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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 022/2022-SELIC-PMM 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº PE-003/2022-SELIC-PMM 

S I S T E M A  D E  R E G I S T R O  D E  P R E Ç O S  
Processo Administrativo nº 2022.0418.0925/SELIC-PMM 

  

PREÂMBULO 
 
O MUNICÍPIO DE MELGAÇO, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO, Pessoa Jurídica 
de Direito Público Interno 04.876.470/0001-74, com sede localizada na Av. Senador Lemos, 213 
| Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68490-000, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO, designada pela Portaria nº 0001/2022, de 03 de janeiro de 2022, por odem expressa 
do Ordenador de Despesas, o Exmº Sr. JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS, Prefeito Municipal, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação para REGISTRO DE 
PREÇOS, na modalidade PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento Menor 
Preço Por Item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024/2019, 
da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, das Leis Complementares 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 e 155/2016, Decreto n° 7.892/2013 de 23 de 
janeiro de 2013, e Decreto nº 8.538 de 6 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital. 
 
O PREGÃO ELETRÔNICO será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que 
promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para 
tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases.  
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página 
eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br.  O servidor terá, dentre outras, as seguintes 
atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e 
consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão 
pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste 
edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar 
e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; 
indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os 
trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao gestor 
municipal e propor a homologação. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou equipe de 
apoio indicados, poderão atuar outros servidores oficialmente capacitados e designados pela 
administração municipal. 
 
O Edital estará disponível gratuitamente na página http://melgaço.pa.gov.br/, no endereço 
eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br  e no Portal dos Jurisdicionados 
www.tcmpa.gov.br.  
 

ÓRGÃO LJCITADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

Prazo Inicial para Envio das Propostas: 18H:00M DO DIA 18/05/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

Prazo Limite para Impugnação: 18H:00M DO DIA 27/05/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

Pedidos de Esclarecimentos: 18H:00M DO DIA 27/05/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

Prazo Final para Envio das Propostas: 08H:00M DO DIA 01/06/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

Data de Abertura da Sessão Pública: 09H:00M DO DIA 01/06/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

Local de Realização do Certame: www.portaldecompraspublicas.com.br 

Modo de Disputa: ABERTO 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://melgaço.pa.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.tcmpa.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO E SUAS SECRETARIAS, em quantidade 
compreendida entre aquelas informadas no Anexo I, do presente Edital, quando deles a 
Prefeitura Municipal de Melgaço tiver necessidades de adquirir em quantidades 
suficientes para atender as demandas. 

1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, 
facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o de Menor Preço Por Item, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

1.4. Nos termos do inciso III do art. 6º da Lei Federal nº 8.666/93, compra é "toda aquisição 
remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente" observando-
se, ainda, o disposto no art. 15 do mesmo Diploma legal. 

 
2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

2.1. O órgão gerenciador será a Prefeitura. 
2.2. Serão participantes os seguintes órgãos: 
2.2.1. Fundo Municipal de Educação; 
2.2.2. Fundo Municipal de Assistência Social; 
2.2.3. Fundo Municipal de Saúde; 
2.2.4. Fundo Municipal de Meio Ambiente; 
2.2.5. Secretarias. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS 
PÚBLICAS que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória PREGÃO, 
em sua forma ELETRÔNICA. 

3.2. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante 
o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3.3. O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão.  

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis 
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 

 
4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com 
o objeto desta licitação, mediante a apresentação dos documentos pertinentes e os que 
estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 
2010, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. 

