida em cartório competente.
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13
– ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
13.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro(a),
caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos
recursos apresentados.
13.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologará o procedimento licitatório.
13.2 – Após adjudicação, os autos serão encaminhados ao Controle Interno da Prefeitura Municipal
de Cantá – RR, para análise dos procedimentos licitatórios. Aprovada a regularidade/legalidade os
autos serão encaminhados para homologação da autoridade competente.
14
DO REGISTRO DE PREÇOS
14.1 - A Prefeitura Municipal de Cantá/Roraima é órgão gerenciador responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de
Preços;
14.2 - Homologado o resultado deste Pregão, a licitante vencedora que ofereceu o menor preço, será
convocada para assinar a Ata de Registro de Preços;
14.3 - O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços pela licitante vencedora, é de até 05
(cinco) dias úteis contados da convocação, podendo ser prorrogado, uma única vez, por até igual
período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela PMC/RR. A recusa injustificada das
empresas indicadas para registro em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido ensejará aplicação das
penalidades estabelecidas neste edital na forma disciplinada pela legislação citada no preâmbulo
deste instrumento;
14.4 - Caso a(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar não compareça ou se recuse a assinar a
Ata de Registro de Preços, no prazo fixado no item anterior, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital e seus anexos, é facultado a PMC/RR convocar as demais classificadas, obedecida à ordem de
classificação e aos quantitativos propostos, para assinatura da respectiva Ata;
14.5 - Os preços registrados em Ata terão vigência de 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura do referido instrumento;
14.6 - A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento pelo detentor da ata nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.7 - Serão registrados na ata os preços e quantitativos da licitante mais bem classificada durante a
fase competitiva.
14.8 - Será incluído, na respectiva ata na forma de anexo, o registro das licitantes que aceitarem cotar
os bens ou serviços com preços iguais aos da licitante vencedora na sequência da classificação do
certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos
requisitos previstos no art. 3º da lei nº 8.666/93.
14.9 - A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas
contratações;
14.10 - Decorrido o prazo de validade da proposta sem convocação para a assinatura da Ata de
Registro de Preços, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.
14.11 - A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência o fornecedor
registrado em igualdade de condições.
14.12 - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II
do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.
14.13 - Nessa hipótese, a PMC/RR, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a Ata e
iniciar outro processo licitatório.
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14.14 - Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a PMC/RR convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
14.15 - Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
14.16 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de
mercado observará a classificação original.
14.17 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, a PMC/RR poderá: a) Liberar o fornecedor do compromisso
assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação das
penalidades e confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
14.18 - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
14.19 -Não havendo êxito nas negociações previstas na condição anterior, a PMC/RR deverá
proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa;
14.20 - O registro do fornecedor será cancelado quando: a) Descumprir as condições da Ata de
Registro de Preços;
14.21- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
14.22 - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se torna superior àqueles
praticados no mercado; ou
14.23 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou
no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.
14.24 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas subcondições deste edital, será
formalizado por decisão fundamentada da PMC/RR, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.25 - Por razão de interesse público; ou
14.26 - A pedido do fornecedor.
14.27 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da Ata, devidamente comprovados e
justificados:
14.28 - Em qualquer das hipóteses anteriores que impliquem a alteração da Ata registrada, concluídos
os procedimentos de ajuste, a PMC/RR fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e
informará aos fornecedores registrados a nova ordem de classificação.
14.29 - A ata de registro de preços, durante sua vigência, desde que devidamente justificada a
vantagem, poderá ser utilizada por órgão ou entidade da administração pública municipal, distrital,
estadual ou federal que não tenha participado do certame licitatório.
14.30 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer
uso da ata de registro de preços, deverão consultar a PMC/RR sobre a possibilidade de adesão.
14.31 - As aquisições ou contratações adicionais decorrentes da adesão à Ata de Registro de Preços
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens
registrados na Ata de Registro de Preços para a PMC/RR.
14.32 - O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para a
PMC/RR, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
14.33 - Após autorização da PMC/RR, o órgão não participante, deverá efetivar a aquisição ou
contratação solicitada em até 90 (noventa dias), observada a vigência da Ata;
14.34 - Compete ao órgão não participante, praticar os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o
contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências a PMC/RR.
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14.35 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com a PMC/RR.
14.36 - A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada, automaticamente, por
decurso do prazo de sua vigência.
14.37 - Da Formação do Cadastro de Reserva:
14.38 - Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor
da proposta do licitante mais bem classificado.
14.39 - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.
14.40 -Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada
durante a fase competitiva.
14.41 - Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 21 e 22 do Decreto n° 16.223-E de 2013.
15
DO CONTRATO
15.1 - Após homologada a licitação, a Administração poderá convocar a licitante vencedora, para
assinatura do instrumento de contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.
15.2 - O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Administração da PMC/RR;
15.3 - É facultado à Administração da PMC/RR, quando a convocada não assinar o contrato, no
prazo e nas Condições estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação,
para o mesmo fim, após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de
habilitação;
15.4 - O(s) licitante(s) vencedor(es) fica(m) obrigado(s) a aceitar, nas mesmas condições contratuais;
licitante vencedora caberá assumir a responsabilidade por danos causados a PMC/RR. ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na entrega dos produtos e/ou execução dos serviços,
principalmente nas obrigações assumidas na execução contratual;
15.5 - À licitante vencedora caberá assumir o pagamento de todos os impostos, taxas e/ou quaisquer
ônus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bem como todos os encargos
trabalhistas, previdenciários e comerciais, vigentes durante a entrega dos produtos e/ou execução dos
serviços e, ainda, quaisquer outros encargos judiciais ou extrajudiciais que lhes sejam imputáveis,
inclusive com relação a terceiros, em decorrência da celebração do Contrato e da entrega dos
produtos e/ou execução dos serviços previsto no Termo de Referência;
15.6 - À licitante vencedora caberá assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os
seus empregados durante a execução do contrato, ainda que acontecido em dependência da PMC/RR;
15.7 - À licitante vencedora caberá assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil
ou penal, relacionada à execução do contrato, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão
ou continência;
15.8 - À licitante vencedora caberá assumir todos os encargos fiscais e comerciais resultantes da
contratação resultante deste Pregão;
15.9 - São expressamente vedadas à licitante vencedora: a contratação de servidor pertencente ao
quadro de pessoal da PMC/RR para execução do contrato decorrente deste Pregão;
15.10 - A veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da
PMC/RR;
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15.11 - A inadimplência da licitante vencedora, com referência aos encargos sociais, comerciais e
fiscais não transfere a responsabilidade por seu pagamento à PMC/RR, nem poderá onerar o objeto
desta contratação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a PMC/RR.
16
– DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
16.1 – Os recursos para essa contratação estão assegurados na classificação orçamentária
estabelecidas no Termo de Referência. Anexo I a este edital.
17
– PAGAMENTO
17.1 – As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo I a este
Edital.
18
– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
18.1 – As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
Anexo I a este edital.
19
– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1 – Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário
que:
a)
Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
b)
Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
c)
Apresentar documentação falsa;
d)
Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
e)
Ensejar o retardamento da execução do objeto;
f)
Não mantiver a proposta;
g)
Cometer fraude fiscal;
h)
Comportar-se de modo inidôneo;
19.2 – As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.
19.3 – Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.
19.4 – O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
a)
Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;
b)
Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
c)
Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;
d)
Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;
e)
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
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19.5 – A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
19.6 – Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração
administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
19.7 – A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato
lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
19.8 – O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.
19.9 – Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo
419 do Código Civil.
19.10 – A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o
procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
19.11 – A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
19.12 – As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
19.13 – As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.
20
– DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.
20.2 – No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro(a) 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.
20.3 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.4 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
20.5 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do
interesse público.
20.6 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
20.7 – O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou
inabilitação do proponente, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e
penais cabíveis.
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20.8 – Toda a documentação apresentada neste instrumento convocatório e seus anexos são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se
omita em outro será considerado especificado e válido.
20.9 – o Pregoeiro(a), no interesse da administração, poderá adotar medidas saneadoras durante o
certame e, em especial, na sessão do pregão, relevar omissões puramente formais observadas na
documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura
da licitação, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer ou
a complementar a instrução do processo, conforme disposto no § 3° do art. 43 da Lei Federal
8.666/93 e art. 38 do Decreto nº 10.024/19, c/c art. 4º-G, da Lei n. 13.979/2020,.
20.10 – Se houver solicitação de documentos em diligências, estes deverão ser apresentados em
original ou em cópia (nos termos do item 5, subitem 5.2 e Art. 3º, II da Lei 13.726/2018), sendo
possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo (a) Pregoeiro (a) ou Equipe de Apoio.
20.11 – O não cumprimento da diligência poderá ensejar a inabilitação do licitante ou a
desclassificação da proposta.
20.12 – A participação do licitante nesta licitação implica o conhecimento integral dos termos e
condições inseridos neste instrumento convocatório, bem como das demais normas legais que
disciplinam a matéria.
20.13 – A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo a Prefeitura,
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e
fundamentado, disponibilizado na CPL para conhecimento dos participantes da licitação.
20.14 – O Município poderá prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas
ou para sua abertura.
20.15 – Para atender a seus interesses, a Secretaria reserva-se o direito de alterar quantitativos, sem
que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no §
1º do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93.
20.16 – Qualquer modificação no presente edital será divulgada pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
20.17 – Em casos de equívocos de digitação no texto do presente edital ou em seus anexos, será
publicado um adendo retificador e/ou esclarecedor, contendo as devidas correções para melhor
compreensão dos licitantes, evitando possíveis desentendimentos.
20.18.Quando todos os licitantes forem INABILITADOS ou todas as propostas forem
DESCLASSIFICADAS no exame de conformidade, o(a) Pregoeiro(a) poderá abrir o prazo de até 08
(oito) dias úteis, com fundamento no artigo 48, inciso II, § 3º, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações, para que todos apresentem nova Habilitação ou Propostas isentas dos vícios que causaram sua
inabilitação ou desclassificação no certame;
20.19 – Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de todas
as condições estabelecidas neste edital, não podendo invocar nenhum desconhecimento, como
elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste.
20.20 – Todas as controvérsias ou reclames relativos ao presente processo licitatório serão resolvidos
pela Comissão, administrativamente, ou no foro da Comarca de Boa Vista - RR, se for o caso.
20.21 – Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Modelo - Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno
porte;
Anexo III - Modelo de Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação;
Anexo IV - Modelo de Declaração de elaboração independente de proposta;
Anexo V - Modelo Declaração de que não emprega menores;
Anexo VI - Modelo Declaração que os sócios não fazem parte do quadro da prefeitura;
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Anexo VII - Modelo de Planilha / Proposta Comercial;
Anexo VIII - Informações para formalização do contrato;
Anexo IX - Minuta da ata de Registro de Preços;
Anexo X - Minuta Contratual;
Anexo XI - Comprovante de entrega de edital.
21
DO FORO
21.1 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Comum, no Foro da Comarca da cidade
de Boa Vista - RR, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cantá - Roraima, 08 de agosto de 2022.
_____________________________________________
BRUNNO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA
Presidente da CPL
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ANEXO I – TERMO DE RERENCIA
1. INTRODUÇÃO
1.1. O art. 7º da Lei Nº 8.666 de 21 de junho de 1993, estabelece que a elaboração do Termo de
Referência é etapa essencial e precedente da realização de licitações de aquisição, obras e prestação
de serviços, estabelece ainda que o Termo de Referência é o conjunto de elementos necessários e
suficientes com nível de precisão adequado para caracterizar a aquisição, obra ou serviço objeto da
licitação, evitando a ocorrência de irregularidades quando da realização dos procedimentos
Administrativos.
2. OBJETO
2.1 O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE para atender as necessidades DAS
SECRETARIAS QUE COMPÕEM O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO
MUNICIPIO DE CANTA/RR, conforme especificações constantes neste Termo de Referência.
3. JUSTIFICATIVA
3.1 A aquisição de materiais de expediente é imprescindível às SECRETARIAS QUE COMPOEM
O COMPLEXO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CANTA/RR, para
suprir às necessidades de fornecimento interno, bem como para dar atendimento, de forma
satisfatória, às constantes demandas dos setores administrativos/gabinete dessa prefeitura, na
obtenção de materiais para o desenvolvimento das atividades diárias, mantendo-os com estoque de
materiais suficiente para a melhor produtividade dos seus servidores nas instalações administradas
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ-RR.
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 Conforme a Lei nº 8666/93, os termos da Lei nº 10.520, na modalidade de Registro de preço, os
recursos para essa contratação serão de classificação orçamentária, na licitação para registro de
preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização
do contrato ou outro instrumento hábil.
5. FUNDAMENTO LEGAL
5.1 Regido Pelas Normativas Federais: nº 10.520/02, 8.666/93, Lei Complementar nº 123/2006, Lei
Complementar n° 147/2014, Decreto 7.892/2013 e 8.250/2014.
6. PLANILHA DESCRITIVA/QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA
6.1 O preço médio dos Itens para a licitação, foi obtido através de Cotação no Sistema de Banco de
preço FUNDAMENTADO NO art. 2°, III da IN n° 5/14-SLTI/MPOG, e Acórdão n° 1445/2015.
(Conforme cotações em anexo).
6.2 PLANILHA DESCRITIVA/QUANTITATIVA
ITEM

