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MINUTA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 103/2021 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2022-SRP 
TIPO: MENOR PREÇO 
 
A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO FELIX DO XINGU - PA, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, TORNA 
PÚBLICO para conhecimento dos interessados, que estará realizando o PREGÃO ELETRÔNICO N.º 
003/2022-SRP do tipo MENOR PREÇO POR ITEM através do site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, em conformidade com as disposições deste Edital e seus 
Anexos, e com a Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 2.337/2011, com a Lei 
Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, com o Decreto Federal n.º 10.024/2019, e com 
aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/1993, bem como as condições a seguir estabelecidas. 
 
1 – DO LOCAL, DATA E HORA 

1.1. A sessão pública será realizada no site www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 11 de 
fevereiro de 2022, com início às 09h30m, horário de Brasília - DF. 
1.2. Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que apresentarem propostas 
através do site descrito no item 1.1, até às 09h20m do mesmo dia. 
1.3. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia 
útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
 
2- DO OBJETO 

2.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. 
Conforme especificações do Termo de Referência e relação de itens. 
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente constituída cujos ramos de 
atividades guardem pertinência e compatibilidade com o objeto licitado, inclusive quanto à 
documentação constante deste Edital e seus Anexos e, estiverem devidamente cadastradas junto ao 
Órgão Provedor do Sistema, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.2. Como requisito para participação neste Pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o 
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 
previstas no Edital. 
3.3. A empresa participante deste certame deverá estar em pleno cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição, podendo ser exigida a comprovação a qualquer tempo. 
3.4. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de concordata, em 
processo de falência ou recuperação judicial, sob concurso de credores, dissolução, liquidação; que 
estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspensa ou que por esta 
tenham sido declaradas inidôneas. 
3.5. Também é vedada a participação de quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações 
previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993. 
3.6. Como condição para participação no Pregão, a entidade de menor porte deverá declarar: 

3.6.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.7. – A empresa licitante deverá assinalar, ainda, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema 
eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

3.7.1. - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem 
como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;  

3.7.2. - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

3.7.3. - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

3.7.4. - Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. Para participar do Pregão, o licitante deverá se credenciar no Sistema de “PREGÃO ELETRÔNICO” 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 

4.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

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

4.1.3. - As empresas licitantes deverão credenciar representantes, mediante a apresentação 
de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema de Licitações 
de Pregão Eletrônico. Sendo sócio proprietário ou dirigente da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo estatuto ou contrato social, no qual estejam expressos poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 
4.2. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade do 
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo 
ao provedor do sistema ou ao Município de São Félix do Xingu, promotor da licitação, 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 
 
5 – DO ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
5.1. A participação no Pregão Eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa do licitante 
e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo a descrição do produto, valor 
unitário e valor total por item e demais informações necessárias, até o horário previsto no item 1.2. 

5.1.1. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de 
habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

5.1.2. O representante credenciado observará as condições do Edital, disponível na lista de 
editais, observará as condições e exigências previstas e condicionantes do objeto do certame, 
manifestará, em campo próprio do sistema, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


 

Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
SEMAPLAN. 

Departamento de Licitação e Contratos 
 

 

 

 

Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915 

Centro | São Félix do Xingu | Pará 

CEP 68.380-000 | 94 3435-1197’ 

habilitação prevista neste edital e inserirá sua proposta inicial para o objeto deste certame, até a 
data e horário previsto no preâmbulo deste ato convocatório. 
5.2. O licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances 
inseridos durante a sessão pública. 
5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública, 
ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer 
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.4. Os itens de propostas que eventualmente contemplem objetos/produtos que não 
correspondam às especificações contidas no ANEXO I deste Edital serão desconsideradas. 
5.5. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente: 

a. o preço total para cada item em moeda corrente nacional, em algarismo com no 
máximo duas casas decimais; 

b. as especificações detalhadas do objeto ofertado, consoante exigências editalícias 
e, quando cabível, a marca do item/produto; 

c. inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: transporte, 
seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 
obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e 
todos os ônus diretos. 

5.6. Poderão ser admitidos pelo Pregoeiro, erros de naturezas formais, desde que não comprometam 
o interesse público e da Administração. 
 
6 – DA ABERTURA DAS PROPOSTAS/SESSÃO 

6.1. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos neste 
Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item. 
6.2. O pregoeiro efetuará o julgamento das propostas pelo critério tipo MENOR PREÇO POR ITEM.  
6.3. O prazo de validade da proposta comercial não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 
consecutivos, contados da data marcada para abertura das propostas. Em caso de omissão do 
licitante, considerar-se-á o prazo mínimo exigido. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. Aberta a etapa competitiva (sessão pública), os licitantes deverão encaminhar lances, 
exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo valor. 
7.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DE CADA ITEM, 
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
7.3. Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema. 
7.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 
registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 

7.4.1. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (UM 
CENTAVO) que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que 
cobrir a menor oferta. 
7.5. Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, os licitantes serão informados em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
7.6. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 

os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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7.7. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período 

de duração da sessão pública. 

7.8. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 

e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

7.9. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-

se-á automaticamente. 

7.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 

pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública 

de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.11. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar. 

7.12. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.13. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos 

lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos 

realizados. 

7.13.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos a sessão do 

Pregão Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após a comunicação expressa aos 

participantes. 

7.14. Após o fechamento da etapa de lances o Pregoeiro poderá encaminhar pelo sistema eletrônico 

contrapropostas diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que 

seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. 

7.15. Após comunicado do Pregoeiro, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a 

situação de regularidade, conforme documentação exigida no item 9. 

 
8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. No julgamento das propostas, será considerada vencedora do certame a licitante que apresentar 
a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM. 
8.2. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do 
preço em relação ao valor estimado para a contratação. 
8.3. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se o licitante vencedor 
desatender às exigências habilitatórias o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação na ordem de classificação, segundo 
o critério do menor preço e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital. 
8.4. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará 
a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 
preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado 
o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
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8.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível.  

8.5.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  
8.6. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e 
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita. 
8.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata. 
8.8. O Pregoeiro poderá realizar diligências, convocando o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de duas (2) horas, sob 
pena de não aceitação da proposta. 

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

8.8.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação 
da proposta. 
8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  
8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada 
a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.  

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

8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes.  
8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso  

8.12.1. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
8.13. Havendo conveniência da Administração, poderão ser solicitados, a qualquer tempo, amostras, 
testes e/ou análises dos produtos entregues ou serviços prestados, cujas despesas correrão por 
conta do licitante. 
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8.13.1. O licitante que não atender ao disposto no item anterior, em prazo estabelecido pelo 
pregoeiro, estará sujeito à desclassificação do item proposto. 
8.14. Para efeito de adjudicação deste Pregão, se necessário, o Pregoeiro encaminhará o processo à 
Secretaria Municipal solicitante, a fim de que seja emitido Parecer Técnico referente à proposta 
vencedora. 

8.14.1. Ocorrendo a desclassificação da empresa vencedora, os autos serão devolvidos ao 
Pregoeiro, para que esta realize nova negociação com as demais empresas, obedecendo-se à ordem 
de classificação, por menor preço por item. 

8.14.2. Somente após tal procedimento, o Pregoeiro fará a adjudicação à empresa 
vencedora. 
 
9 – DA HABILITAÇÃO 

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

9.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)  

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

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por 
parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 
de fornecimento similares, dentre outros.  

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação.  
9.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação.  
9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  
9.2. O licitante deverá anexar, em campo próprio do sistema, todos os documentos de habilitação 
exigidos no edital e havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas (2) horas, sob pena 
de inabilitação.  

9.2.1. O pregoeiro, no uso do poder discricionário, poderá realizar diligências para juntada 
de documentação que conste de maneira implícita nos documentos de habilitação, observando o 
prazo do item anterior. 
9.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital. 
9.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos.  

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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9.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

9.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições.  
9.6. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 
itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.6.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores; 

c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF). 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
9.6.2. REGULARIDADE FISCAL: 

a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se 
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades. 

b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa). 

c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante. 