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


  
 

   

Página | 3 

4.2. A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital. 

4.2.1. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente 
edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições nele 
estabelecidas. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 
4.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.3.3. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.3.4.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 
4.3.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
4.3.6. Entidades empresariais controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
4.3.7. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica; 
4.3.8. As sociedades empresárias: 

4.3.8.1. Que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 
4.3.8.2. Que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 

e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência); 
4.3.8.3. Que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 

Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; 
4.3.8.4. Integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendido aquelas que 

tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem 
recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se 
demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum; 

4.3.8.5. Que, isoladamente ou em consórcio, tenham sido responsáveis pela elaboração 
do termo de referência, ou da qual o autor do termo de referência seja 
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado; 

4.3.8.6. Cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar 
de agente público, preste serviços ou desenvolva projeto no órgão ou entidade 
da administração pública Prefeitura Municipal de Melgaço em que este exerça 
cargo em comissão ou função de confiança por meio de contrato de serviço 
terceirizado ou contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens, 
ou ainda de convênios e os instrumentos equivalentes; 

4.3.8.7. Reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição, devido 
à natureza do objeto; 

4.4. O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação 
do licitante. 

 
5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br  e até a data e hora marcadas para abertura da 
sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do objeto ofertado e 
preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, 
então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.  

5.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de 
sua exclusiva responsabilidade o levantamento de custos necessários para o 
cumprimento total das obrigações necessárias para a execução do objeto desta licitação. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas 
apresentadas.  

5.3. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  

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

5.5. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o 
preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

5.5.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda 
corrente nacional; 

5.5.2. Marca/Fabricante de cada item ofertado; 
5.5.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o 
caso; 

5.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada e, havendo 
divergência entre as condições da proposta e as cláusulas deste Edital, incluindo seus 
anexos, prevalecerão as últimas.  

5.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na contratação.  

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

5.9. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema 
eletrônico, as seguintes Declarações on-line: 

5.9.1. Declaração de 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, quando for o caso; 

5.9.1.1. A indicação do campo “não” apenas produzirá o efeito de a licitante 
não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar 
nº 123, de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte; 

5.9.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta 
está em conformidade com as exigências do Edital. 

5.10. Além das Declarações on-line, fornecidas pelo Sistema de Compras Públicas e 
assinaladas pelo licitante no ato de envio da proposta eletrônica, o licitante deverá enviar 
sua proposta inicial, em arquivo no formado pdf, juntamente com as declarações 
elencadas a seguir: 

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

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

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

d) Declaração de inexistência de fato impeditiva de sua habilitação, assim como declarar 
ocorrências supervenientes, assinadas por sócio, dirigente, proprietário ou procurador 
da licitante, com o nº. da identidade do declarante.   
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e) Declaração autorizando a Prefeitura Municipal para investigações complementares que 
se fizerem necessárias. 

f) Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores. 
g) Declaração de fidelidade e veracidade dos documentos apresentados.   
h) Declaração de que concorda com os termos do edital.   
i) Declaração de que a contratada possui, em seu quadro de funcionários, no mínimo, 5% 

de pessoas com deficiência ou declaração que possui menos de 20 (vinte) funcionários 
em seu quadro, nos termos da Constituição do Estado do Pará, art. 28, §6. 

j) Declaração de que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira 
independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 
de setembro de 2009 da SLTI/MP. 

k) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder 
Executivo e/ou Legislativo Municipal exercendo funções técnicas, comerciais, de 
gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º, da Lei 8666/93). 

l) Declaração de que a licitante se obriga a garantir que o objeto desta licitação, serão 
fornecidos de acordo com as especificações definidas na proposta e no termo de 
Referência, respeitando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. 

5.11. As declarações exigidas neste edital e não disponibilizadas diretamente no sistema 
deverão ser confeccionadas e enviadas juntamente com a proposta de preços e/ou com 
os documentos de habilitação, e somente após requisição do Pregoeiro.  

5.12. As declarações e documentos enumerados no item 5.10 e seus subitens devem ser 
redigidas e apresentadas pela proporia licitante em papel timbrado e apresentadas 
unitariamente ou em conjunto, a critério da licitante, datadas e assinadas juntamente 
com a proposta de preços inicial. 

5.12.1. Não será necessária a apresentação de tais declarações no reenvio da proposta 
reajustada caso a licitante seja arrematante de algum item. 

5.12.2. os envios tem por obrigatoriedade serem executados pela plataforma compras 
públicas. 

5.13. A ausência de apresentação de quaisquer declarações recairá na desclassificação da 
proposta apresentada. 

5.14. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, 
sujeitarão a licitante às sanções previstas neste Edital.  