UND.

QTD.

001

UND

150

002

UND

80

003

CAIXA

120

DESCRIÇÃO
ALMOFADA P/ CARIMBO, em tecido, entintada na cor azul, n° 3,
estojo plástico
APAGADOR QUADRO BRANCO, material base feltro, material
corpo plástico, comprimento 15 cm, largura 6 cm, altura 5 cm
APONTADOR LÁPIS, material metal e plástico, TIPO
ESCOLAR, características adicionais com depósito, caixa c 24 und.
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004

UND

120

005

ROLO

200

006

BLOCO

600

007

UND

800

008

UND

200

009

UND

500

010

UND

400

011

UND

500

012

UND

500

013

UND

150

014

CAIXA

300

015

CAIXA

300

APONTADOR LÁPIS, material metal e plástico, TIPO MESA,
tamanho médio, características adicionais com depósito, dimensões
9,5 x 5,3 x 6,0 cm
BARBANTE ALGODÃO CRU 8 FIOS, rolo com 100 metros.
BLOCO DE PAPEL PARA RECADO/LEMBRETE, autoadesivo,
cor Amarela. Tamanho: 38 X 50 mm. Pacote Com 04 Blocos com
100 folhas cada. (Admitida Variação De 5%).
BLOCO DE PAPEL PARA RECADO/LEMBRETE autoadesivo,
cor amarela. Tamanho: 76 x 102 mm. Pacote com 04 blocos com 100
folhas cada. (Admitida Variação De 5%).
BORRACHA APAGADORA ESCRITA, material borracha,
comprimento 50 mm, largura 35 mm, altura 10 mm, cor branca,
características adicionais capa plástica protetora
CAIXA PARA ARQUIVO - Caixa arquivo composta em
prolipropileno (tipo polionda), com 02 (duas) capas para organização
vertical e horizontal que possuam espaço para data, departamento,
local e codificação. Tampa com travamento. Montagem rápida e fácil.
Formato: ofício. Gramatura aproximada: 130 g/m². Medida
aproximada: 35 x 13 x 25 cm (AxLxP). COR: VERDE.
CAIXA PARA ARQUIVO - Caixa arquivo composta em
prolipropileno (tipo polionda), com 02 (duas) capas para organização
vertical e horizontal que possuam espaço para data, departamento,
local e codificação. Tampa com travamento. Montagem rápida e fácil.
Formato: ofício. Gramatura aproximada: 130 g/m². Medida
aproximada: 35 x 13 x 25 cm (AxLxP). COR: VERMELHA.
CAIXA PARA ARQUIVO - Caixa arquivo composta em
prolipropileno (tipo polionda), com 02 (duas) capas para organização
vertical e horizontal que possuam espaço para data, departamento,
local e codificação. Tampa com travamento. Montagem rápida e fácil.
Formato: ofício. Gramatura aproximada: 130 g/m². Medida
aproximada: 35 x 13 x 25 cm (AxLxP). COR: AMARELA.
CAIXA PARA ARQUIVO - Caixa arquivo composta em
prolipropileno (tipo polionda), com 02 (duas) capas para organização
vertical e horizontal que possuam espaço para data, departamento,
local e codificação. Tampa com travamento. Montagem rápida e fácil.
Formato: ofício. Gramatura aproximada: 130 g/m². Medida
aproximada: 35 x 13 x 25 cm (AxLxP). COR: AZUL.
CALCULADORA, calculadora de mesa visor de cristal líquido;
funções: porcentagem, memória, inversão de sinal, gt, correção total e
parcial, desligamento automático ou tecla off; alimentação: solar ou
bateria g-10
CANETA
ESFEROGRÁFICA,
material
corpo:
plástico
transparente hexagonal com identificação da marca, tipo escrita:
média, cores variadas, características adicionais: ponta com esfera
em tungstênio, tampa ventilada, sem falhas e/ou borrões na escrita
(caixa c/ 50 unidades)
CANETA MARCA-TEXTO, material plástico, tipo ponta
chanfrada, cor fluorescente/diversas, caixa c 12 und.
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016

CAIXA

100

017

UND

1000

018

CAIXA

800

019

CAIXA

1200

020

CAIXA

500

021

CAIXA

1500

022

CAIXA

300

023

CAIXA

800

024

CAIXA

300

025

UND

100

026

UND

6000

027

UND

5000

028

UND

200

029

UND

250

030

UND

300

CANETA PARA MARCAR CD/DVD. Caneta na apropriada para
escrever em CDs, DVDs e similares, com tinta resistente à luz, com
secagem rápida, resistente à água e umidade. Ponta média de 1,0mm.
Cor: preta.
CD-R. CD de única gravação. Velocidade: 1~52x. Capacidade de
armazenamento: 80 min / 700mb.
CLIP PARA PAPEL Nº 3/0, fabricado em arame de aço niquelado,
com tratamento antiferrugem, caixa c/ 100 unidades na cor
prata/metálico, embalagem com identificação do produto e marca do
fabricante, unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades
CLIP PARA PAPEL Nº 4/0, fabricado em arame de aço niquelado,
com tratamento antiferrugem, caixa c/ 100 unidades na cor
prata/metálico, embalagem com identificação do produto e marca do
fabricante, unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades
CLIP PARA PAPEL Nº 8/0, fabricado em arame de aço niquelado,
com tratamento antiferrugem, caixa c/ 100 unidades na cor
prata/metálico, embalagem com identificação do produto e marca do
fabricante, unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades
CLIP PARA PAPEL Nº 10/0, fabricado em arame de aço niquelado,
com tratamento antiferrugem, caixa c/ 100 unidades na cor
prata/metálico, embalagem com identificação do produto e marca do
fabricante, unidade de fornecimento: caixa com 100 unidades
COLA LÍQUIDA, cor branca, aplicação papel, características
adicionais instantânea, tipo líquido, embalagem com 90 gramas cada,
caixa com 12 unidades.
COLCHETE DE AÇO METÁLICO n°12 cx c/ 72 unid; resistente
à oxidação, alta durabilidade.
CORRETIVO FORMATO CANETA PONTA METÁLICA,
LÍQUIDO, para correção de qualquer tipo de escrita, a base de
solvente, secagem ultra rápida, com 8 ml no mínimo, e suas
condições deverão estar de acordo com as normas nbr-15.236/2012,
com certificação compulsória inmetro, e as atualizações posteriores,
caixa com 12 und.
CORRETIVO LÍQUIDO, material à base d água, secagem rápida,
inodoro, atóxico, aplicação em papel comum, em frasco com 18ml.
ENVELOPE SACO AMARELO A4, tamanho 229 x 324 mm,
papel gramatura 80g, embalagem com 100 unidades.
ENVELOPE SACO BRANCO A4- tamanho 229x324 mm, papel
gramatura 80g, embalagem com 100 unidades.
ESTILETE, tamanho: 15 cm, lâminas com pontas renováveis em aço
carbono com tratamento antiferrugem, trava de segurança para maior
conforto e segurança, dimensões aproximadas da lâmina: 110mm x
18mm.
EXTRATOR GRAMPO, material aço galvanizado, tipo espátula,
comprimento 150 mm, largura 15 mm.
FITA ADESIVA CREPE, medindo no mínimo 48x50 em papel
crepado saturado coberto com adesivo à base de borrachas e resinas
sintéticas, sem resíduos e fácil remoção na cor branca.
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031