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante. 

e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 

f) certificado ou alvará sanitário, caso necessário, emitido pelo órgão competente 
comprovando que a empresa licitante foi vistoriada pelo Serviço de Vigilância Municipal no 
prazo estabelecido oficialmente. 
9.6.3. REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão 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. 
9.6.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para a 
apresentação do documento; 

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
devidamente registrados na Junta Comercial, podendo ser os mesmos atualizados por índices 
oficiais, quando encerrados a mais de três meses da data de apresentação da proposta.  

b.1) Para efeito da avaliação de boa situação financeira do licitante serão 
avaliados de acordo com os parâmetros ora previstos, que deverão ser apresentados 
em destaque e em folha separada, conforme segue: 

I – Liquidez Geral: II – Liquidez Corrente: III – Solvência geral: 
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AC + ARLP > 1,0 
PC + ELP 

AC > 1,0 
PC 

    AT     > 1,0 
PC+ELP 

Onde: 
AC – Ativo circulante 
ARLP – Ativo realizável a longo prazo 

 
PC – Passivo circulante 
ELP – Exigível a longo prazo 

 
AT – Ativo Total 
ELP – Elegível a longo 
prazo 

c) Serão considerados aceitos o balanço patrimonial e demonstrações contábeis das 
Sociedades criadas no exercício em curso: por fotocópia do Balanço de Abertura, 
devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 

d) As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 
poderão, opcionalmente, adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das 
operações realizadas, conforme regulamentação do Comitê Gestor. 

e) Se os índices apresentados forem menores que os indicados acima, estarão 
habilitadas as empresas que apresentar a comprovação de patrimônio líquido ou capital 
social de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, por meio da 
apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 
apresentados, na forma da lei. 
9.6.5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) Atestado de Capacitação Técnica Operacional: fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, equivalente ou superior ao objeto desta licitação. 

a.1. Nos casos de Atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público, 
deverá conter as seguintes informações: nome do contratado e do contratante, 
período de execução e descrição dos itens fornecidos e suas quantidades; que 
comprove o fornecimento de itens de características semelhantes, limitados 
exclusivamente as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da 
licitação. 

a.2. Os atestados deverão referir-se a fornecimentos executados no âmbito 
de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social 
vigente; 

a.3. O licitante disponibilizará, a título de diligência, todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, 
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os 
serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 
5/2017. 

9.6.6. DECLARAÇÕES 
a) declaração que entre os Sócios e Gerentes não há nenhum servidor da 

Administração Municipal e que nem tenha sido nos últimos 180 dias assinada pelo 
representante legal da empresa (ANEXO III). 

9.7. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação constante dos itens 9.6.1, 9.6.2 e 
9.6.3 poderão ser substituída pelo seu Certificado de Registro Cadastral – CRC, desde que seu 
objetivo social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade ou pelo 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF do Poder Executivo Federal. 

9.7.1. Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro esteja com o 
prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-
lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 
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9.7.2. A condição de validade do Certificado de Registro Cadastral apresentado pelos 
licitantes está atrelada à manutenção de sua regularidade junto ao respectivo órgão cadastrador. 
Desta forma, no curso do julgamento da fase de habilitação, o Pregoeiro averiguará a situação 
cadastral dos licitantes através da Internet, no caso de CRCs expedidos pelo SICAF, ou junto ao 
Cadastro de Licitantes do Município de São Felix do Xingu, inabilitando aqueles cujo CRC estiver 
cancelado, suspenso, vencido ou, ainda, quando toda a documentação apresentada para o 
competente cadastramento não estiver em plena vigência. 
9.8. A licitante beneficiada pela Lei Complementar nº 123/2006 que possuir restrição em qualquer 
dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista apresentados, previstos no item 9.6.2 e 9.6.3 
deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis a da sessão em que foi declarada como 
vencedora do certame. 

9.8.1. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada 
e durante o transcurso do respectivo prazo. 

9.8.2. Ocorrendo a situação prevista no item 9.8, a sessão do pregão será suspensa, podendo 
o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes 
já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

9.8.3. O benefício de que trata o item 9.8 não eximirá a licitante beneficiada pela Lei 
Complementar nº 123/2006 da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 
alguma restrição, de inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem 
prejuízo das penalidades previstas no item 19.1, alínea a, deste edital. 
 
10 – DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO 

10.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
pregoeiro, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 
eletrônico disponível no Portal de Compras Públicas. 

10.1.1.  O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 
pela elaboração do edital e dos anexos. 

10.1.2.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
10.2. As impugnações ao ato convocatório do Pregão serão recebidas até 3 (três) dias úteis antes da 
data fixada para o recebimento das propostas, desde que devidamente protocoladas junto ao Portal 
de Compras Públicas da Prefeitura Municipal de São Felix do Xingu - Pa, no endereço listado no 
subitem 1.1 deste Edital, em campo específico relativo a este pregão. 

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

10.2.2. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
 
11 – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

11.1. Caberá recurso nos casos previstos na Lei n.º 10.520/02, devendo o licitante manifestar 
motivadamente sua intenção de interpor recurso junto ao Pregoeiro, explicitando sucintamente suas 
razões, após o término da sessão de lances. 

11.1.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o 
direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 



 

Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
SEMAPLAN. 

Departamento de Licitação e Contratos 
 

 

 

 

Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915 

Centro | São Félix do Xingu | Pará 

CEP 68.380-000 | 94 3435-1197’ 

11.2. A licitante que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, 
disporá do prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, devidamente anexada em 
campo específico junto ao Portal de Compras Públicas da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu, 
dirigidas ao Pregoeiro, que serão disponibilizadas a todos os participantes, ficando os demais desde 
logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias. 
11.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante após o término da sessão de lances, 
importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
11.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
11.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.6. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, sendo aceitos 
apenas aqueles devidamente anexados no Portal de Compras Públicas. 
11.7. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, nos termos desta licitação, aquele 
que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que 
a viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação 
em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 
a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os 
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-
símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos 
no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 
 
13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que não 
houver recurso. 
13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser 
realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro, ou, quando 
houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
14 – DO TERMO DE CONTRATO 

14.1. Findo o processo licitatório, o licitante vencedor será convocado a assinar o contrato, que 
obedecerá ao modelo do ANEXO VI, observado o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 
convocação emitida pelo Setor de Contratos, sob pena de decair do direito à contratação. 
14.2. O subitem acima deverá ser desconsiderado caso seja outra a decisão da autoridade 
competente que não a homologação do processo licitatório ou outra for sua decisão. 
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14.3. Caso o licitante vencedor não atenda ao prazo previsto no item 14.1, ensejará a aplicação das 
sanções estabelecidas no item 19 deste instrumento, reservando-se ao Município, o direito de 
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação, independentemente 
das sanções previstas para a licitante vencedora neste instrumento. 
14.4. O prazo de validade do contrato será de até 12 (doze) meses, ficando adstrito à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, salvo exceções, conforme art. 57, da Lei n.º 8.666/93. 
14.5. Se o licitante vencedor deixar de fornecer os bens ou prestar o serviço dentro das 
especificações estabelecidas, será responsável pela imediata substituição ou regularização e o tempo 
despendido poderá ser computado para aplicação das penalidades previstas neste instrumento. 
 
15 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias corridos, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas neste Edital.  
15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinada e devolvida no prazo de 3 (três) dias corridos, a contar da data de seu recebimento. 
15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 
durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 
15.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição 
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

15.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor 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, de 1993; 
 
16 – DA EXECUÇÃO  
16.1. Vide Termo de Referência;  
 
17 – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  
17.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 57 e 65 da Lei 8.666/93, 
desde que haja interesse da Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu com a apresentação das 
devidas justificativas adequadas a este Pregão.  
 
18 – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO  
18.1. No interesse da administração, o valor inicial atualizado do Contrato poderá ser aumentado ou 
suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no Artigo 65, parágrafos 
1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.  

18.1.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e  

18.1.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 
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19 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

19.1. Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto sujeitar-se-á o licitante vencedor à multa 
de mora de 1% ao mês de juros, sobre o valor do contrato ou da nota de empenho, ou conforme o 
caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso; 

19.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/93. 
19.2. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em relação ao 
objeto desta licitação a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar as 
seguintes sanções: 

a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 
b) multa de até 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato ou do 

empenho, no caso do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências 
contratuais ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de força 
maior definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 

c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 02(dois) anos, quando da inexecução contratual sobrevier 
prejuízos para a Administração; 

d) 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. 
19.2.1. Se o licitante deixar de entregar a documentação ou apresentá-la falsamente, ensejar 

o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas previstas 
no edital e das demais cominações legais. 
19.3. A sanção de advertência de que trata o item 19.2, letra “a”, poderá ser aplicada nos seguintes 
casos: 

I - Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 
defeitos observados no fornecimento dos produtos; 

II - Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos 
serviços da CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

19.4. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for verificada 
a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. Caberá ainda a 
suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula editalícia, tenha causado transtornos 
no desenvolvimento dos serviços do CONTRATANTE. 
 