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

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

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

 
6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

6.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

6.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no 
sistema www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data 
de recebimento da impugnação. 

6.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
6.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema 
Portal de Compras Públicas no sítio: www.portaldecompraspublicas.com.br. 

6.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

6.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 

6.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

6.7.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

6.8. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos 
de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, 
sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

6.9. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no 
caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente 
ou não identificado no processo para responder pela proponente. 

6.10. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir 
acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores 
alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública 
ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital). 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 
Termo de Referência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 
7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro. 

7.6. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá 
exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

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

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

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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7.8.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente 
ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas).  

7.8.2. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do 
sistema. 

7.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

7.12. Se o(a) Pregoeiro(a) entender que o lance ofertado é absolutamente inexequível ou 
verificar que houve erro de digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar 
a competitividade. 

7.13. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance 
ofertado em 70% do valor orçado pela Administração. 

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

7.15. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa 
e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes do 
certame publicada no endereço eletrônico http://www.portaldecompraspublicas.com.br 
(Portal de Compras Públicas), quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. 

7.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na 
hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele 
ofertado, para efeito de ordenação das propostas.  

7.17. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a 
melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo) 

7.18. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

7.19. Será adotado para o envio de lances neste PREGÃO ELETRÔNICO o modo de disputa 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 

7.20. 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. 

7.21. 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. 

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

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

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de lances e/ou negociação, o Pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto 
ao cumprimento das especificações do objeto. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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8.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em 
conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02 (duas) horas, por 
meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. 

8.2.1. O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro, desde que solicitado por 
escrito, antes de findo o prazo estabelecido. 

8.2.2. A proposta deve conter: 

a) Nome da proponente e de seu representante legal, endereço completo, telefone, 
endereço de correio eletrônico, números do CNPJ e da inscrição Estadual e Municipal 
(se houver); 

b) O preço unitário e total para cada serviço e/ou produto cotado, especificados no 
Termo de Referência (Anexo I deste Edital), bem como o valor global da proposta, em 
moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e 
demais despesas decorrentes da execução do objeto; 

c) A descrição do serviço e/ou produto cotado de forma a demonstrar que atendem as 
especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados da 
data prevista para abertura da licitação; 

e) Preço unitário e total; 

f) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 
8.3. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos 

elencados no subitem 8.2.2, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo 
Pregoeiro acarretará na desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de 
processo sancionatório contra o licitante.  

8.4. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a prazo e especificações do produto ofertado ou qualquer condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas 
a sanar evidentes erros formais ou quando a alteração representar condições iguais ou 
superiores às originalmente propostas.   

8.5. Serão desclassificadas as propostas que contenham preços excessivos, assim entendidos 
quando apresentarem valores globais ou unitários acima do valor definido para o 
respectivo objeto no Termo de Referência.  

8.5.1. A desclassificação por valor excessivo ocorrerá quando o Pregoeiro, após a negociação 
direta, não obtiver oferta inferior ao preço máximo fixado.  

8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preços, ou em caso da necessidade 
de esclarecimentos complementares, serão realizadas diligências para comprovação da 
exequibilidade.  

8.7. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá realizar quaisquer diligências 
necessárias para averiguar a conformidade da proposta com as especificações mínimas 
previstas no Termo de Referência, Anexo I ao Edital, salvo a juntada de documentos, para 
atender à exigência deste edital, findo o prazo estabelecido no item 8.2. 

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

8.8.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, serão 
observados os procedimentos previstos no item 8.2.  

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

8.10. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 
45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina estabelecida no item 9 deste edital, se for 
o caso. 
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8.11. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, 
sob pena de não aceitação da proposta:    

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

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

8.12. Caso necessário, o Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro 
lugar a apresentação de amostra(s), que deverá(ão) ser apresentada(as) no prazo de 72 
(setenta e duas) horas, a contar da data da solicitação, junto ao Órgão Solicitante, para 
conferência do produto/serviço com as especificações solicitadas no Termo de 
Referência:    

8.12.1. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceitável(eis), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 
Termo de Referência. 