UND

500

032

UND

500

033

UND

300

034

UND

80

035

CAIXA

3000

036

CAIXA

1000

037

CAIXA

500

038

UND

300

039

UND

150

040

UND

600

041

CAIXA

250

042

RESMA

5000

043

RESMA

300

044

045

EMBALAGEM 4500

UND

500

FITA ADESIVA DUPLA FACE, tam. med. 19mm x 30m c/ 3m,nao
tecido.
FITA ADESIVA, TIPO TRANSPARENTE, MATERIAL
polipropileno, largura 50 mm, comprimento 50 m, aplicação
empacotamento
GRAMPEADOR, tratamento superficial pintado, material metal,
tipo mesa, capacidade 50 folhas, tamanho grampo 26/6
GRAMPEADOR GRANDE, tipo profissional, dimensões
aproximadas: 8 x 29 x 10 cm, produzido em aço com base e apoio
plástico, capacidade 100 folhas, tamanho grampos 23/13
GRAMPO GALVANIZADO 26/6, fabricados com arame de aço
revestido resistente à oxidação com tratamento antiferrugens,
embalagem c/ 5000 unidades
GRAMPO GALVANIZADO 23/13, fabricados com arame de aço
revestido resistente à oxidação com tratamento antiferrugens,
embalagem c/ 1000 unidades
LÁPIS PRETO Nº 2, caixa com 144 unidades.
LIVRO ATA CAPA DURA, 200 folhas, numeradas, confeccionado
em papel apergaminhado, com capa dura na cor predominante preta,
folhas brancas pautadas, sem margem e numeradas tipograficamente
na cor preta, sem qualquer outra impressão, bem como primeira e
última folha suplementar em branco.
LIVRO DE PONTO, quantidade folhas 100, tipo capa dura, cor capa
preta, comprimento 320 mm, largura 220 mm, material papel
alcalino, características adicionais folhas pautadas e numeradas, 31
pautas por página, gramatura 63 g/ m2
LIVRO PROTOCOLO, para correspondência, com no mínimo 100
folhas formato: 160 x 220 mm, capa dura
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO TIPO PINCEL, vboard cor: azul com ponta macia para não danificar o quadro, apaga
facilmente, ponta de poliéster 6.0 mm, espessura de escrita 2.3 mm,
tinta especial, refil e ponta substituíveis, cor azul, caixa com 12
unidades, lote de fabricação do mesmo ano da data de entrega do
material.
PAPEL A4, material celulose vegetal, tipo a4, gramatura 75g,
comprimento 297mm x largura 210mm, aplicação jato tinta, cor
branca, caixa com 10 resmas contendo 500 folhas cada resma,
garantia contra defeito e/ou vícios de fabricação, conforme código de
defesa do consumidor.
PAPEL CARBONO A4 resma c/ 100 und
PAPEL OFICIO PARA IMPRESSÃO FORMATADO, tipo
sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l) 330 x 216 mm,
gramatura 75 g/m2, cor branco. Embalagem c 500 fls.
PASTA ARQUIVO COM ELÁSTICO GROSSA, material plástico
corrugado, largura 235 mm, altura 350 mm, lombada 4 cm, cor
variada, características adicionais com aba e elástico.
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046

CAIXA

047

UND

048

UND

049

UND

050

UND

051

UND

052

UND

053

FRASCO

054

FRASCO

055

UND

056

UND

057

UND

058

CAIXA

PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ HASTE METÁLICA;
u.f.: caixa c/ 50 unidades padrão: marmorizado tamanho: a4
(ofício)fabricação/material: pasta em cartão marmorizado, haste de
350 sustentação metálica c/ ponteira plástica e grampo trilho em plástico
flexível fixado na aba interna gramatura: 350 g dimensões (lxa):
360x240mm cor: natural acompanha: (10) visores plásticos
transparente c/ etiqueta interna branca
PEN DRIVE 8GB, capacidade de armazenamento 8.192 mb,
80
conexão usb 2.0, garantia de 01 ano.
PERFURADOR DE PAPEL GRANDE, 2 furos universais,
capacidade para furar 60 folhas, confeccionado em metal pintado de
300
preto, base plástica com regulador de tamanho do papel para
centralização dos furos.
PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO
PEQUENO, tratamento superficial pintado, capacidade perfuração
300
10 fl, funcionamento manual, características adicionais aparador de
plástico, furos redondos
QUADRO AVISOS, material madeira compensada, largura 200 cm,
finalidade anexar avisos, material moldura alumínio, características
50
adicionais com suporte de fixação, altura 120 cm, revestimento
cortiça com espessura de 5mm e feltro azul royal, espessura10 mm.
RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE, COM 30 CM de
comprimento, 0,3 mm de espessura, e 3,05 cm de largura, com
divisão em milímetros e centímetros, demarcada de forma clara e
300
precisa em silkscreen na cor preta, com nacionalidade e marca do
produto estampado em seu corpo, com certificação do inmetro e ocp
0046, estampado na embalagem.
TESOURA, aplicação: de uso geral; tamanho: 21-22 cm; lâmina de
100
aço inox; cabo plástico, anatômico, cor preto.
TINTA REBASTECEDORA PARA ALMOFADA Tinta
300 abastecedora para almofada. Conteúdo: bisnaga de 20ml. Cor: preta
ou azul.
TINTA REBASTECEDORA PARA MARCADOR DE QUADRO
150
BRANCO. Conteúdo: bisnaga de 20ml. Cor: azul.
BANDEJA TRIPLA ORGANIZADORA DE PAPEL, organizador
de documentos para escritório com 3 bandejas tipo gaveta deslizante
70 em metal aramado. Escaninho / Caixa correspondência, para
organizar papéis, folhas, documentos sobre a mesa. Dimensões totais:
Altura: 26,5cm Largura: 29,5cm Comprimento: 34,5 cm
ENVELOPE ESPECIAL PARA CONVITE. Envelope de papel
modelo Carta com fechamento em dobradura. Dimensões: 11x16cm.
3000
Indicado para convites (fotos de 10x15cm). Produzido em papel de
gramatura 80g (*fino). Cores variadas.
ENVELOPE PLÁSTICO. Sacola tamanho ofício, em plástico e com
2000 4 (quatro) furos ACP. Sem fecho. Dimensões: 240x325mm.
Espessura: 0,15mm.
FITA ADESIVA COLORIDA, material polipropileno, composição
1000 filme adesivo acrílico cola a base de água, largura 45mx45mm, kit
com 5 unidades coloridas.
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PCT

060

UND

061

UND

062

UND

063

UND

LIGA ELÁSTICA. Elástico nº 18, de látex. Resistente e de alta
qualidade. Cor: amarelo. Embalagem com 200 unidades.
MARCADOR DE PÁGINA. Autoadesivo translúcido, com 4 cores
vibrantes, em plástico transparente, removíveis e reposicionáveis.
400 Total de 100 folhas, cada bloco com 25 unidades, nas seguintes
dimensões: 1 (um) bloco de 45 mm x 25 mm e 3 (três) blocos de 45
mm x 12 mm
PASTA A/Z (LOMBO ESTREITO). Pasta Registradora A-Z com
Lombo Estreito ideal para organizar documentos e papéis ofício.
800
Etiqueta frontal para identificação do conteúdo. Formato aproximado:
350 mm x 280 mm x 55 mm; Cor: Preta.
PASTA A/Z (LOMBO LARGO). Pasta Registradora A-Z com
Lombo Estreito ideal para organizar documentos e papéis ofício.
1500
Etiqueta frontal para identificação do conteúdo. Formato aproximado:
350 mm x 280 mm x 80 mm; Cor: Preta.
UMEDECEDOR DE DEDOS. Embalagem de 12g atóxico e não
250
gorduroso, contendo informações do fabricante e data de validade.
200

6.2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA;
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Seq.

001

002

003

004

005

Descrição
ALMOFADA P/ CARIMBO,
em tecido, entintada na cor azul,
n° 3, estojo plástico
APAGADOR
QUADRO
BRANCO, material base feltro,
material
corpo
plástico,
comprimento 15 cm, largura 6
cm, altura 5 cm
APONTADOR
LÁPIS,
material metal e plástico, TIPO
ESCOLAR,
características
adicionais com depósito, caixa c
24 und.
APONTADOR
LÁPIS,
material metal e plástico, TIPO
MESA,
tamanho
médio,
características adicionais com
depósito, dimensões 9,5 x 5,3 x
6,0 cm
BARBANTE
ALGODÃO
CRU 8 FIOS, rolo com 100
metros.

Unid.

Referênci
a de
Quant.
Preço

UND

Banco de
Preços

UND

Valor
Unit.