20 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

20.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos 
consignados no orçamento do Município de São Félix do Xingu para o exercício financeiro vigente, a 
cargo da unidade orçamentária contratante, cujos programas de trabalho e elementos de despesas 
específicos constarão na respectiva Nota de Empenho. 
 
21 - PAGAMENTO 

21.1. O pagamento será efetuado, após o recebimento definitivo, através da Nota de Empenho, 
mediante emissão de Notas Fiscais, acompanhada do TERMO DE RECEBIMENTO dos produtos e a 
tramitação do Processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30(trinta) dias. 
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21.2. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação 
do número do contrato e número do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos 
produtos e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
21.3. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
22-DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação de 
documentação relativa a presente licitação. 
22.2. É facultado ao Pregoeiro Oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da 
licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
22.3. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação plena e total das condições deste 
Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no item 19 deste Edital, consoante artigos 86 
a 88 da Lei n.º 8.666/93. 
22.4. Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados 
pelo Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio, servidores do Município de São Félix do Xingu. 
22.5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor. 
22.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte, por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
22.7. O Pregoeiro, no interesse público, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais 
observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 
comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo. 
22.8. A Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade do 
licitante vencedor para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 
22.9. A administração poderá revogar a licitação por interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, 
em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 8.666/93). 
22.10. Integram este Edital de Pregão Presencial: 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Relação de Itens; 
ANEXO III – Modelo de Declaração de Sócios e Gerentes não Servidores Públicos Municipais; 
ANEXO IV – Minuta de Proposta; 
ANEXO V – Minuta de ATA de REGISTRO de PREÇOS; 

ANEXO VI – Minuta de Contrato. 
 

São Felix do Xingu/PA, 27 de janeiro de 2022. 
 
 
 

___________________________________ 
Harlenilson Matos da Silva 

Pregoeiro 
Port. 0010/2021 
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ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

131412 30.000,0000 LITRO |____________|_____________|ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO - AGUA 

SANITARIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO DE SÓDI

ÁGUA SANITÁRIA DE 1 LITRO - AGUA SANITARIA, 
COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIDRÓXIDO DE SÓDIO E 
CARBONATO DE DE,CLORO,ATIVO,DE,2,0%,À,2,5%,P/P, 
EMBALAGEM PLÁSTICA DE,1000 ML, LACRADA, COM 
REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 
EMITIDO PELO MSSÓDIO, 
PRINCÍPIO,ATIVO:,HIPOCLORITO,DE SÓDIO, TEOR

131413 2.000,0000 LITRO |____________|_____________|ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 1000 ML - 

ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO,PARA,USO DOMÉSTICO 9

ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 1000 ML - ALCOOL ETÍLICO 
HIDRATADO,PARA,USO DOMÉSTICO 96º INPM, COM 
REGISTRO DO,RESPONSÁVEL,QUÍMICO, COM,DATA,DE 
ENVASAMENTO, Nº DE,LOTE,E,VALIDADE NA 
EMBALAGEM, COM TAMPA LACRADA 
E,DE,ROSCA,PARA,FACILITAR O MANUSEIO. FRASCO 
PLÁSTICO DE 1000 ML.

131414 10.000,0000 UNIDADE |____________|_____________|AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS - 

AMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCO

AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS - AMACIANTE DE 
ROUPA, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, 
PERFUMADO, APLICAÇÃO: AMACIANTE DE ARTIGOS 
TÊXTEIS SOLÚVEL EM ÁGUA, EMBALAGEM COM 2 
LITROS, COM TAMPA ABRE E FECHA COM LACRE DE 
ROSQUEAR, INFORMAÇÃO DO PRODUTO: FABRICANTE, 
DATA DE VALIDADE E REGISTRO DA ANVISA/MS.

017101 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL

131415 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|AVENTAL DE PLÁSTICO 1,10 CM X 51 CM - 

AVENTAL DE COZINHA EM PLÁSTICO RESISTENTE,

AVENTAL DE PLÁSTICO 1,10 CM X 51 CM - AVENTAL DE 
COZINHA EM PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO FRONTAL, 
TAMANHO 1,10 CM X 51 CM, POSSUIR TIRANTES PARA 
AMARRIL E AJUSTES AO CORPO DO USUÁRIO NA 
ALTURA DO PESCOÇO E NA CINTURA DO MESMO 
MATERIAL AFIXADOS AO AVENTAL POR COSTURA 
SIMPLES, NA COR BRANCO

131418 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|BALDE DE ALUMÍNIO 20 LITROS - BALDE 

FABRICADO COM,ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, EM .

BALDE DE ALUMÍNIO 20 LITROS - BALDE FABRICADO 
COM,ALTO PADRÃO DE QUALIDADE, EM ALUMÍNIO COM 
ALÇA,DE MADEIRA, MEDIDAS: 32 CM X 36 CM X1,20 MM. 
IDEAL PARA CARREGAR ÁGUA, CAPACIDADE PARA 
20LITROS.

126898 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|BALDE PLÁSTICO 08 LITROS - resistência 

a impacto, paredes,e,fundo,reforçados,
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ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

reforço no encaixe,da,alça, alça,em,aço,1010/20 zincado, 
capacidade 08 litros

131419 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|BANDEJA DE PLÁSTICO 60 CM - BANDEJA DE 

PLASTICO ATÓXICO, TAM 60 CM DE DIÂMETRO,

BANDEJA DE PLÁSTICO 60 CM - BANDEJA DE PLASTICO 
ATÓXICO, TAM 60 CM DE DIÂMETRO

131420 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|BATERIA ALCALINA 9V 1X1 - SUPER 

ALCALINA 6LR 61, CARTELA 1 (UMA) UNIDADE..

BATERIA ALCALINA 9V 1X1 - SUPER ALCALINA 6LR 61, 
CARTELA 1 (UMA) UNIDADE.

131421 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|CAÇAROLA EM ALUMÍNIO COM CABO N  26

CAÇAROLA EM ALUMÍNIO COM CABO N 26

131422 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|CESTO DE PLÁSTICO 100 LT - CESTO DE 

PLASTICO, POLIPROPILENO, TELADO, COM TAMPA,

CESTO DE PLÁSTICO 100 LT - CESTO DE PLASTICO, 
POLIPROPILENO, TELADO, COM TAMPA, CAPACIDADE 
PARA 100 LITROS

131423 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|CESTO PARA LIXO 15 LITROS - CESTO PARA 

LIXO,DE,PLÁSTICO,POLIPROPILENO, TELADO, F

CESTO PARA LIXO 15 LITROS - CESTO PARA 
LIXO,DE,PLÁSTICO,POLIPROPILENO, TELADO, FORMATO 
CILÍNDRICO, COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS

126893 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|CESTO PARA LIXO 20 LITROS - CESTO PARA 

LIXO,em,plástico polipropileno,

capacidade aproximada de 20 litros

131424 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|CESTO PARA LIXO 30 LITROS - CESTO PARA 

LIXO DE PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM TAMPA

CESTO PARA LIXO 30 LITROS - CESTO PARA LIXO DE 
PLÁSTICO POLIPROPILENO, COM TAMPA, CAPACIDADE 
PARA 30 LITROS.