8.13. 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. 

8.13.1. 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.   

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

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

 
9. DO EMPATE 

9.1. Consideram-se empate ficto as situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas ou empresas de pequeno porte forem iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada, situação em que, como critério de 
desempate, será assegurado o direito de preferência de que trata os arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006 (ou norma estadual ou municipal que discipline o tratamento 
diferenciado para MEs / EPPs), mediante a adoção dos seguintes procedimentos: 

9.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta 
estiver no intervalo estabelecido no item 9.1, será convocada para, querendo, apresentar 
nova proposta de preço inferior àquela classificada com o menor preço ou lance, no 
prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão; 

9.1.2. Apresentada proposta nas condições acima referidas, esta será considerada como a 
licitante detentora do lance mais vantajoso, dando prosseguimento ao certame na forma 
do item 9 do edital, e seguintes; 

9.1.3. Não apresentada proposta na condição cima referida, serão convocadas as 
microempresas ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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9.1.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs / EPPs que se encontrem 
em situação de empate, será efetuado sorteio aleatório entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.1.5. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, 
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei 
Complementar nº 123/2006 (ou artigos de norma estadual ou municipal que discipline o 
tratamento diferenciado para MEs / EPPs) 

9.1.6. Na hipótese de não declaração de licitante vencedora, enquadrada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, será dado prosseguimento ao certame na 
forma do item 9 do edital e seguintes da licitante que originalmente apresentou a menor 
proposta ou lance. 

9.1.7. O disposto nos subitens 9.1.1 a 9.1.5, somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

9.1.8. A desistência em apresentar lance implicará na manutenção do último preço ofertado 
pela licitante, para efeito de classificação de aceitabilidade da proposta. 

9.2. Se o pregoeiro observar que há licitantes em situação de empate que enviaram seus lances 
em horários exatamente iguais, mas não se enquadram como MEs / EPPs, adotará os 
seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

9.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 
9.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
9.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento tecnológico no País; 
9.2.4. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação; 

9.2.5. Sorteio. 
9.3. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor 

Negociado", com a devida justificativa. 
 
10. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO  

10.1. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10.2. As habilitações serão apresentadas e cadastradas diretamente no sistema eletrônico, 
em campo específico, no momento do cadastro das propostas, não podendo o licitante 
alegar qualquer tipo de desconhecimento sobre as etapas necessárias para o seu 
preenchimento. 

 
11. DA HABILITAÇÃO  

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

11.1.1. SICAF; 
11.1.2. Cadastro do Portal de Compras Públicas; 
11.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional 

de Empresas Punidas – CNEP, no sítio: (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 
11.1.4. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 

mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, no seguinte endereço eletrônico: 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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11.1.5. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU, no sítio:  
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

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

11.1.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro inabilitará o licitante, por falta de 
condição de participação. 

11.2. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF em 
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 
financeira e habilitação técnica. 

11.3. As habilitações serão apresentadas e cadastradas diretamente no sistema eletrônico, 
em campo específico, no momento do cadastro das propostas, não podendo o licitante 
alegar qualquer tipo de desconhecimento sobre as etapas necessárias para o seu 
preenchimento. 

11.4. O encaminhamento da habilitação para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno 
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante 
será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros os documentos por ela anexados. 

11.5. O encaminhamento da habilitação deverá, obrigatoriamente, ser efetuado por meio de 
transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema, devendo ser inseridos todos os 
documentos solicitados nos subitens 11.7.1, 11.7.2, 11.7.3, 11.7.4, 11.7.5 abaixo 
dispostos. A não inserção dos documentos, implicará na desclassificação da empresa 
licitante, face à ausência de informações suficientes para sua habilitação. 

11.6. É vedada a identificação dos proponentes licitantes no sistema, em qualquer hipótese, 
antes do término da fase competitiva do PREGÃO ELETRÔNICO, sob pena de 
desclassificação da empresa.  