Valor Total

150

R$ 7,31

R$ 1.096,50

Banco de
Preços

80

R$ 14,25

R$ 1.140,00

CAIXA

Banco de
Preços

120

R$ 39,89

R$ 4.786,80

UND

Banco de
Preços

120

R$ 2,30

R$ 276,00

ROLO

Banco de
Preços

200

R$ 11,41

R$ 2.282,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMC
Endereço: Rua Francisco Alves Gondim, s/ n°, Centro, Cantá-RR - CEP: 69.390-000 E-mail: cplcanta2124@gmail.com

ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL/PMC

006

007

008

009

010

BLOCO DE PAPEL PARA
RECADO/LEMBRETE,
autoadesivo,
cor
Amarela.
Tamanho: 38 X 50 mm. Pacote BLOCO
Com 04 Blocos com 100 folhas
cada. (Admitida Variação De
5%).
BLOCO DE PAPEL PARA
RECADO/LEMBRETE
autoadesivo,
cor
amarela.
Tamanho: 76 x 102 mm. Pacote
UND
com 04 blocos com 100 folhas
cada. (Admitida Variação De
5%).
BORRACHA APAGADORA
ESCRITA, material borracha,
comprimento 50 mm, largura 35
UND
mm, altura 10 mm, cor branca,
características adicionais capa
plástica protetora
CAIXA PARA ARQUIVO Caixa arquivo composta em
prolipropileno (tipo polionda),
com 02 (duas) capas para
organização vertical e horizontal
que possuam espaço para data,
departamento,
local
e
UND
codificação.
Tampa
com
travamento. Montagem rápida e
fácil. Formato: ofício. Gramatura
aproximada: 130 g/m². Medida
aproximada: 35 x 13 x 25 cm
(AxLxP). COR: VERDE.
CAIXA PARA ARQUIVO Caixa arquivo composta em
prolipropileno (tipo polionda),
com 02 (duas) capas para
organização vertical e horizontal
que possuam espaço para data,
departamento,
local
e
UND
codificação.
Tampa
com
travamento. Montagem rápida e
fácil. Formato: ofício. Gramatura
aproximada: 130 g/m². Medida
aproximada: 35 x 13 x 25 cm
(AxLxP). COR: VERMELHA.

Banco de
Preços

600

R$ 17,57

R$ 10.542,00

Banco de
Preços

800

R$ 4,77

R$ 3.816,00

Banco de
Preços

200

R$ 2,79

R$ 558,00

Banco de
Preços

500

R$ 6,43

R$ 3.215,00

Banco de
Preços

400

R$ 5,94

R$ 2.376,00
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011

012

013

014

015

CAIXA PARA ARQUIVO Caixa arquivo composta em
prolipropileno (tipo polionda),
com 02 (duas) capas para
organização vertical e horizontal
que possuam espaço para data,
departamento,
local
e
codificação.
Tampa
com
travamento. Montagem rápida e
fácil. Formato: ofício. Gramatura
aproximada: 130 g/m². Medida
aproximada: 35 x 13 x 25 cm
(AxLxP). COR: AMARELA.
CAIXA PARA ARQUIVO Caixa arquivo composta em
prolipropileno (tipo polionda),
com 02 (duas) capas para
organização vertical e horizontal
que possuam espaço para data,
departamento,
local
e
codificação.
Tampa
com
travamento. Montagem rápida e
fácil. Formato: ofício. Gramatura
aproximada: 130 g/m². Medida
aproximada: 35 x 13 x 25 cm
(AxLxP). COR: AZUL.
CALCULADORA, calculadora
de mesa visor de cristal líquido;
funções: porcentagem, memória,
inversão de sinal, gt, correção
total e parcial, desligamento
automático
ou
tecla
off;
alimentação: solar ou bateria g10
CANETA
ESFEROGRÁFICA, material
corpo: plástico transparente
hexagonal com identificação da
marca, tipo escrita: média, cores
variadas,
características
adicionais: ponta com esfera em
tungstênio, tampa ventilada, sem
falhas e/ou borrões na escrita
(caixa c/ 50 unidades)
CANETA MARCA-TEXTO,
material plástico, tipo ponta
chanfrada,
cor
fluorescente/diversas, caixa c 12
und.

UND

Banco de
Preços

500

R$ 6,63

R$ 3.315,00

UND

Banco de
Preços

500

R$ 6,52

R$ 3.260,00

UND

Banco de
Preços

150

R$ 29,16

R$ 4.374,00

CAIXA

Banco de
Preços

300

R$ 47,00

R$ 14.100,00

CAIXA

Banco de
Preços

300

R$ 21,42

R$ 6.426,00
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017

018

019

020

021

CANETA PARA MARCAR
CD/DVD. Caneta na apropriada
para escrever em CDs, DVDs e
similares, com tinta resistente à
luz, com secagem rápida,
resistente à água e umidade.
Ponta média de 1,0mm. Cor:
preta.
CD-R. CD de única gravação.
Velocidade: 1~52x. Capacidade
de armazenamento: 80 min /
700mb.
CLIP PARA PAPEL Nº 3/0,
fabricado em arame de aço
niquelado,
com
tratamento
antiferrugem, caixa c/ 100
unidades na cor prata/metálico,
embalagem com identificação do
produto e marca do fabricante,
unidade de fornecimento: caixa
com 100 unidades
CLIP PARA PAPEL Nº 4/0,
fabricado em arame de aço
niquelado,
com
tratamento
antiferrugem, caixa c/ 100
unidades na cor prata/metálico,
embalagem com identificação do
produto e marca do fabricante,
unidade de fornecimento: caixa
com 100 unidades
CLIP PARA PAPEL Nº 8/0,
fabricado em arame de aço
niquelado,
com
tratamento
antiferrugem, caixa c/ 100
unidades na cor prata/metálico,
embalagem com identificação do
produto e marca do fabricante,
unidade de fornecimento: caixa
com 100 unidades
CLIP PARA PAPEL Nº 10/0,
fabricado em arame de aço
niquelado,
com
tratamento
antiferrugem, caixa c/ 100
unidades na cor prata/metálico,
embalagem com identificação do
produto e marca do fabricante,
unidade de fornecimento: caixa
com 100 unidades

CAIXA

Banco de
Preços

100

R$ 35,99

R$ 3.599,00

UND

Banco de
Preços

1000

R$ 3,89

R$ 3.890,00

CAIXA

Banco de
Preços

800

R$ 3,22

R$ 2.576,00

CAIXA

Banco de
Preços

1200

R$ 4,88

R$ 5.856,00

CAIXA

Banco de
Preços

500

R$ 5,02

R$ 2.510,00

CAIXA

Banco de
Preços

1500

R$ 7,62

R$11.430,00
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023

024

025

026

027

028

029

COLA LÍQUIDA, cor branca,
aplicação papel, características
adicionais instantânea, tipo
líquido, embalagem com 90
gramas cada, caixa com 12
unidades.
COLCHETE
DE
AÇO
METÁLICO n°12 cx c/ 72
unid; resistente à oxidação, alta
durabilidade.
CORRETIVO
FORMATO
CANETA
PONTA
METÁLICA, LÍQUIDO, para
correção de qualquer tipo de
escrita, a base de solvente,
secagem ultra rápida, com 8 ml
no mínimo, e suas condições
deverão estar de acordo com as
normas nbr-15.236/2012, com
certificação
compulsória
inmetro, e as atualizações
posteriores, caixa com 12 und.
CORRETIVO
LÍQUIDO,
material à base d água, secagem
rápida,
inodoro,
atóxico,
aplicação em papel comum, em
frasco com 18ml.
ENVELOPE
SACO
AMARELO A4, tamanho 229 x
324 mm, papel gramatura 80g,
embalagem com 100 unidades.
ENVELOPE SACO BRANCO
A4- tamanho 229x324 mm,
papel gramatura 80g, embalagem
com 100 unidades.
ESTILETE, tamanho: 15 cm,
lâminas com pontas renováveis
em aço carbono com tratamento
antiferrugem, trava de segurança
para maior conforto e segurança,
dimensões
aproximadas
da
lâmina: 110mm x 18mm.
EXTRATOR
GRAMPO,
material aço galvanizado, tipo
espátula, comprimento 150 mm,
largura 15 mm.

CAIXA

Banco de
Preços

300

R$ 29,98

R$ 8.994,00

CAIXA

Banco de
Preços

800

R$ 11,52

R$ 9.216,00

CAIXA

Banco de
Preços

300

R$ 35,61

R$10.683,00

UND

Banco de
Preços

100

R$ 1,46

R$ 146,00

UND

Banco de
Preços

6000

R$ 1,24

R$ 7.440,00

UND

Banco de
Preços

5000

R$ 1,64

R$ 8.200,00

UND

Banco de
Preços

200

R$ 4,25

R$ 850,00

UND

Banco de
Preços

250

R$ 4,58

R$ 1.145,00
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031

032

033

034

035

036

037

038

FITA ADESIVA CREPE,
medindo no mínimo 48x50 em
papel crepado saturado coberto
com adesivo à base de borrachas
e resinas sintéticas, sem resíduos
e fácil remoção na cor branca.
FITA
ADESIVA DUPLA
FACE, tam. med. 19mm x 30m
c/ 3m,nao tecido.
FITA
ADESIVA,
TIPO
TRANSPARENTE,
MATERIAL
polipropileno,
largura 50 mm, comprimento 50
m, aplicação empacotamento
GRAMPEADOR, tratamento
superficial pintado, material
metal, tipo mesa, capacidade 50
folhas, tamanho grampo 26/6
GRAMPEADOR GRANDE,
tipo profissional, dimensões
aproximadas: 8 x 29 x 10 cm,
produzido em aço com base e
apoio plástico, capacidade 100
folhas, tamanho grampos 23/13
GRAMPO GALVANIZADO
26/6, fabricados com arame de
aço revestido resistente à
oxidação
com
tratamento
antiferrugens, embalagem c/
5000 unidades
GRAMPO GALVANIZADO
23/13, fabricados com arame de
aço revestido resistente à
oxidação
com
tratamento
antiferrugens, embalagem c/
1000 unidades
LÁPIS PRETO Nº 2, caixa com
144 unidades.
LIVRO ATA CAPA DURA,
200
folhas,
numeradas,
confeccionado
em
papel
apergaminhado, com capa dura
na cor predominante preta,
folhas brancas pautadas, sem
margem
e
numeradas
tipograficamente na cor preta,
sem qualquer outra impressão,
bem como primeira e última
folha suplementar em branco.