126891 60,0000 UNIDADE |____________|_____________|CESTO PARA LIXO 60 LITROS - CESTO PARA 

LIXO,de plástico polipropileno, telado,

telado, com capacidade para 60 litros

126899 80,0000 UNIDADE |____________|_____________|CESTO PLÁSTICO PARA LIXO 10 LITROS - 

CESTO PLÁSTICO PARA, LIXO, 10, LITROS,

MATERIAL POLIETILENO REFORÇADO, SEM,TAMPA, COR, 
PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TELADO, 
APLICAÇÃO BANHEIRO

126922 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|COADOR PARA CAFÉ EM TECIDO - COADOR DE 

TECIDO,PARA,CAFÉ, MATERIAL FLANELA,
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TAMANHO GRANDE, APLICAÇÃO PARA BULE, COM CABO

131425 100,0000 ALQUEIRE |____________|_____________|COLA INSTANTÂNEA 5 GRAMAS - COLA 

INSTANTÂNEA, TIPO SUPERBONDER, COMPOSIÇÃO: CIAN

COLA INSTANTÂNEA 5 GRAMAS - COLA INSTANTÂNEA, 
TIPO SUPERBONDER, COMPOSIÇÃO: CIANOACRILATO, 
TUBO DE 5 GRAMAS, LACRADO

126925 10.000,0000 PACOTE |____________|_____________|COLHER DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL C/ 50 UN 

- COR BRANCA OU TRANSPARENTE -

Confeccionada em plástico,resistente,na cor branca ou 
transparente medindo 16,a,16,cm.,O produto deve ser isento 
de materiais estranhos, rachaduras, deformações, rebarbas ou 
arestas.,Embaladas,higienicamente em saco plástico, 
contendo os,dados, de, identificação, procedência e 
quantidade. Embalagem com 50 unidades

126945 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|COLHER PARA SOPA DE AÇO INOX - COLHER 

para sopa, fabricada,em,aço,inox, de,alta

durabilidade, medida 17,6 cm

131426 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|CONCHA EM ALUMINÍO GRANDE E FUNDA -

CONCHA EM ALUMINÍO GRANDE E FUNDA -

131427 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|CONCHA EM ALUMÍNIO GRANDE E FURADA -

CONCHA EM ALUMÍNIO GRANDE E FURADA -

131428 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|CONCHA EM ALUMÍNIO GRANDE E RASA -

CONCHA EM ALUMÍNIO GRANDE E RASA -

126946 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|COPO AMERICANO EM VIDRO 200 ML - COPO - 

em,vidro, capacidade 200 ML, cor

transparente, tipo uso água/suco/refrigerante, apresentação 
superfície em baixo relevo e parede grossa

131429 10.000,0000 PACOTE |____________|_____________|COPO DESCARTAVEL 200 ML 100X1 - COPO 

DESCARTÁVEL EM POLIESTILENO BRANCO OU TRANS

COPO DESCARTAVEL 200 ML 100X1 - COPO 
DESCARTÁVEL EM POLIESTILENO BRANCO OU 
TRANSLÚCIDO, CAPACIDADE DE 200, ML, CONTENDO A 
CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
MATERIAL PARA RECICLAGEM, ACONDICIONADO 
CONFORME PRAXE, DO FABRICANTE, DE FORMA A 
GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ 
O USO.

131430 3.000,0000 PACOTE |____________|_____________|COPO DESCARTÁVEL 300 ML - COPO 

DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO BRANCO OU 

COPO DESCARTÁVEL 300 ML - COPO DESCARTÁVEL EM 
POLIESTIRENO BRANCO OU TRANSLÚCIDO, 
CAPACIDADE DE 300ML, CONTENDO 100 UNDS NO 
PACOTE, GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES 
VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL, A MARCA DO 
FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE 
IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, 
ACONDICIONADO CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, 
DE FORMA FORMA A GARANTIR HIGIENE E INTEGRIDADE 
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DO PRODUTO ATÉ SEU USO

131431 10.000,0000 PACOTE |____________|_____________|COPO DESCARTÁVEL 50ML 100X1 - COPO 

DESCARTÁVEL EM POLIESTIRENO BRANCO OU TRANSLÚ

COPO DESCARTÁVEL 50ML 100X1 - COPO DESCARTÁVEL 
EM POLIESTIRENO BRANCO OU TRANSLÚCIDO, 
CAPACIDADE DE 50ML, CONTENDO 100 UND NO PACOTE, 
GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E 
DE FORMA INDELÉVEL, A MARCA DO FABRICANTE, A 
CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO 
MATERIAL PARA RECICLAGEM, ACONDICIONADO 
CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA FORMA 
A GARANTIR HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ 
SE USO.

126849 20.000,0000 UNIDADE |____________|_____________|DESINFETANTE 2 LT

131432 1.500,0000 UNIDADE |____________|_____________|DESODORIZADOR DE AR 400 ML/277 G - 

DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL, FRASCO D

DESODORIZADOR DE AR 400 ML/277 G -
DESODORIZADOR DE AMBIENTES, AEROSOL, FRASCO 
DE 400 ML, FRAGRÂNCIA FLORAL, JASMIM, COMPOSTO 
DE EMULSIFICANTE, ANTI- OXIDANTE, FRAGRÂNCIA, 
VEÍCULOS E PROPOLENTES, INOFENSIVO PARA A 
CAMADA DE OZÔNIO (NÃO CONTER CFC), COM 
CERTIFICADO DA ANVISA/MS, PRAZO,DE,VALIDADE,E 
FRASCO SEM IMPERFEIÇÕES

131433 3.000,0000 FRASCO |____________|_____________|DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML - DETERGENTE 

LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL, COM EXCELENTE AÇÃ

DETERGENTE LÍQUIDO 500 ML - DETERGENTE LÍQUIDO, 
BIODEGRADÁVEL, COM EXCELENTE AÇÃO 
DESENGORDURANTE, NEUTRO E CLEAN, EMBALAGEM 
PLÁSTICA DE 500 ML COM BICO REGULADOR PARA USO 
ECONÔMICO, CONTENDO 2 IDENTIFICAÇÃO, MARCA DO 
FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, LOTE, PRAZO DE 
VALIDADE E PESO LÍQUIDO

126882 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|ESCOVA PARA LAVAR ROUPA EM PLÁSTICO 

ESCOVA PARA LAVAR,ROUPA BASE EM PLÁSTICO

COM CERDAS EM NYLON, COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE

126910 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|ESCOVA PARA LAVAR UNHAS - ESCOVA PARA 

LAVAR UNHAS com cerdas macia em nylon,

cabo de base plástica,resistente,e alça dupla para encaixe 
perfeito dos dedos.

126853 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA COM SUPORTE - 

ESCOVA SANITÁRIA PLÁSTICA TIPO BOLA

COM SUPORTE, CERDAS DE NYLON LISAS,E FORMATO 
ANATÔMICO QUE ACESSA TODOS OS CANTOS. CABO, 

rpt05



Governo Municipal de São Félix do Xingu
Estado do Pará Pag.: 5

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

SUPORTE,E,CEPA,DE,PLÁSTICO. DURÁVEL E HIGIÊNICA

131434 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|ESMERIL, PEDRA PARA AMOLAR FACAS.

ESMERIL, PEDRA PARA AMOLAR FACAS.

131438 400,0000 PACOTE |____________|_____________|ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT 8 UNIDADES - 

ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO, DE TEXTURA M

ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT 8 UNIDADES - ESPONJA DE 
LÃ DE AÇO CARBONO, DE TEXTURA MACIA, ISENTA DE 
SINAIS DE OXIDAÇÃO, 100% ECOLÓGICO E COMPOSIÇÃO 
AÇO CARBONO. PACOTE COM 8 UNIDADES

126852 1.000,0000 UNIDADE |____________|_____________|ESPONJA DUPLA FACE - Esponja dupla face 

para limpeza, confeccionada em manta

não tecido, de,fibras,sintéticas, unidas com resina a prova d'-
água, impregnada,com,mineral,abrasivo,e aderiva à espuma de 
poliuretano com bactericidaMarca

126948 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|FACA PARA COZINHA INOX 25 CM - FACA de 

cozinha,em aço inox, com lâmina de 25 cm,

cabo em polipropileno de 12 cm para uso gera

126966 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|FACA PARA COZINHA INOX CABO PLÁSTICO - 

FACA de cozinha,em aço inox, com lâmina

de 20 cm, cabo em polipropileno para uso geral

126960 500,0000 UNIDADE |____________|_____________|FILME PVC TRANSPARENTE 0,45 X 45 MT - 

FILME DE PVC,TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM

LARGURA DE 45CM. A 
EMBALAGEM,DEVERÁ,ESTÁ,LACRADA, DE,FORMA,A 
GARANTIR A HIGIENE,E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ 
O USO, CONTER OS DADOS,DE,IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA,E QUANTIDADE, TIPO FILME ENCOLHÍVEL

126854 4.000,0000 UNIDADE |____________|_____________|FLANELA EM 100% ALGODÃO, DIMENSÕES DE 

40 X 60CM -FLANELA EM TECIDO, 100%

ALGODÃO, EMBAINHADO,NAS LATERAIS, ABSORVENTE, 
LAVÁVEL,E,DURÁVEL, NA,COR AMARELA, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE,40,X,60,CM, COM ETIQUETA 
COSTURADA INFORMANDO,NO,MÍNINO,O,CNPJ,DO 
FABRICANTE E A COMPOSIÇÃO DO TECIDO

131450 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|FRALDA GERIATRICA

131440 50,0000 UNIDADE |____________|_____________|GARRAFA PARA CAFÉ 1,5 LT - GARRAFA 

TERMICA, COM CAPACIDADE PARA 1500ML, PARA CAF

GARRAFA PARA CAFÉ 1,5 LT - GARRAFA TERMICA, COM 
CAPACIDADE PARA 1500ML, PARA CAFÉ, COMPLETA 
COM TAMPA DE ROSQUEAR.