11.7. A Habilitação deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais dizem 
respeito a: 

 
11.7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  

11.7.1.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de 
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

11.7.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado 
da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação 
ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio    
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

11.7.1.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial 
da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 
seus administradores; 

11.7.1.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência; 

11.7.1.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada 
de prova da indicação dos seus administradores; 

11.7.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 
com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na 
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 
5.764, de 1971; 

11.7.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País: decreto de autorização; 

11.7.1.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva bem como dos documentos 
pessoais dos sócios e titulares autenticados em cartório. 

 
11.7.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (Artigo 29 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 

atualizações): 
11.7.2.1. Provas de inscrição: 

a) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ), com emissão não superior a 90 (noventa) dias, juntamente 
com o seu QSA (Quadro de Sócios Administradores); 

b) no Cadastro de Contribuintes Estaduais, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual;  

c) no Cadastro de Contribuintes Municipais, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade 
e compatível com o objeto contratual; 

11.7.2.2. Provas de regularidade: 
a) Para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão 

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

b) Para com a Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta 
junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda 
Estadual onde a empresa for sediada; 

c) Para com a Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto 
aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda 
Municipal onde a empresa for sediada; 

d) Relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei; 

e) perante a Justiça do Trabalho, pela apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva com 
efeito de Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de 
maio de 1943, de forma a comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante o referido Órgão. (Incluído pela Lei nº 12.440, 
de 2011), 

11.7.2.2.1.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda 
a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

11.7.2.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou 
municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 
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condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 
Estadual ou da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente que demonstre tal isenção. 

11.7.2.2.3. Todas as “Certidões Negativas” exigidas nas alíneas de “c” a “e” do 
subitem 11.32.2 poderão ser apresentadas e aceitas, ainda que no 
formado de “Certidão Positiva com efeito de Negativa”. 

 
11.7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

11.7.3.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, de recuperação judicial 
ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005). 

11.7.3.2. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de 
Falências e Recuperações Judiciais) originária do site do Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal e Territórios, A certidão cível atende ao 
disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993, em nome da pessoa 
jurídica e dos seus sócios, juntamente com a Certidão de Distribuição 
de Ações Cíveis no âmbito Federal de competência da unidade 
jurisdicional da sede da Licitante, em data não superior a 30 (trinta) 
dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar no 
documento, através do sitio do Tribunal Regional Federal.  

11.7.3.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, devidamente, 
registrado na junta comercial, que comprove a real situação financeira 
da empresa, devendo conter a assinatura dos sócios e do contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Contabilidade, vedado a sua substituição por 
balancete ou balanços provisórios.  

11.7.3.3.1. O balanço deverá vir acompanhado de: 
11.7.3.3.1.1. Livro Diário, com termo de abertura e encerramento, 

devidamente registrado na Junta Comercial; 
11.7.3.3.1.2. Certidão de Regularidade Profissional do Contador 

(CRP), CERTIFICANDO que o profissional identificado no presente 
documento se encontra em situação REGULAR junto ao referido 
Conselho; 

11.7.3.3.1.3. Certidões de Regularidade contendo número, validade 
e finalidades de Balanço Patrimonial e Editais de Licitação, de 
acordo com a Resolução nº 1.402/2012- CFC,  

11.7.3.3.1.4. Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, que 
deverá acompanhar a documentação acima aludida. 

11.7.3.3.1.5. Certidão específica de arquivamento. 
11.7.3.3.2. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será 

exigido da licitante qualificada como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

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

11.7.3.3.4. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 
social/estatuto social. 

11.7.3.3.5. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme 
dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, 



  
 

   

Página | 14 

sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão 
fiscalizador; 

11.7.3.4. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 
mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 
(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da 
aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
11.7.3.5. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) 

em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 
Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para 
a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do 
valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

 
11.7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

11.7.4.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
licitação, consistente em Atestado(s) de Capacidade Técnica, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando ter a licitante fornecido produto e/ou prestado serviço 
compatível como o objeto desta licitação.  