UND

Banco de
Preços

300

R$ 9,24

R$ 2.772,00

UND

Banco de
Preços

500

R$ 7,08

R$ 3.540,00

UND

Banco de
Preços

500

R$ 9,63

R$ 4.815,00

UND

Banco de
Preços

300

R$ 34,22

R$10.266,00

UND

Banco de
Preços

80

R$ 91,32

R$ 7.305,60

CAIXA

Banco de
Preços

3000

R$ 9,92

R$29.760,00

CAIXA

Banco de
Preços

1000

R$ 8,35

R$ 8.350,00

CAIXA

Banco de
Preços

500

R$ 54,07

R$27.035,00

UND

Banco de
Preços

300

R$ 24,33

R$7.299,00
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040

041

042

043

044

045

046

LIVRO
DE
PONTO,
quantidade folhas 100, tipo capa
dura,
cor
capa
preta,
comprimento 320 mm, largura
UND
220 mm, material papel alcalino,
características adicionais folhas
pautadas e numeradas, 31 pautas
por página, gramatura 63 g/ m2
LIVRO PROTOCOLO, para
correspondência,
com
no
UND
mínimo 100 folhas formato: 160
x 220 mm, capa dura
MARCADOR
PARA
QUADRO BRANCO TIPO
PINCEL, v-board cor: azul com
ponta macia para não danificar o
quadro, apaga facilmente, ponta
de poliéster 6.0 mm, espessura CAIXA
de escrita 2.3 mm, tinta especial,
refil e ponta substituíveis, cor
azul, caixa com 12 unidades,
lote de fabricação do mesmo ano
da data de entrega do material.
PAPEL A4, material celulose
vegetal, tipo a4, gramatura 75g,
comprimento 297mm x largura
210mm, aplicação jato tinta, cor
branca, caixa com 10 resmas RESMA
contendo 500 folhas cada resma,
garantia contra defeito e/ou
vícios de fabricação, conforme
código de defesa do consumidor.
PAPEL CARBONO A4 resma
RESMA
c/ 100 und
PAPEL
OFÍCIO
PARA
IMPRESSÃO FORMATADO,
tipo
EMBAL
sulfite/apergaminhado/ofício,
AGEM
tamanho (c x l) 330 x 216 mm,
gramatura 75 g/m2, cor branco.
Embalagem c 500 fls.
PASTA ARQUIVO COM
ELÁSTICO GROSSA, material
plástico corrugado, largura 235
UND
mm, altura 350 mm, lombada 4
cm, cor variada, características
adicionais com aba e elástico.
PASTA
SUSPENSA
MARMORIZADA C/ HASTE
CAIXA
METÁLICA; u.f.: caixa c/ 50
unidades padrão: marmorizado

Banco de
Preços

150

R$ 34,27

R$ 5.140,50

Banco de
Preços

600

R$ 11,44

R$ 6.864,00

Banco de
Preços

250

R$ 30,00

R$ 7.500,00

Banco de
Preços

5000

R$ 21,22

R$106.100,00

Banco de
Preços

300

R$ 46,14

R$13.842,00

Banco de
Preços

4500

R$ 22,76

R$102.420,00

Banco de
Preços

500

R$ 5,09

R$ 2.545,00

Banco de
Preços

350

R$ 192,18

R$ 67.263,00
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048

049

050

051

tamanho:
a4
(ofício)fabricação/material: pasta
em cartão marmorizado, haste de
sustentação metálica c/ ponteira
plástica e grampo trilho em
plástico flexível fixado na aba
interna gramatura: 350 g
dimensões (lxa): 360x240mm
cor: natural acompanha: (10)
visores plásticos transparente c/
etiqueta interna branca
PEN DRIVE 8GB, capacidade
de armazenamento 8.192 mb,
conexão usb 2.0, garantia de 01
ano.
PERFURADOR DE PAPEL
GRANDE, 2 furos universais,
capacidade para furar 60 folhas,
confeccionado em metal pintado
de preto, base plástica com
regulador de tamanho do papel
para centralização dos furos.
PERFURADOR
PAPEL,
MATERIAL METAL, TIPO
PEQUENO,
tratamento
superficial pintado, capacidade
perfuração 10 fl, funcionamento
manual,
características
adicionais aparador de plástico,
furos redondos
QUADRO AVISOS, material
madeira compensada, largura
200 cm, finalidade anexar
avisos,
material
moldura
alumínio,
características
adicionais com suporte de
fixação,
altura
120
cm,
revestimento
cortiça
com
espessura de 5mm e feltro azul
royal, espessura10 mm.
RÉGUA
ACRÍLICA
TRANSPARENTE, COM 30
CM de comprimento, 0,3 mm de
espessura, e 3,05 cm de largura,
com divisão em milímetros e
centímetros, demarcada de forma
clara e precisa em silkscreen na
cor preta, com nacionalidade e
marca do produto estampado em
seu corpo, com certificação do
inmetro e ocp 0046, estampado

UND

Banco de
Preços

80

R$ 30,26

R$ 2.420,80

UND

Banco de
Preços

300

R$ 83,62

R$ 25.086,00

UND

Banco de
Preços

300

R$ 12,37

R$ 3.711,00

UND

Banco de
Preços

50

R$ 304,49

R$ 15.224,50

UND

Banco de
Preços

300

R$ 3,66

R$ 1.098,00
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056

057

058

059

na embalagem.
TESOURA, aplicação: de uso
geral; tamanho: 21-22 cm;
lâmina de aço inox; cabo
plástico, anatômico, cor preto.
TINTA REBASTECEDORA
PARA ALMOFADA Tinta
abastecedora para almofada.
Conteúdo: bisnaga de 20ml. Cor:
preta ou azul.
TINTA REBASTECEDORA
PARA
MARCADOR
DE
QUADRO
BRANCO.
Conteúdo: bisnaga de 20ml. Cor:
azul.
BANDEJA
TRIPLA
ORGANIZADORA
DE
PAPEL,
organizador
de
documentos para escritório com
3 bandejas tipo gaveta deslizante
em metal aramado. Escaninho /
Caixa correspondência, para
organizar
papéis,
folhas,
documentos sobre a mesa.
Dimensões
totais:
Altura:
26,5cm
Largura:
29,5cm
Comprimento: 34,5 cm
ENVELOPE
ESPECIAL
PARA CONVITE. Envelope de
papel modelo Carta com
fechamento
em
dobradura.
Dimensões: 11x16cm. Indicado
para
convites
(fotos
de
10x15cm). Produzido em papel
de gramatura 80g (*fino). Cores
variadas.
ENVELOPE
PLÁSTICO.
Sacola tamanho ofício, em
plástico e com 4 (quatro) furos
ACP. Sem fecho. Dimensões:
240x325mm.
Espessura:
0,15mm.
FITA ADESIVA COLORIDA,
material
polipropileno,
composição
filme
adesivo
acrílico cola a base de água,
largura 45mx45mm, kit com 5
unidades coloridas.
LIGA ELÁSTICA. Elástico nº
18, de látex. Resistente e de alta

UND

Banco de
Preços

100

R$ 11,31

R$ 1.131,00

FRASCO

Banco de
Preços

300

R$ 5,00

R$ 1.500,00

FRASCO

Banco de
Preços

150

R$ 5,61

R$ 841,50

UND

Banco de
Preços

70

R$ 61,91

R$ 4.333,70

UND

Banco de
3000
Preços

R$ 1,52

R$ 4.560,00

UND

Banco de
2000
Preços

R$ 4,04

R$ 8.080,00

CAIXA

Banco de
1000
Preços

R$ 3,69

R$ 3.690,00

PCT

Banco de
200
Preços

R$ 35,24

R$ 7.048,00
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060

061

062

063

qualidade.
Cor:
amarelo.
Embalagem com 200 unidades.
MARCADOR DE PÁGINA.
Autoadesivo translúcido, com 4
cores vibrantes, em plástico
transparente,
removíveis
e
reposicionáveis. Total de 100
folhas, cada bloco com 25
unidades,
nas
seguintes
dimensões: 1 (um) bloco de 45
mm x 25 mm e 3 (três) blocos de
45 mm x 12 mm
PASTA
A/Z
(LOMBO
ESTREITO).
Pasta
Registradora A-Z com Lombo
Estreito ideal para organizar
documentos e papéis ofício.
Etiqueta
frontal
para
identificação
do
conteúdo.
Formato aproximado: 350 mm x
280 mm x 55 mm; Cor: Preta.
PASTA
A/Z
(LOMBO
LARGO). Pasta Registradora AZ com Lombo Estreito ideal para
organizar documentos e papéis
ofício. Etiqueta frontal para
identificação
do
conteúdo.
Formato aproximado: 350 mm x
280 mm x 80 mm; Cor: Preta.
UMEDECEDOR DE DEDOS.
Embalagem de 12g atóxico e não
gorduroso,
contendo
informações do fabricante e data
de validade.