131439 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 05 LITROS - 

COM ALCA E TAMPA, EM PLÁSTICO, CORPO REVE
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GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE 05 LITROS - COM ALCA 
E TAMPA, EM PLÁSTICO, CORPO REVESTIDO EM 
PLÁSTICO CONTRA IMPACTO.

131441 1.000,0000 PACOTE |____________|_____________|GUARDANAPO DE   PAPEL   BRANCO   20X23  

 - GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 20X23 CM C

GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO 20X23 - GUARDANAPO 
DE PAPEL BRANCO 20X23 CM COM FOLHAS SIMPLES, 
PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES

131442 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|HASTES FLEXÍVEIS   75   UNIDADES   -   

HASTES FLEXÍVEIS COM PONTAS DE ALGODÃO, C

HASTES FLEXÍVEIS 75 UNIDADES - HASTES FLEXÍVEIS 
COM PONTAS DE ALGODÃO, COMPOSIÇÃO HASTES DE 
POLIPROPILENO, ALGODÃO HIDROFILIZADO TRATADO 
COM CARBOXIMETICULOSE E BACTERICIDA, 
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA COM NO 
MÍNIMO 75 UNIDADES

131443 1.500,0000 UNIDADE |____________|_____________|INSETICIDA AEROSOL 500ML - NÃO CONTENDO 

CFC-CLOROFLUORCARBONO. REGISTRO NO MINIS

INSETICIDA AEROSOL 500ML - NÃO CONTENDO CFC-
CLOROFLUORCARBONO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE. EMBALAGEM COM VOLUME NÃO INFERIOR A 300 
ML E NÃO SUPERIOR A 400ML, DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, 
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE

126920 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|ISQUEIRO - CORPO REVESTIDO EM,PLÁSTICO, 

DIMENSÃO,7,5,CM, PESO APROXIMADAMENTE DE

10,GRAMAS, COM,ACENDEDOR, GÁS EMBUTIDO, 
DESCARTÁVEL, COM SELO HOLOGRÁFICO DO INMETRO, 
CORES VARIADAS

126967 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|JARRA DE PLÁSTICO 1,5 LT - JARRA de 

plástico,resistente, atóxico, com

capacidade para 1,5 litros

126969 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|JARRA DE PLÁSTICO 5 LT - JARRA de 

plástico,resistente, atóxico, com capacidadep

para 5 litros

126901 2.000,0000 UNIDADE |____________|_____________|LIMPA ALUMÍNIO 500 ML - LIMPA ALUMINIO, 

COMPOSIÇÃO, BÁSICA, TENSO, ATIVOS

ANIÔNICO, SULFÔNICO, CONSERVANTE, ABRASIVOS, 
CORANTE E,6 VEÍCULO, TIPO LÍQUIDO, ACONDICIONADO 
EM FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 500ML

126886 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|LIMPA PISO 2 LT - LIMPA PISO, 

composição,à,base,de,ácido,clorídrico, sulfônico

fluorídrico, indicado,para,limpeza,de restos de cal, cimento, 
bolor, limbo,e,encardidos. Frasco com2 litros
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126911 500,0000 GALÃO |____________|_____________|LIMPA PISO 5 LITROS - LIMPA PISO, PARA, 

REMOVER, SUJEIRAS,  MANCHAS

E INCRUSTAÇÕES EM SUPERFICIE CERAMICAS (PISOS E 
AZULEJOS) COMPOSTO : ACIDO,SULFONICO, 
COADJUVANTE, TENSOATIVO, NÃO IONICO, FRAGANCIA, 
CORANTE,E,AGUA.,CONTENDO,5LITROS

126884 500,0000 FRASCO |____________|_____________|LIMPA VIDRO LÍQUIDO 500 ML - Com 

pulverizador. Embalagem,plástica,com,500 ml,

com,4dados de identificação do produto, marca do fabricante, 
data de fabricação e prazo de validade.

126855 500,0000 UNIDADE |____________|_____________|LIMPADOR MULTIUSO 500 ML - LIMPADOR 

MULTIUSO instantâneo, ideal,para,remover

gordura, poeira e,manchas,em ambientes e equipamentos de 
cozinha, banheiros,e,nos,escritórios, a base de: linear alquil 
benzeno,sulfonato,de,sódio, tensoativo não iônico, 
alcalinizante, sequestrante, solubilizante, éter glicólico, álcool, 
perfume e água, frasco plástico com identificação do,produto, 
prazo com identificação do produto, prazo,de validade, registro 
ou notificação na ANVISA/MS, com no mínimo 500 ml, frasco

126917 250,0000 UNIDADE |____________|_____________|LIXEIRA TELADA 20 LT - LIXEIRA TELADA 

em,polietileno, formato cilindrico, com

capacidade para 20 litros

131444 500,0000 UNIDADE |____________|_____________|LUSTRA MÓVEIS 200 ML - LUSTRA MÓVEIS 

BRILHO,      SECO, COMPOSTO, DE, CERA MICRO

LUSTRA MÓVEIS 200 ML - LUSTRA MÓVEIS BRILHO, 
SECO, COMPOSTO, DE, CERA MICROCRISTALINA, ÓLEO 
PARAFÍNICO, SILICONE, ALCALINIZANTES, ESPESSANTE, 
TENSOATIVOSNÃO- IÔNICOS, CONSERVANTES, 
SOLVENTE ALIFÁTICO, FRAGRÂNCIA DE LAVANDA, 
JASMIN E FLORAL DE LONGA DURAÇÃO, FRASCO 
CONTENDO 200 ML, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, 
PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA 
ANVISA/MS, COM TAMPA FLIP-TOP

131445 1.000,0000 PAR |____________|_____________|LUVA DE BORRACHA GRANDE - LUVA DE 

BORRACHA, PARA USO DOMÉSTICO, CONFECCIONADA EM

LUVA DE BORRACHA GRANDE - LUVA DE BORRACHA, 
PARA USO DOMÉSTICO, CONFECCIONADA EM LÁTEX 
NATURAL COM FORRO, SUPERFÍCIE EXTERNA COM 
ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS, MEDINDO 
300 MM, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO 
PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMBALAGEM, 
LACRADA, CONTENDO UM PAR E TODA IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO. TAMANHO G

131446 1.000,0000 PAR |____________|_____________|LUVA DE BORRACHA MÉDIA - LUVA DE 

BORRACHA, PARA USO DOMÉSTICO, CONFECCIONADA EM

LUVA DE BORRACHA MÉDIA - LUVA DE BORRACHA, PARA 
USO DOMÉSTICO, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL 
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COM FORRO, SUPERFÍCIE EXTERNA COM 
ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS, MEDINDO 
300 MM, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO 
PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMBALAGEM, 
LACRADA, CONTENDO UM PAR E TODA IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO.

131447 1.000,0000 PAR |____________|_____________|LUVA DE BORRACHA PEQUENA - LUVA DE 

BORRACHA, PARA USO DOMÉSTICO, CONFECCIONADA E

LUVA DE BORRACHA PEQUENA - LUVA DE BORRACHA, 
PARA USO DOMÉSTICO, CONFECCIONADA EM LÁTEX 
NATURAL COM FORRO, SUPERFÍCIE EXTERNA COM 
ANTIDERRAPANTE NA PALMA E NOS DEDOS MEDINDO 
300 MM, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO EMITIDO 
PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMBALAGEM, 
LACRADA, CONTENDO UM PAR E TODA IDENTIFICAÇÃO 
DO PRODUTO. TAMANHO P.