11.7.4.2. O atestado a ser apresentado deverá ser firmado por pessoa que 
efetivamente responda civilmente pela empresa declarante, como seu 
diretor, sócio-gerente ou, no caso de Poder Público, pelo fiscal do 
contrato ou ordenador da despesa, devendo o signatário estar 
claramente identificado (nome e função), com firma reconhecida em 
cartório.   

11.7.4.3. O atestado ou declaração deverá, obrigatoriamente, possuir a 
relação do(s) produto(s) contendo no mínimo: descrição, unidade de 
medida e quantitativo(s) fornecido(s).  

11.7.4.4. A Administração poderá  oficiar a licitante ou diligenciar a quem quer 
que seja, na forma do Artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93 e demais 
atualizações, a fim de verificar a veracidade das informações contidas 
nos atestados, podendo requerer documentos ou informações, tais 
como cópia de contratos, notas fiscais, recolhimento de tributos, 
dentre outros cabíveis. 

 
11.7.5. ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: 

11.7.5.1. Declaração de que a empresa não emprega menor de 18 (dezoito) 
anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, 
bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-obra de 
menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos. Declaração da licitante, elaborada em 
papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não 
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possui no seu quadro de funcionários, menores de 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 anos em qualquer tipo 
de trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, 
conforme preceitua o inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal 
c/c o inciso V do artigo 27, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

 
11.8. DA HABILITAÇÃO DAS ME’s/EPP’s  
11.8.1. As empresas qualificadas como ME/EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, 

deverão apresentar todos os documentos de habilitação, referentes à habilitação 
jurídica, fiscal e trabalhista, econômico-financeira e qualificação técnica, sob pena de 
inabilitação.  

11.8.2. No tocante à Qualificação Econômico-Financeira, poderão substituir o Balanço 
Patrimonial e seus anexos: 

a) a empresa qualificada como ME/EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, pela 
Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS); 

b) a empresa qualificada como ME/EPP, na forma da Lei Complementar nº 123/2006, 
qualificada como MEI, pela Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor 
Individual (DASN-SIMEI) 

11.8.3. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que a licitante qualificada como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) 
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

11.8.3.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 

11.8.4. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 
alguma restrição no que tange à regularidade fiscal ou trabalhista, a mesma será 
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 
comprovar a regularização. 

11.8.4.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 
Administração, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

11.8.5. A não regularização no prazo previsto implicará decadência do direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado a Prefeitura Municipal 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação para prosseguimento 
do certame.  

11.8.6. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado: 

a) Da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e 
b) Da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último 

exercício. 
11.9. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO  
11.9.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão 

ser enviados em até 02 (duas) horas, exclusivamente por meio de campo próprio no 
Sistema.  

11.9.2. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar todos em nome e CNPJ 
da matriz ou todos em nome e CNPJ da filial, exceto aqueles que comprovadamente só 
possam ser fornecidos à matriz e referir-se ao local do domicílio ou sede do interessado.  

11.9.3. As certidões que não apresentarem em seu teor, data de validade previamente 
estabelecida pelo órgão expedidor, deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias 
antes da data da sessão pública deste Pregão. 
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11.9.4. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos enviados via 
correio eletrônico, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 
e horário para a continuidade da mesma.  

11.9.5. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, apresentá-los em desacordo com o estabelecido 
neste Edital ou deixar de enviar a documentação de habilitação por meio de campo 
próprio do Sistema quando solicitado pelo pregoeiro, ficando sujeito às penalidades 
previstas neste Edital.  

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

11.9.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

11.9.8. Se a proposta não for aceitável, ou se a licitante não atender às exigências de 
habilitação, o Pregoeiro, examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na 
ordem de classificação, até a seleção da proposta que melhor atenda a este edital.  

11.9.9. O Pregoeiro em conjunto com a Equipe de Apoio poderá promover diligências 
necessárias para averiguar a conformidade dos documentos apresentados, conforme 
dispõe o §3º do art. 43 da Lei 8.666/93.  

11.9.10. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital, a licitante 
será declarada vencedora. 

11.9.11. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
 
12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

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

12.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal, conforme item 7. 