UND

Banco de
400
Preços

R$ 37,11

R$ 14.844,00

UND

Banco de
800
Preços

R$ 18,45

R$ 14.760,00

UND

Banco de
1500
Preços

R$ 23,28

R$ 34.920,00

UND

Banco de
250
Preços

R$ 4,46

R$ 1.115,00

VALOR TOTAL DOS ITENS

R$695.278,90

7. PRAZO E LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO
7.1 A solicitação para o fornecimento dos itens descritos acima, respeitados seus, preços, marca,
especificações e quantitativos máximos registrados em ata, será feita de acordo com a necessidade
das secretarias, através da emissão de autorização de compra ou requisição de fornecimento,
expedida pela Chefia da SEMPLAF, e entregue ao fornecedor, em seus respectivos estabelecimentos
comerciais, o qual deverá providenciar a entrega dentro do prazo de 03 (três) dias corridos, em
horário de expediente, no endereço, sede da Prefeitura Municipal de Cantá – RR, sob pena de
aplicação das penalidades fixadas em contrato e o cancelamento do registro de preços.
8. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO
8.1 - Para habilitação no certame exigir-se-á dos interessados, nos termos dos artigos 27 a 33 da Lei
nº 8.666/93 exclusivamente documentação relativa a:
8.1.1 - Habilitação Jurídica;
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8.1.2 - Qualificação econômico-financeira (Art. 31, inciso II); Certidão Negativa de Concordata e
Falência.
8.1.3 - Regularidade Fiscal e Trabalhista;
8.1.4 - Declaração Constitucional de que não emprega menor. (Inciso XXXIII de artigo 7º de
Constituição Federal);
8.1.6 - Atestado de Capacidade Técnica, fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado,
que comprove aptidão para o desempenho da atividade pertinente e compatível com o objeto da
licitação.
4 VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1 O prazo de vigência do contrato objeto deste Termo de referência será de 12 (doze) meses,
contados a partir da data de assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57 da Lei nº
8.666/93.
4.2 O prazo contratual poderá ser prorrogado por meio de termo aditivo, de acordo com o interesse e
a necessidade do Gabinete do Prefeito com as devidas justificativas, nos casos previstos no art. 57 da
Lei Nº 8.666/93.
5 DAS ALTERAÇÕES
5.1 Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo de Contratação para
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, da Prefeitura Municipal de Cantá
- RR, não ultrapassarão o montante de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato
como dispõe o Art. 65, § 1°, da Lei N° 8.666/93.
6 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6.1
O pagamento será efetuado por meio de “transferência bancária” a ser creditado no
estabelecimento bancário, agência e conta corrente em nome da empresa vencedora, ou por outro
meio previsto na legislação vigente em até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação
da Nota Fiscal devidamente atestada e do aceite da Administração.
6.2 Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta para verificara manutenção das
condições de habilitação exigidas no Edital, conforme segue:
a) Prova de Regularidade com o FGTS (CRF – Certidão de Regularidade de Situação, expedido pela
Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
b) Prova de Regularidade com as Fazendas Municipal e Estadual, relativa à sede ou domicílio do
proponente, dentro de seu período de validade;
c) Prova de Regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011), em validade.
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, conforme Decreto Federal nº 5.512 de
15/08/2005, admitindo-se que seja emitida via Internet, no original, em validade;
e) Certidões Negativas de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei nº 11.101/05), expedida
pela Central de Certidões do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do
proponente, em validade;
6.3 Havendo erro na nota fiscal/fatura, ausência de quaisquer que sejam as documentações, acima
descritas, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que
a mesma providencie as medidas saneadoras.
6.4 A contagem do prazo para pagamento iniciar-se-á após reapresentação dos documentos
regularizados, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE,
nem deverá haver prejuízo da prestação do fornecimento pela CONTRATADA.
6.5 A critério da Contratante poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis
despesas com multas de responsabilidade da Contratada.
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7 FISCALIZAÇÃO
7.1 A contratação será executada sob acompanhamento e fiscalização de servidor designado por
meio de Portaria, que, entre outras atividades, se incumbirá de receber e atestar as faturas, observar o
fiel cumprimento da contratação, bem como anotar em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário à apuração das faltas ou
defeitos observados.
7.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.3 A unidade responsável por exercer a fiscalização da execução do objeto contratado será a
Secretária demandante.
8 MEDIDAS ACAUTELADORAS
8.1 Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia
manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o
pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.
9 DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES
9.1 O descumprimento total ou parcial deste contrato poderá, garantida a prévia defesa, rescindir o
contrato, cancelando a nota de empenho nos termos dos Artigos 77 e 78, sem prejuízo do eventual
exercício dos direitos previstos no Artigo 80 e da aplicação das penalidades estabelecidas nos artigos
86 a 88, todos da Lei n° 8.666/93;
9.2 O descumprimento pela licitante, de quaisquer das cláusulas e/ou condições estabelecidas neste
Edital, ocasionando a inexecução total ou parcial do acordado, ensejará, garantida a prévia defesa, a
rescisão do contrato, além de outras previstas na legislação aplicável vigente. Antes da aplicação de
qualquer das penalidades, a licitante será advertida, devendo apresentar defesa em 05 (cinco)
dias úteis:
a) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento), a ser calculada sobre o valor total da
contratação, no caso de inadimplemento de qualquer obrigação por parte da contratada, sem prejuízo
das demais sanções administrativas;
b) Multa moratória de até 1% (um por cento) por dia de atraso não justificado no cumprimento dos
prazos estabelecidos neste instrumento, contada desde o primeiro dia do atraso na execução de
qualquer prazo previsto no contrato, a ser calculada sobre o valor total atualizado da contratação, até
o limite de 20% (vinte por cento);
c) Advertência;
d) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal, por até cinco anos;
e) 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 o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de dois anos.
9.3 A critério da Contratante poderão ser suspensas penalidades, no todo ou em parte, quando o
atraso for devidamente justificado por escrito pela contratada e aceito pelo ordenador de despesas da
Prefeitura Municipal.
9.4 O valor das multas será deduzido da importância a ser paga à contratada.
As multas poderão ser aplicadas juntamente com as penas de advertência, impedimento de licitar e
contratar com a Prefeitura Municipal ou declaração de inidoneidade.
9.5 As sanções aplicadas serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento de
licitar e contratar com a União ou declaração de inidoneidade, a contratada será descredenciada por
igual período.
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10 DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
10.1 O contratante deverá fiscalizar a execução do contrato, bem como:
a) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
b) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
comissão/servidor especialmente designado;
c) Aplicar à Contratada as penalidades cabíveis, tornando-a a inapta para concorrer a licitações
públicas;
d) Comunicar à Contratada, por escrito, má execução do objeto, falhas ou irregularidades verificadas,
para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Comunicar a(s) empresa(s) vencedora(s) toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução
do objeto do contrato.
f) Efetuar o pagamento à(s) empresa(s) vencedora(s) no prazo estipulado neste edital.
g) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
h) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a(s) empresa(s) entregar(em) fora das
especificações do Edital.
i) Verificar minuciosamente, a conformidade dos produtos entregues com as especificações
constantes na proposta da licitante vencedora;
11 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1 Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a envidar todo o
empenho e dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento das obrigações decorrentes do
contrato, assim como executar o fornecimento de acordo com as especificações constantes neste
termo de referência, consoante estabelece a Lei 8.666/93, obrigando-se ainda a:
a) Acatar as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à
ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às
reclamações formuladas, desde que pertinentes ao objeto do contrato;
b) Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;
c) Atender, por meio do preposto nomeado, qualquer solicitação por parte dos gestores do contrato,
prestando as informações referentes ao fornecimento, bem como as correções de eventuais
irregularidades na execução do objeto contratado;
d) Cumprir fielmente o estabelecido no Termo de Referência e Edital do certame;
e) Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto deste
Edital qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os funcionários e/ou colaboradores
da CONTRATADA;
f) É vedada a subcontratação, cedência ou transferência da execução do objeto, no todo ou em
parte, a terceiro, sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE, sob pena de rescisão;
g) Fornecer os produtos licitados no local, na data e no horário estabelecido no edital, no termo de
referência e no contrato;
h) Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer
assunto e documento de interesse do CONTRATANTE, ou de terceiros, de que tomar conhecimento
em razão da execução do objeto deste contrato, devendo orientar seus empregados a observar
rigorosamente esta determinação, salvo em caso de consentimento, por escrito da CONTRATANTE;
i) Manter, durante o fornecimento do objeto do Termo de Referência e deste Edital, em
compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
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j) No valor da proposta aceita, deverão estar inclusos os custos inerentes à execução do contrato, não
sendo o mau planejamento e a má formação do preço, motivo para inexecução total ou parcial do
objeto.
k) Pagar os salários devidos aos seus empregados e todos os encargos previstos na legislação
trabalhista, previdenciária, fiscal e quaisquer outras despesas, incidentes sobre o objeto deste Edital;
l) Prestar as todas informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, desde que
pertinentes ao objeto do contrato;
m) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
n) Responsabilizar-se por eventuais transtornos ou prejuízos causados aos fornecimentos da
CONTRATANTE, decorrentes de ineficiência, incompatibilidade de especificação, atrasos ou
irregularidades cometidas na prestação do fornecimento;
o) Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica
de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados ou
prepostos alocados à execução da entrega dos objetos, no desempenho do objeto ou em conexão com
estes, ainda que verificados nas dependências da CONTRATANTE;
p) Substituir os profissionais de sua equipe que eventualmente não estejam causando prejuízos à
regular execução do contrato ou que não estejam exercendo suas atividades dentro do padrão de
qualidade exigido, consoante as descrições e especificações das aquisições contidas neste Termo de
Referência;
12 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) Aplicam-se, no que couberem, as disposições constantes da Lei Nº 8.078/90 - Código de Defesa
do Consumidor;
b) O contrato poderá ser rescindido, por mútuo interesse entre as partes, atendido a conveniência do
contratante, recebendo o contratado o valor correspondente ao objeto correspondente, bem como de
forma imediata e independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial;
c) Os casos omissos e as dúvidas que surgirem quando da execução dos serviços advocatícios e de
assessoria jurídica advocatícios constante do Termo de Referência, serão resolvidos pela contratante.
13 DO FORO
13.1 Para dirimir questões oriundas do eventual ajuste firmado, será competente o Foro da Comarca
do Cantá– RR, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais
privilegiado que seja.
Cantá - RR, em 20 de julho de 2022.
Elaborado por:
RAQUEL CORREIA NASCIMENTO
Assessor Especial I
De Acordo:
CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS
Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Finanças
Decreto nº153/2021
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ANEXO II - DECLARAÇAÕ DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(ATENÇÃO! SUBSTITUIR ESTA LOGOMARCA PELO TIMBRE DA EMPRESA)

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob o n.º _________, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr.(a) ________________, portador(a) da identidade n.º ____________ e do
CPF n.º _________ DECLARA, para os devidos fins, sob pena das sanções administrativas e penais
cabíveis, que o valor da receita bruta anual da empresa não excedeu, no ano anterior, ao limite fixado
no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações, e que não se enquadra em
qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06 e
suas alterações.
Ademais, declara que:
( ) SIM, está apta e tem interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42
ao 49 da referida Lei.
( ) NÃO, não tem interesse em usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49
da referida Lei, mesmo que seja microempresa ou empresa de pequeno porte.
DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º
da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2022.