126916 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|PÁ DE LIXO PLÁSTICO CABO LONGO - PÁ DE 

LIXO PLÁSTICO CABO LONGO

126915 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|PA PARA LIXO ALUMINIO - PA para 

lixo,com,bandeja em alumínio, cabo medindo 60 cm

em madeira.

126885 300,0000 PACOTE |____________|_____________|PALHA DE AÇO Nº0 - Palha de 

aço,inoxidável,nº,0, embalagem,lacrada,e perfeito

estado de,conservação. Pacote com até 20 Und. embalagem 
com 08

126904 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|PALITO DENTAL DE MADEIRA - Embalagem: 

caixa com,100,unidades, com,dados,

de identificação do produto e marca do fabricante

126959 6,0000 UNIDADE |____________|_____________|PANELA ALUMÍNIO BATIDO 50 LT - PANELA 

em alumínio batido, com tampa grande,

capacidade para 50 litros

131448 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|PANELA DE PRESSÃO 22 LT - PANELA DE 

PRESSÃO EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 22.

PANELA DE PRESSÃO 22 LT - PANELA DE PRESSÃO EM 
ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE PARA 22 LITROS

126957 5,0000 UNIDADE |____________|_____________|PANELA DE PRESSÃO DE 10 LITROS - Panela 

de Pressão de 10 Litros

126947 4,0000 UNIDADE |____________|_____________|PANELA EM ALUMÍNIO BATIDO COM TAMPA 8 

LITROS - Panela em alumínio batido, com

tampa 8 litros
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126858 3.000,0000 UNIDADE |____________|_____________|PANO DE CHÃO 100% ALGODÃO BRANCO 50 X 

60 - PANO DE CHÃO, ALVEJADO, TIPO,SACO,

100%,ALGODÃO, BRANCO, MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 50X60

126909 1.000,0000 UNIDADE |____________|_____________|PANO DE CHÃO 70 X 40 CMT 100% ALGODÃO 

Pano de chão (70x40cm). Em tecido duplo

100% algodão, branco

126905 500,0000 UNIDADE |____________|_____________|PANO DE COPA 40X65 - Aberto, 100% 

algodão, alvejado, sem estampa, bordas com

acabamento em overlock, alta,absorção, dimensões 40x65m, 
com variação,de,+/-,5%.,Etiqueta,com dados de identificação 
do produto e marca do fabricante

126953 200,0000 ROLO |____________|_____________|PAPEL ALUMÍNIO 7,5 X 45 METROS - PAPEL 

ALUMINIO, CONTENDO,7,5,M,X,45,CM, DADOS,

DO PRODUTO E DO,FABRICANTE.,ACONDICIONADO 
CONFORME PRAXE DO FABRICANTE, 
DE,FORMA,FORMA,A,GARANTIR,HIGIENE E INTEGRIDADE 
DO PRODUTO ATÉ SE USO

126859 30.000,0000 PACOTE |____________|_____________|PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA 4X1 - Em 

rolo, não,reciclado, alta absorção,

na cor branca, dimensões de 10,cm x 60 m. A embalagem 
deverá conter a marca do fabricante, dimensão, 
indicação,de,não reciclado, cor e lote do produto.Marca

126924 30.000,0000 PACOTE |____________|_____________|PAPEL TOALHA 2 X 1 MEDINDO 22X20 CM - 

PAPEL TOALHA, 02,DOBRAS, ALTA,ABSORÇÃO,

COR BRANCA, ACONDICIONADO EM 
PACOTE,COM,02,ROLOS,DE,60 TOALHAS MEDINDO 22 X 
20CM CADA

126878 1.000,0000 UNIDADE |____________|_____________|PEDRA SANITÁRIA - Desodorante em 

PEDRA,para,uso,em,vaso,sanitário, higienizante,

poder bactericida, fragrância agradável, caixa com 01, 
(um),suporte,e,01,(um),refil. Acondicionado em 
embalagem,original do fabricante, com dados do produto, 
responsável,técnico, data,de fabricação, prazo de validade e 
registro da ANVISA/MS

126943 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|PILHA TIPO ALCALINA AA 2 X 1 - PILHA 

alcalina, tamanho,AA, voltagem,nominal

1,2 v, capacidade de corrente:,no,mínimo,de,2000,mAh 
(Ampére/hora), vida útil, de,aproximadamente,1000 ciclos
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126971 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|PORTA BUCHA E DETERGENTE - PORTA BUCHA 

E, DETERGENTE,em,plástico,de,alta

resistência a impacto e calor

126932 1.000,0000 PACOTE |____________|_____________|PRATO DESCARTÁVEL DE PAPELÃO TAM 22 - 

PRATO descartável de,papelão, tamanho n 22

embalagem com 10 unds.

126931 20.000,0000 PACOTE |____________|_____________|PRATO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO N 22 10X1 

- PRATO DESCARTÁVELN. 22,(PLÁSTICO),

EMBALAGEM,COM,10 UNIDADES, O PRODUTO DEVERÁ 
CONTER MARCA DO FABRICANTE

126930 5.000,0000 PACOTE |____________|_____________|PRATO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO TAM 18 - 

PRATO descartável de,plástico, atóxico,

tamanho n 18, embalagem com 10 unds

131449 40,0000 UNIDADE |____________|_____________|PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO PCT 

12X1 - PRENDEDOR ROUPAS, MATERIAL PLÁSTICO

PRENDEDOR DE ROUPAS EM PLÁSTICO PCT 12X1 -
PRENDEDOR ROUPAS, MATERIAL PLÁSTICO, PCT COM 
12

126868 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|RASTELO TIPO VASSOURA EM PLÁSTICO 

RESISTENTE - Em plástico resistente,  com,

cabo, de, madeira plastificad

126927 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|REGISTRO PARA FOGÃO COM MANGUEIRA - 

REGISTRO PARA FOGÃO COM MANGUEIRA: regulador

de pressão de gás GLP,(registro),com,a,inscrição,NBR,8473 
em relevo e mangueira,correta, transparente,com,tarja 
amarela,onde aparece a,inscrição NBR 8613 e o prazo de 
validade

126894 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|RODO CABO DE ALUMÍNIO 60 CM - RODO com 

cepa de alumínio, cepa medindo 60 cm,

borracha natural dupla, cabo de alumínio com 1,20 cm, sem 
rosca, com rebite de alumínio maciço

126879 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|RODO DE MADEIRA 40CM - RODO de 

espuma,com,largura,de,40 cm, e encabado com

madeira de 1,20,m,de,comprimento, plastificado,e 
perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face

126869 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|RODO DE MADEIRA 60 CM - RODO de 

espuma,com,largura,de,60,cm,encabado com

madeira de 1,20,m,de,comprimento, plastificado,e 
perfeitamente adaptado à base. Tipo dupla face
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126870 3.000,0000 PACOTE |____________|_____________|SABÃO EM BARRA 5X1 200 GRAMAS - SABÃO 

EM BARRA, MULTI-USO, BIODEGRADÁVEL, PARA

LIMPEZA EM GERAL. EMBALAGEM,PLÁSTICA,COM,5 
UNIDADES DE 200 G CADA, COM DADOS,DO,PRODUTO, 
FABRICANTE, DATA,DE,3FABRICAÇÃO E VALIDADE. 
REGISTRO DA ANVISA/MS

126871 5.000,0000 CAIXA |____________|_____________|SABAO EM PO 1KG - SABÃO EM PO, 

MULTI-USO, BIODEGRADÁVEL, PARA LIMPEZA EM GERAL.