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

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

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

12.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

12.4. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
13. DOS RECURSOS 

13.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, 
será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante 
manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) 
decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

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

13.3.2. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão 
comparecer a sede da Prefeitura Municipal de Melgaço, sito a Av. Senador Lemos, 213 – 
Centro - 68.490-000, Melgaço/Pará. 

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

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

 
14. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

14.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
14.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

14.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

14.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

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

14.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO 
DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus 
dados cadastrais atualizados. 

 
15. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

15.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 

15.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

 
16. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário, o prazo de 05(cinco) dias, 
contados a partir da data de sua(s) convocação(ões), para assinar(em) a Ata de Registro 
de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair(em) do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

16.2. Alternativamente à(s) convocação(ões) para comparecer(em) perante o órgão ou 
entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá 
encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja(m) assinada(s) no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da data de seu recebimento. 
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16.3. 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. 

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

16.5. O Prazo de Vigência da Ata de Registro de Preços será de 12(doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura, conforme determina o art. 12, do Decreto Federal nº 
7892/2013. 

 
17. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

17.2. O prazo de vigência e as condições de reequilíbrio e/ou revisão de preços, observarão 
as cláusulas contratuais ou as disposições constantes de instrumento equivalente. 

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

17.4. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

17.5. O prazo para assinatura do termo de contrato acima estabelecido poderá ser 
prorrogado uma única vez por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito 
pela Prefeitura Municipal. 

17.5.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 
assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

17.5.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, importará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades estabelecidas 
neste edital. 

17.5.3. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 

17.6. O Termo de contrato Anexo IV deste Edital, ou instrumento equivalente, estabelecerá 
as hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias. 

17.7. O presente Edital fará parte integrante do contrato, bem como seus anexos e a 
proposta apresentada pela licitante vencedora. 

17.8. Será designado um Fiscal para o contrato, que desempenhará as atribuições previstas 
na lei. 

17.9. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste 
Pregão. 

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

 
18. DO REAJUSTE 

18.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Contrato ou outro instrumento, anexo a este Edital.  

18.2. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto nº 
7.892, de 2013.  

 
19. DO PAGAMENTO 

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 
este Edital. 

 
20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 
licitante/adjudicatário que: 

20.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

20.1.2. Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando cabível; 
20.1.3. Apresentar documentação falsa; 
20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
20.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
20.1.6. Não mantiver a proposta; 
20.1.7. Cometer fraude fiscal; 
20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
20.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame 

sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) 
por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, 
da Lei Nº 8666/93. 

20.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com a Prefeitura Municipal de MELGAÇO/PA, e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas, inclusive com as multas previstas. 

20.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à 
vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 
8.666/93: 

a) Advertência por escrito; 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor total do contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Melgaço/PA, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo 
que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da 
Prefeitura Municipal de Melgaço/PA, será aplicado o limite máximo temporal previsto 
para a penalidade 05 (cinco) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 
14 do Decreto Nº 3.555/00. 

20.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
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nesse prazo encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo. 

20.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Melgaço/PA, as sanções 
administrativas previstas no Item 17.3, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante 
a Administração Pública. 

20.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer 
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais 
alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução 
do objeto contratual. 

20.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no 
processo de licitação ou na execução do contrato; 

b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato; 

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;  

d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo 
licitatório ou afetar a execução do contrato.  

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com 
o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista 
acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o 
organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

 
21. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

21.1. De acordo com o art. 22, § 9º do Decreto nº 7.892, de 2013 a Ata de Registro de Preços, 
durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e 
respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 
1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

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

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

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

21.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, 
observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do 
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
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21.6. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 

 
22. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

22.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
23.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 
 

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
24.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência.  
 
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

25.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
25.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde 
que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

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

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

25.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
25.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

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

25.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

25.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios 
da isonomia e do interesse público. 

25.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

25.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações 
nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento 
equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

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

25.12.  O Município de Melgaço/PA, poderá revogar este Pregão por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, 
ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for 
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viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os 
princípios da ampla defesa e contraditório. 

25.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 
25.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
25.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de 
classificação e habilitação. 