___________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

OBS.: Esta declaração deverá ser apresentada APENAS por Microempresas (ME) e/ou
Empresas de Pequeno Porte (EPP).
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ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
(ATENÇÃO! SUBSTITUIR ESTA LOGOMARCA PELO TIMBRE DA EMPRESA)

A empresa de Razão Social ________________, com sede situada à _____________, Bairro _____,
cidade de _____________, Estado de _________, inscrita no CNPJ sob nº. _______________, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) da Cédula de
Identidade RG nº. ______________ e inscrito(a) no CPF sob nº ___________________,
DECLARA, após análise do Edital, junto ao(a) Pregoeiro(a) da Comissão Permanente de Licitação
- CPL/PMC, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos
devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope 2 –
Habilitação, em conformidade com o que dispõe o Art.4º, VII da Lei Federal nº. 10.520, de
17/07/2002, para participação no Pregão Presencial -nº. ________, que realizar-se-á no dia
____/____/____, às _________.

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2022.

___________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•
• Encartar esta Declaração Junto ao Credenciamento, ou seja, fora dos Envelope nº. 01 –
PROPOSTA DE PREÇOS e Envelope nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO.
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE
PROPOSTA
(ATENÇÃO! SUBSTITUIR ESTA LOGOMARCA PELO TIMBRE DA EMPRESA)

A empresa de Razão Social ________________, com sede situada à _____________, Bairro _____,
cidade de _____________, Estado de _________, inscrita no CNPJ sob nº. _______________, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) da Cédula de
Identidade RG nº. ______________ e inscrito(a) no CPF sob nº ___________________,
DECLARA, para fins do disposto no Edital Pregão Presencial nº. _______________, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada, foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em
referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em
referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação CPL/PMC antes da abertura oficial das propostas; e
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-la.

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2022.

___________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•
• Encartar esta Declaração Junto ao Credenciamento, ou seja, fora dos Envelope nº. 01 –
PROPOSTA DE PREÇOS e Envelope nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO.
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ANEXO V – MODELO DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENORES
(ATENÇÃO! SUBSTITUIR ESTA LOGOMARCA PELO TIMBRE DA EMPRESA)

A empresa de Razão Social ________________, com sede situada à _____________, Bairro _____,
cidade de _____________, Estado de _________, inscrita no CNPJ sob nº. _______________, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) da Cédula de
Identidade RG nº. ______________ e inscrito(a) no CPF sob nº ___________________, DECLARA
que não possui no seu quadro de funcionários, trabalhador menor de 18(dezoito) anos atuando em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16(dezesseis) anos atuando em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em cumprimento ao disposto no artigo
7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, conforme determina o artigo 27, inciso V, da Lei Federal
nº. 8.666/93 e suas alterações.
Cidade/UF, ____ de ____________ de 2022.

___________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•
• Encartar esta Declaração no Envelope nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO.
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ANEXO VI - MODELO DECLARAÇÃO QUE OS SÓCIOS NÃO FAZEM PARTE DO
QUADRO DA PREFEITURA
(ATENÇÃO! SUBSTITUIR ESTA LOGOMARCA PELO TIMBRE DA EMPRESA)

A empresa de Razão Social ________________, com sede situada à _____________, Bairro _____,
cidade de _____________, Estado de _________, inscrita no CNPJ sob nº. _______________, por
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) __________________, portador(a) da Cédula de
Identidade RG nº. ______________ e inscrito(a) no CPF sob nº ___________________, DECLARA
caso seja vencedora e venha a firmar contrato, e ainda nos casos de prorrogação e/ou aditamentos, os
proprietários da empresa ou ainda, os empregados da empresa, não são cônjuges, companheiros ou
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de
cargos de direção e de assessoramento, de Membros vinculados a Prefeitura Municipal de Cantá/RR.

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2022.

___________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•
• Encartar esta Declaração no Envelope nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO.
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ANEXO VII - MODELO DE PLANILHA / PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 082/2022
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº: 027/2022
ABERTURA: 25/ 08 / 2022 HORÁRIO: 08h00min
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
DO
COMPLEXO
ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANTÁ – RR.
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:
Nome Fantasia:
Razão Social:
CNPJ:
Endereço completo:
Telefone:
E-mail:
Banco:
Dados do Representante
Legal

Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não)

Nº da agência bancária:
Nome:
Endereço:
E-mail:
Telefone:

Conta n.º

RG:
CPF:

PREÇO
PREÇO
UNITÁRIO TOTAL
(R$)
(R$)
TRANSCREVER TODOS OS ITENS DE ACORDO COM A PLANILHA CONSTANTE DO
TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

MARCA

UND

QTD

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 00.000,00 (valor total por extenso)

DECLARAMOS,
1. O preenchimento das seguintes informações: descrição detalhada do objeto, contendo as
informações referente a marca, modelo, fabricante ofertado por esta empresa.
2. O prazo de validade MÍNIMO da proposta é de 90 (noventa) dias, contados a partir da data
de sua apresentação e excluídos os prazos recursais previstos na legislação em vigor.
3. Nos preços fornecidos consideram-se incluídas todas as despesas, inclusive as de escritório,
expediente, fretes, descargas, seguros, fornecimento de mão-de-obra, prestação de garantia de
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fábrica e assistência técnica, materiais, máquinas e equipamentos necessários,
tributos,encargos de leis sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias não
especificadas neste edital, relativas ao objeto desta licitação, sendo de exclusiva
responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos
mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
4. Temos capacidade técnico-operacional para prestar o fornecimento dos produtos para os
quais apresentamos nossa proposta.
Declaramos ainda estarmos de acordo e cientes com todas as exigências estipuladas no edital.

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2022.

___________________________________
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VIII - INFORMAÇÕES PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
(ATENÇÃO! SUBSTITUIR ESTA LOGOMARCA PELO TIMBRE DA EMPRESA)
1 – DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
NOME FANTASIA:
CNPJ:
ENDEREÇO:
BAIRRO: CIDADE: EST.:
CEP:
TEL (XX)
E-MAIL:
BANCO: AGÊNCIA: C/C:
NOME P/CONTATO:

FAX (XX)

2 – ASSINATURA DO CONTRATO
NOME:
QUALIFICAÇÃO: (nacionalidade, naturalidade, profissão, estado civil, endereço residencial,
n° do documento de identidade, n° do CPF) Na qualidade de: (Representante legal ou
procurador)
OBSERVAÇÕES:
1. Tratando-se de representante legal será observado o ESTATUTO SOCIAL, contrato social ou
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, constante
dos documentos de habilitação já existentes no processo;
2. Tratando-se de procurador, o instrumento de PROCURAÇÃO pública ou particular com firma
reconhecida do qual constem poderes para praticar todos os atos pertinentes para formalização do
contrato, acompanhado do correspondente documento que comprove os poderes do mandante para a
outorga, se o mesmo não estiver constando do processo.

Cidade/UF, ____ de ____________ de 2022.

___________________________________
Assinatura do representante legal da empresa

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
•
• Encartar esta Declaração no Envelope nº. 02 – DOCUMENTAÇÃO.
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ANEXO IX - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PMC Nº ____/2022
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ – RR., pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no C.G.C./MF sob o nº CNPJ:01.612.682/00001-56, com sede na Avenida Renato Costa de
Almeida, 100, Centro - CEP.: 69.390-000, neste Município, nesta cidade, neste ato representado pelo
Excelentíssimo Senhor Prefeito, ______________________, _________, _________, ___________,
portador da CI nº _________________ e CIC nº ______________, residente e domiciliado na Rua
_________________, nesta Capital, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa
.........................., estabelecida na (endereço), inscrita no CNPJ sob o nº ......................... , doravante
denominada FORNECEDORA CONTRATADA, neste ato representado pelo seu (cargo), Sr.
(nome), (qualificação do(s) representante(s) da FORNECEDORA CONTRATADA, firmam o
presente instrumento , tendo em vista o constante e decidido no Processo Administrativo nº
178/2020, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma
PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200.....,
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo
com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as
disposições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1- A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para o fornecimento do objeto AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
COMPLEXO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CANTÁ – RR, de acordo com os quantitativos e especificações constantes na
proposta vencedora e no Termo de Referência, anexo I do Edital do Pregão PRESENCIAL
supracitado, os quais integram a presente Ata.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS PARTICIPANTES
2.1 – A presente Ata será gerenciada pelo (a): Secretária Municipal de Planejamento, Administração
e Finanças.
2.2 – A especificação do objeto e quantitativos, a serem adquiridos pelo CONTRATANTE (órgão
gerenciador) serão os constantes na proposta vencedora e no Termo de Referência, anexo I do
Edital, cujos são integrantes desta Ata.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO/ DO RECEBIMENTO DE
BENS
3.1 – A FORNECEDORA REGISTRADA - CONTRATADA é responsável, única e
exclusivamente, pela execução do objeto desta Ata, não podendo em nenhuma hipótese, alegar
desconhecimento de quaisquer das normas e recomendações do CONTRATANTE (órgão
gerenciador) para justificar eventuais falhas nessa execução.
3.2 – A FORNECEDORA REGISTRADA – CONTRATADA, obriga-se a prestar o serviço objeto
desta Ata, em conformidade com o Termo de Referência, anexo I do Edital.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E DA REVISÃO
4.1 – O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
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Item
do
TR
X

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)
Marca
Modelo
Prazo garantia
Especificação (se exigida no (se exigido no Unidade Quantidade Valor Un
ou validade
edital)
edital)