EMBALAGEM PLÁSTICA COM 5 UNIDADES DE 200 G 
CADA, COM DADOS DO,PRODUTO, FABRICANTE, DATA 
DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. REGISTRO DA ANVISA/MS

126907 5.000,0000 CAIXA |____________|_____________|SABÃO EM PÓ CAIXA 500 GRAMAS - SABÃO EM 

PO,CAIXA de 1ª qualidade, azul, com

aparência uniforme, isentos de,sujeiras,e,materiais estranhos. 
Solúvel rapidamente em,água,sem,formar,agregados de difícil 
dissolução. Biodegradável, com,registro,na ANVISA. 
Embalagem plástica,ou,caixa,de,papelão,com 500

126872 500,0000 UNIDADE |____________|_____________|SABONETE ADULTO 90G - Sólido, em barra, 

fragrância,agradável, Registro,no

Ministério da Saúde. Embalagem: com no mínimo 90 g, com 
dados do fabricante, data,de,fabricação,e,prazo de validade

126889 150,0000 FRASCO |____________|_____________|SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS 200 ML - 

SABONETE LIQUIDO PARA,HIGIENE,DAS,MÃOS,

FRAGRÂNICA SUAVE, PH NEUTRO, ACONDICIONADO EM 
FRASCO DE 200 ML

126875 1.000,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PARA LIXO 100 LITROS 5X1 UNIDADES 

- Saco para lixo,doméstico, 100,Litros

com 5 unidades, confeccionado em saco,polietileno, 
impermeável, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191

126887 1.000,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PARA LIXO 15 LITROS 20X1 UNIDADES 

- Saco para lixo,doméstico, 15,Litros

com 20 unidades, confeccionado em saco,polietileno, 
impermeável, em conformidade com as NBR 9190 E NBR 9191

126873 1.000,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PARA LIXO 30 LITROS 10X1 UNIDADES 

- Saco para lixo,doméstico, 30,litros

com 10 Unidades, confeccionado em saco,polietileno, 
impermeável, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191
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126874 1.000,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PARA LIXO 50 LITROS 10X1 UNIDADES 

- Saco para lixo,doméstico, 30,Litros

com 10 Unidades, confeccionado em saco,polietileno, 
impermeável, em conformidade com as NBR 9190 e NBR 9191

126918 3.500,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PARA LIXO LEITOSO 100 LITROS - 

SACO PARA LIXO,LEITOSO,para,acondicionamento

de resíduos sólidos, constituido,de,polietileno,de alta 
densidade, oferecendo uma perfeita resistência mecânica e 
proporcionando a opacidade necessária à aplicação, em 
conformidade com a NBR 9191, capacidade para 100 litros 
com 5unds

126934 200,0000 QUILO |____________|_____________|SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 10 KG - Saco 

plástico transparente, pacote,com,1,kg,

com capacidade para 10 kg

126935 200,0000 QUILO |____________|_____________|SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 5 KG - Saco 

plástico transparente, pacote,com,1,Kg,

com capacidade para 5 Kg

126880 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|SODA CAUSTICA POTE 1 KG - SODA 

CAUSTICA, (HIDROXIDO,DE,SÓDIO)EM,ESCAMAS 99%

DE PUREZA, EMBALAGEM EM POTES PLÁSTICOS COM 
PESO LÍQUIDO 1KG, O RÓTULO,DEVERÁ CONTER O 
MODO DE USAR, COMPOSIÇÃO, PRINCIPIO ATIVO, 
ADVERTENCIAS

126954 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|TÁBUA MULTICORTE EM PLÁSTICO 60 X 50 - 

TÁBUA PARA CORTAR,CARNES, EM,POLIETILENO,

NA,COR BRANCA, COM BORDAS ARRENDONDADAS. 
DIMENSÃO: 60 X 50 CM, PARA COZINHA INDUSTRIAL

126895 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|TAPETE ANTIDERRAPANTE 80X40 CM - TAPETE 

ANTIDERRAPANTE, composição,superior,100%

poliester, enchimento 100%,poliuretano,e,base,100% neoprene 
antiderrapante. Medindo 80 x 40 cm.

126877 200,0000 UNIDADE |____________|_____________|VASSOURA DE PALHA 60 CM - VASSOURA DE 

PALHA, CABO,DE,MADEIRA, COMPRIMENTO DAS

CERDAS 60 CM, PARA LIMPEZA EM GERAL

126876 500,0000 UNIDADE |____________|_____________|VASSOURA DE PÊLO 30 CM - Vassoura com 

cerdas,de,pêlo sintético, com base de 30 c

base de 30 cm, cabo de madeira plastificado

126906 300,0000 UNIDADE |____________|_____________|VASSOURA EM NYLON 30 CM - VASSOURA COM 

CERDAS,EM,NYLON, DOMÉSTICA, BASE MEDINDO
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30CM, CABO DE,MADEIRA,REVESTIDO, PLASTIFICADO 
ROSQUEÁVEL, COM PROTEÇÃO DE CAPA, TIPO NOVIÇA

126955 30,0000 UNIDADE |____________|_____________|XÍCARA PARA CAFÉ 50 ML - XICARAS para 

café, de vidro, com capacidade para 50 ml

126926 30,0000 UNIDADE |____________|_____________|XÍCARA PARA CHÁ 200 ML - XÍCARA para 

chá, fabricada,em,vidro, com capacidade

para 200 ml

127251 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|jarra de plastico 2 lt jarra de 

plastico resistente atoxico,com capacidade para

2 litros

Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo da entrega :

__________________

________  dias

________  dias
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Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
Departamento de Licitações e Contratos 

 
 

 

 

Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915 

Centro | São Félix do Xingu | Pará 

CEP 68.380-000 | 94 3435-1197 

 

ANEXO III - (DECLARAÇÃO DE SÓCIOS E GERENTES NÃO SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS) 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º ___/2021-SRP 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2021-SRP 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO QUE ENTRE OS SÓCIOS E GERENTES NÃO HÁ NENHUM SERVIDOR DA 

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E QUE NEM O TENHA SIDO NOS ULTIMOS 180 (CENTO E 

OITENTA) DIAS. 

 

 

 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2021-SRP 

 

 

 

 

 

Prezados Senhores, 

 

Declaramos, sob pena da lei que entre os dirigentes, gerentes, sócios e responsáveis técnicos 

da empresa, não há nenhum servidor da Prefeitura Municipal de São Felix do Xingu – Pa e 

nenhum que tenha sido nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data do certame. 

Atenciosamente, 

 

Local e data. 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

(carimbo e assinatura do Representante legal da empresa) 



 

Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
Departamento de Licitações e Contratos 

 
 

 

 

Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915 

Centro | São Félix do Xingu | Pará 

CEP 68.380-000 | 94 3435-1197 

 

ANEXO IV - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

EDITAL DE LICITAÇÃO N.º ___/2021-SRP 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2021-SRP 

 

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

Descrever as características do objeto ofertado, conforme o mínimo exigido neste edital. 

 

A presente proposta visa atender o fornecimento do OBJETO DESCRITO NO ANEXO II deste 

EDITAL: 

 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT VALOR 

     

 

 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

 

 

 

DADOS DA EMPRESA 

 

Empresa: CNPJ: Nome do contato: Telefone: Fax: E-mail: Endereço completo: 

Banco e agência bancária para crédito: 

 

 

 

Conta corrente da empresa: 

 

 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante da empresa 
 



 

Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
SEMAPLAN. 

Departamento de Licitação e Contratos 
 

 

 

 

Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915 

Centro | São Félix do Xingu | Pará 

CEP 68.380-000 | 94 3435-1197’ 

ANEXO V 

PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2022-SRP 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

O Município de SÃO FÉLIX DO XINGU, com sede na Avenida 22 de março, nº 915, centro, nos 

termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e 

das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços n° PE078/2021-SRP, RESOLVE registrar os preços para (objeto 

licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em 

primeiro lugar no certame supracitado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E 

COZINHA E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. Conforme especificações do Termo de 

Referência e relação de itens. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua 

assinatura. 

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a 

CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira 

exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, 

quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao 

FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições. 

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor 

assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se 

obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às 

penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 

contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem. 

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, 

quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu 

interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos 

preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação. 



 

Estado do Pará 
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
SEMAPLAN. 

Departamento de Licitação e Contratos 
 

 

 

 

Avenida Vinte e Dois de Março, nº 915 

Centro | São Félix do Xingu | Pará 

CEP 68.380-000 | 94 3435-1197’ 

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, 

independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique 

as obrigações assumidas com o Contratante. 

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos registrados na presente 

Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as 

especificações contidas na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis da expedição da mesma. 

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções 

previstas no item 19 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos ou da prestação dos serviços, 

acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a 

conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. 

Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos 

bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à 

administração da entidade contratante para fins liquidação. 

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de 

ordem bancária, o qual ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos 

materiais/serviços, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. 

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser 

efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições 

exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo 

próprio. 

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer 

fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior 

ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou 

judicialmente, se necessário. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

A entrega dos produtos ou a prestação dos serviços só estarão caracterizadas mediante solicitação 

do setor competente mediante a emissão de ordem de compra. O fornecedor ficará obrigado a 

atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles 

decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° PE 

___/2022-SRP, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 

às fornecedoras as seguintes sanções: 

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante 

contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão 

aceitas mediante crivo da Administração; 

II - multa de 0,1% (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo 

descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso 

de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização dos prejuízos 

porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato. 

Parágrafo Primeiro: Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, 

enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo 

de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida 

para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu 

objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-

se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

Parágrafo Segundo: As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula 

poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa prévia do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

Parágrafo Terceiro: Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos 

pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

Parágrafo Quarto: As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de 

fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 

65, da Lei nº 8.666/1993. 

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados. 
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Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, 

tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando 

à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado. 

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

assumido. 

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais 

fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e 

o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o Contratante poderá: 

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação 

ocorreu antes do pedido do fornecimento; 

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação 

da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 

vantajosa. 

 

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

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas 

especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a 

verificação ao representante designado pela contratante. 

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e 

deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das 

respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma: 

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, 

marca, modelo e especificações técnicas. 

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e 

sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo 

assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa: 

- A pedido, quando: 

a) comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 

casos fortuitos ou de força maior; 

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 

elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material. 
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- Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando: 

a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; 

b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no 

processo licitatório; 

c) por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas; 

d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos 

decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições 

estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

- Automaticamente: 

a) por decurso de prazo de vigência da Ata; 

b) quando não restarem fornecedores registrados; 

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido 

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso 

haja nova ordem de registro. 

 

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

COMPRA 

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

contratante. 

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, 

total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, 

quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte 

e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela 

ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata. 

Parágrafo Segundo: A supressão dos itens registrados nesta Ata poderá ser total ou parcial, 

a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 

8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO 

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de 

Registro de Preços, constam do Encarte, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de 

Preços. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, 

sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato: 

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da 

contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do 

fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº PE ___/2022-SRP e a 

proposta da empresa classificada em 1º lugar. 

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das 

disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa 

oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante. 

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam 

ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SÃO FÉLIX 

DO XINGU, com exclusão de qualquer outro. 

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

 

SÃO FÉLIX DO XINGU-PA, ____ DE _______________ DE 2021. 

 

 

 

CONTRATANTE 

 

 

 

CONTRATADO 
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ANEXO VI 

MINUTA DO CONTRATO 

 

Celebrado entre o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na AVENIDA GOIAS S/Nº, inscrito no 

CNPJ (MF) sob o nº 14.051.642/0001-24, representado pelo(a) Sr.(a) ____________________, 

Secretário de Saúde, portador do CPF nº ______________, residente na 

___________________, neste Município, neste ato denominado CONTRATANTE e, de outro 

lado, empresa ____________, inscrita no CNPJ sob o n.º ___________, com sede na 

________________, n.º _____, ________________, na cidade de _______________, por seus 

representantes legais, Sr ___________, _____________, inscrito no CPF/MF sob o n.º 

__________ e portador da C.I. n.º__________, expedido pela _____, e o Sr._____________, 

_______________________, inscrito no CPF/MF sob o n.º ___________ e portador da C.I. n.º 

___________, expedida pela _______, neste ato denominada de CONTRATADA, em 

conformidade com o que dispõe o Processo Licitatório na Modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 

N.º ___/2022-SRP, com base na Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 2.337/2011, 

com a Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, com o Decreto Federal n.º 

10.024/2019, e com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/1993: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E 

COZINHA E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 

DA SECRETARIA EXECUTIVA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA. Conforme especificações contidas 

nos anexos I e II do Edital do Pregão Eletrônico nº ___/2022-SRP; 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

1. O valor deste contrato, de R$.............................(..................................). 
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta 
apresentada pela CONTRATADA no Pregão Eletrônico nº ___/2022-SRP e na Cláusula Primeira 
deste instrumento são meramente estimativos, não acarretando à Administração do 
CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 
1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão Eletrônico nº ___/2022-
SRP, realizado com fundamento na Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto Municipal n.º 
2.337/2011, com a Lei Complementar n.º 123/2006 e suas alterações, com o Decreto Federal 
n.º 10.024/2019, e com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os 
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princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 
54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 
1. O prazo de vigência deste Contrato será de .............................., com validade e eficácia legal 
após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-
se excluir o primeiro e incluir o último. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
1. Caberá ao CONTRATANTE: 

1.1 - Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do 
CONTRATANTE para a entrega dos produtos; 

1.2 - Impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 
1.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA; 
1.4 - Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 
1.5 - Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo 

Departamento de Compras; 
1.6 - Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo 

Departamento de Compras, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato; 
1.7 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos 

e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
1. Caberá à CONTRATADA: 

1.1 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes 
dos serviços, tais como: 

a) salários; 
b) seguros de acidentes; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 
e) vale-refeição; 
f) vale-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela CONTRATANTE. 

1.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, 
porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 

1.3 - Manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, 
devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à 
boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 

1.4 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do 
CONTRATANTE; 

1.5 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE 
ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
CONTRATANTE; 
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1.6 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de 
propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados 
durante o fornecimento do produto; 

1.7 - Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo 
com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Departamento de 
Compras; 

1.7.1 – Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, 
taxas, encargos, royalties, decorrentes no fornecimento dos produtos, sem qualquer 
ônus para a CONTRATANTE. 
1.8 - Efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo 
Departamento de Compras; 

1.9 - Comunicar ao Departamento de Compras do CONTRATANTE, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 

1.10 - A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas no Pregão Eletrônico nº 078/2021-SRP. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

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

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

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

1.4 - Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes 
da adjudicação deste Contrato. 
2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item 
anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do 
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 - Expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de 
pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato; 

1.2 - Expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo 
se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e 
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1.3 - Vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto 
objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
1. A fiscalização do contrato e da entrega dos produtos, objeto do presente pregão, será 
realizada pela servidora Selma Dias de Andrade, que deverá atestar no verso da Nota Fiscal, os 
mesmos obedecerão ao disposto no Art. 73, Inciso II, letras “a” e “b” da Lei Federal n°. 8.666/93 
e suas alterações posteriores. 
2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para 
esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do CONTRATANTE, em tempo hábil 
para a adoção das medidas convenientes. 
3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, 
durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre 
que for necessário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do 
Departamento de Compras do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 
1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação 
orçamentária ............................................ 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 
1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo 
CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao 
fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a 
CONTRATANTE. 
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias 
de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, 
Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO, o FGTS e a TRABALHISTA, em 
original ou em fotocópia autenticada. 
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 
produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com 
as especificações apresentadas e aceitas. 
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas 
ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de 
compensação financeira por atraso de pagamento. 
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte: 
EM = I x N x VP 
Onde: 
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EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX) 
____ 
365 
I = (6/100) 
_______ 
365 
I = 0,0001644 
TX = Percentual da taxa anual = 6%. 

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser 
apresentada posteriormente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que 
haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas 
justificativas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 
1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme 
disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser 
contratado. 
3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo 
as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 
1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e 
demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

1.1 - Advertência; 
1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de 

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

1.3 - Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, 
injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente 
à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula 
Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial; 

1.4 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o 
máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, 
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injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à 
solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula 
Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da 
comunicação oficial; 

1.5 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração do (a) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, por até 2 (dois) anos. 
2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

2.1 - Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 
2.2 - Não mantiver a proposta, injustificadamente; 
2.3 - Comportar-se de modo inidôneo; 
2.4 - Fizer declaração falsa; 
2.5 - Cometer fraude fiscal; 
2.6 - Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
2.7- Não celebrar o contrato; 
2.8- Deixar de entregar documentação exigida no certame; 
2.9- Apresentar documentação falsa. 

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93. 
4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 
pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta 
Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 
5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do 
CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

2.2 - Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração do CONTRATANTE; 

2.3 - Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 
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1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão Eletrônico nº ___/2022-SRP, cuja 
realização decorre da autorização do Sr.(a) ..................................................................., e da 
proposta da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de SÃO FÉLIX DO 
XINGU, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias 
de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas 
pelas representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 
 

SÃO FÉLIX DO XINGU - PA, em ___ de ______________ de ____. 
 
 

CONTRATANTE 

 

 

 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS:  

Nome:     Nome:  

CPF:      CPF:  

 

Responsáveis pela fiscalização nomeados por portaria:  

 

_________________________ 
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