O valor total do presente Registro de Preços é de R$ ____________ e o preço acertado é o constante
na proposta da FORNECEDORA REGISTRADA, aceito na licitação acima referida, devidamente
rubricada pelos representantes das partes envolvidas, proibido o reajuste nos termos da legislação em
vigor.
4.2 – Quanto a revisão e alteração dos preços registrados deverá ser obedecido o que segue:
4.2.1 – A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não
superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados
nesta Ata.
4.2.2 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). Quando o preço registrado
se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração
convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
4.3 - Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos
preços aos valores praticados pelo mercado.
4.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
4.5 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido
de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e
b) convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
4.6 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao CONTRATANTE
(órgão gerenciador) da Ata negociar junto aos FORNECEDORES.
4.7 - Toda vez que for constatado, através de pesquisa de preços realizada pela Administração ou
impugnação de terceiros, que os valores registrados na Ata de Registro de Preços estão divergentes
daqueles praticados no mercado, o CONTRATANTE (órgão gerenciador) deverá:
a)
Convocar a FORNECEDORA REGISTRADA - CONTRATADA, por meio de
correspondência oficial, visando à negociação para adequação dos preços ao praticado no
mercado.
b)
O comparecimento da FORNECEDORA REGISTRADA - CONTRATADA deverá
ser no prazo máximo de 5(cinco) dias, a contar do recebimento da notificação;
c)
Frustrada a negociação, a FORNECEDORA REGISTRADA - CONTRATADA
será liberada do compromisso assumido;
d)
Convocar os demais FORNECEDORES, visando igual oportunidade de negociação;
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e)
Promover ajustes dos preços registrados na hipótese de restabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei nº
8.666/93, mediante comprovação oficial, fundamentada e aceita pela Administração, baseada
na planilha de composição de custos apresentada no ato da reformulação da proposta ao último
lance verbal.
4.8 - Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados, e a FORNECEDORA,
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
CONTRATANTE (órgão gerenciador) poderá:
a) Liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade,
confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação
ocorrer antes do pedido de fornecimento;
b) Convocar os demais FORNECEDORES, visando igual oportunidade de negociação, não
havendo êxito nas negociações, o o CONTRATANTE (órgão gerenciador) poderá revogar a
Ata de Registro de Preços.
4.9 – A cada pedido de revisão de preço deverá a FORNECEDORA REGISTRADACONTRATADA comprovar a variação ocorrente.
4.10 – A critério do o CONTRATANTE (órgão gerenciador), poderá ser exigida da
FORNECEDORA REGISTRADA- CONTRATADA a lista de preços expedida pelos fabricantes,
que conterá, obrigatoriamente, a data de início de sua vigência e numeração sequencial, para
instrução de pedidos de revisão de preços.
4.11 – Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o CONTRATANTE (órgão
gerenciador) adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o
pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou
comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se
também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de
deferimento ou não da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e
memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.
4.12 – O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento do pregão,
devidamente apurado, e os propostos pela FORNECEDORA REGISTRADA CONTRATADA
será mantido durante toda a vigência do registro.
4.13 – O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a
vigência deste registro.
4.14 – É vedado à FORNECEDORA REGISTRADA CONTRATADA interromper o
fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso,
sujeita às sanções previstas no Termo de Referência, anexo I do edital.
4.15 – A revisão levará em consideração preponderantemente as normas legais, que são soberanas à
previsão desta cláusula.
4.16 – Na hipótese de a FORNECEDORA REGISTRADA CONTRATADA não efetuar a
adequação dos preços de mercado, o CONTRATANTE (órgão gerenciador), a seu critério poderá
cancelar parcialmente ou totalmente a ata de registro de preços.
CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA
5.1 – A presente Ata de Registro de preços terá vigência até 12 (doze) meses, a partir de sua
assinatura, nos termos do § 3º, III, do art. 15 da Lei nº 8.666/93 e do art. 9º, VI do Decreto Federal nº
7892/2013.
5.2 – A existência de preços registrados não obriga o CONTRATANTE (órgão gerenciador) a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO/CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
6.1 – O registro do fornecedor será cancelado quando:
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a)
Descumprir as condições da ata de registro de preços;
b)
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c)
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
d)
Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
6.2 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d será formalizado por
despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
6.3 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
a)
Por razão de interesse público; ou
b)
A pedido do fornecedor.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PARTICIPAÇÃO DE ENTIDADES EXTRAORDINÁRIAS
(CARONAS)
7.1 – A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que
couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993, e no Decreto nº 7.892, de
2013.
7.2 – A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas
por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos
órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata
de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério da
Economia.
7.3 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
7.4 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por
órgão ou entidade, a CEM POR CENTO dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.
7.5 - As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao máximo de quíntuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente
aderirem.
7.6 - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas
contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão
gerenciador.
7.7 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
7.8 - Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo
para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão
não participante.
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CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO
8.1 – O CONTRATANTE (órgão gerenciador) providenciará a publicação desta Ata, por extrato,
no Diário do Município (D.O.M), nos termos do art. 61, Parágrafo Único da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA NONA – CONDIÇÕES GERAIS
9.1 – As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto,
as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
9.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive
o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº
7892/13.
9.3 – Aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame,
compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de
2014.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1 – O Foro do Município de Cantá/RR fica designado para tratar de quaisquer questões oriundas
do presente instrumento, inadmitindo-se qualquer outro.
10.2 - E assim, por estarem justos e acordados, firmam-se a presente Ata, perante duas testemunhas
que também assinam.
Cantá – RR, ____de _____________ de 2022.

CONTRATANTE
PREFEITURA

CONTRATADA
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:
CPF N°
CPF N°
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ANEXO X - MINUTA DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANTÁ/RR, E A EMPRESA ______________________, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ – RR, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no C.G.C./MF sob o nº CNPJ:01.612.682/00001-56, com sede na Avenida Renato Costa de
Almeida, 100, Centro - CEP.: 69.390-000, neste Município, neste ato representado pelo
Excelentíssimo Senhor Prefeito, ______________________, _________, _________, ___________,
portador da CI nº _________________ e CIC nº ______________, residente e domiciliado na Rua
_________________, neste Município, doravante denominada CONTRATANTE, e a Empresa
______________________________, estabelecida na (endereço), inscrita no CNPJ sob o nº
_______________________, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo
seu (cargo), Sr. (nome), (qualificação do(s) representante(s) da CONTRATADA), firmam o presente
instrumento , tendo em vista o constante e decidido no Processo Administrativo nº 082/2022,
doravante referido por Processo, em consequência do Pregão PRESENCIAL nº 027/2022, por
sistema de Registro de Preços e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1
– O objeto do presente Termo de Contrato é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE CANTÁ – RR, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo
de Referência, anexo do Edital.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição.
Discriminação do objeto:
ITEM
DESCRIÇÃO/
UNIDADE DE
QUANTIDADE VALOR
ESPECIFICAÇÃO
MEDIDA
1
2
3
CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO
2.1 – Integram este instrumento, como se nele estivessem transcritos, obedecidos os termos da
legislação sobre contratos públicos, os seguintes documentos:
a) O edital pertinente ao Pregão PRESENCIAL n° x/2022 e o anexo I (Termo de Referência);
b) Proposta da CONTRATADA;
c) Ata da sessão da licitação;
d) Demais documentos anexados ao Processo.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA E PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO
3.1 – As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo ao Edital.
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CLÁUSULA QUARTA - PREÇOS E CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
4.1 - O valor total do presente contrato é de R$ ___________ (__________), e o preço é o constante
da proposta da CONTRATADA, aceito na licitação acima referida, devidamente rubricada pelos
representantes das partes contratantes, proibido o reajuste nos termos da legislação em vigor. No
valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.
4.2 - O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de
Referência.
CLÁUSULA QUINTA – DAS GARANTIAS
5.1 - Ao disposto neste Contrato aplicam-se também, no que couber, as disposições do Código de
Defesa do Consumidor – Lei nº 8078/90.
5.2 -Fica dispensada para o(s) licitante(s) vencedor(es) prestação da garantia para a execução do
objeto da presente licitação, conforme disposto no art. 56, § 2º da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA
6.1 O presente contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, ou enquanto decorrerem as prestações
de serviços dentro da vigência do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período, convindo as
partes contratantes, nos termos do artigo 57, da Lei Federal nº 8666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 – As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de
Referência, anexo do Edital.
CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 – Os recursos para essa contratação estão assegurados na classificação orçamentária:
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Finanças.
Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00
Fonte de Recursos: Recursos Próprios
Tipo de Empenho - ( ) Global ( ) Ordinário ( x ) Estimativo
CLÁUSULA NONA – SANÇÕES E PENALIDADES
9.1 - As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência,
anexo do Edital.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DAS ALTERAÇÕES
10.1 – A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.
10.2 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
10.2.1 - A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
10.2.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
11.1 - O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:
11.1.1 - Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao
Edital;
11.1.2 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.1.4 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
11.1.5 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos,
conforme o caso:
11.1.6 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.1.7 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.1.8 Indenizações e multas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO
12.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de
1993.
12.2 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
12.3 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO
13.1 – É eleito o Foro da Comarca de Boa Vista/RR para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55,
§2º da Lei nº 8.666/93.
13.2 - Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Cantá – RR, ____de _____________ de 2022.
CONTRATANTE
PREFEITURA

CONTRATADA
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:
CPF N°
CPF N°
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ANEXO XI - COMPROVANTE DE ENTREGA DE EDITAL

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO E DEMAIS
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ – RR.
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 027/2022
ABERTURA DIA: 25/08/2022
HORÁRIO: 08h:00min
COMPROVANTE DE ENTREGA DO EDITAL

Razão Social: ___________________________________
CNPJ: ________________________________________

CARIMBO DO CNPJ

Endereço: _____________________________________
Email: ________________________________________
Telefone p/ Contato: ( ) _________________________

-----------------------------------------------------------Nome Completo

RETIRADA DO EDITAL VIA INTERNET:
ATENÇÃO: Os interessados que retirarem o edital pela internet, DEVERÃO ENCAMINHAR
ESTE COMPROVANTE, devidamente preenchido, para o setor de Licitações da Prefeitura de
Cantá/RR, por meio do e-mail: cplcanta2124@gmail.com visando à comunicação futura entre esta
Prefeitura e sua empresa. A não remessa do recibo exime o município da responsabilidade da
comunicação, por meio de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no
instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo
posteriormente qualquer reclamação.
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