25.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no 
Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Melgaço, no Endereço: Av. 
Senador Lemos, 213 – Centro – Melgaço – Pará – CEP: 68.490-000, nos dias úteis, no 
horário das 08:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30 h, mesmo endereço e período no qual os 
autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

 
26. DOS ANEXOS 

26.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
26.1.1.  ANEXO I – Termo de Referência 
26.1.2. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços 
26.1.3. ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços 
26.1.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato 

 
Melgaço/PA, 13 de maio de 2022. 

 
 
 
 
 

LILIANE MEDEIROS FERREIRA 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Portaria nº 0001/2022

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE 

1.1. Órgão Licitador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 

1.1.1. CNPJ: 04.876.470/0001-74 

1.1.2. Secretaria Interessada:  SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 

1.1.2.1. Endereço: com sede localizada na Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | 

CEP: 68490-000 

1.1.3. Secretário(a) Municipal:  JOSÉ FERNANDO DIAS RAMOS 

1.1.3.1. Nomeação: Portaria nº 0008/2021     | Data/Ano: 01/01/2021  

1.1.3.2. Dados Pessoais: CPF: 057.598.142-30     | RG: 8513836 - PC/PA 

1.1.3.3. Endereço: Rua Marechal Rondon     | Nº: 159     | Bairro: Centro     | Cidade: Melgaço     | 

Estado: PA     | CEP: 68.490-000 

2. OBJETO 

2.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

ESPORTIVO DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MELGAÇO E SUAS SECRETARIAS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste instrumento. 

2.1.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

2.1.1.1. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE SUPRIMENTO 

2.1.1.1. Os produtos serão fornecidos obedecendo a especificação de cada bem, conforme o 
disposto no anexo I deste termo de referência, sendo recusado item que estiver com alguma 
característica diferente.  

2.1.1.2. O fornecimento deverá ser realizado de forma parcelada, para um período de 12 meses, 
contados a partir da data de publicação do extrato do contrato. 

2.1.1.3. O prazo de entrega não será superior a 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento 
da Ordem de Compra ou de outro documento equivalente, independente da quantidade solicitada. 

2.1.1.3.1. A Ordem de Compra, será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverá 
constar nela as informações afetas aos produtos adquiridos detalhando o item e a quantidade 
demandada.  

2.1.1.3.2. Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item 
especificado na Ordem de Compra.  

2.1.1.4. A entrega do objeto licitado deverá ser feita na sede na CONTRATANTE.  

2.1.1.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para 
entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a 
CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.  

2.1.1.6. O objeto dessa licitação será recebido PROVISORIAMENTE, pela CONTRATANTE, após 
conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal 
Eletrônica e/ou no conhecimento de transporte da transportadora, devidamente datado e assinado. 
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2.1.1.7. Após o recebimento provisório do material, em um prazo máximo de 01 (um) dia útil, será 
verificada, pela CONTRATANTE, conformidade do material proposto e entregue com as 
especificações contidas neste Termo de Referência. 

2.1.1.8. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, o material deverá ser substituído, por 
conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 01 (um) dia útil, não considerado como prorrogação 
do prazo de entrega. Esse processo de verificação de compatibilidade será também aplicado ao 
material encaminhado pela licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será 
o objeto da licitação definitivamente recebido e aceito;  

2.1.1.9. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita 
qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de 
garantia do produto, quando da utilização desse material;  

2.1.1.10. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será 
confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.  

2.1.1.2. DO LOCAL, PRAZO E FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

2.1.1.2.1. As entregas dos bens deverão ser realizadas no Almoxarifado da Prefeitura Municipal 
de Melgaço, localizado na | Av. Senador Lemos, 213 | Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68490-000.  

2.1.1.2.2. O prazo de entrega é de até 20 (vinte) dias úteis, a contar da data de emissão da ordem 
de compras emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Melgaço.  

2.1.1.2.3. Os produtos serão recebidos provisoriamente no ato da entrega, pelo (a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.   

2.1.1.2.4. O objeto do presente Termo de Referência (TR) poderá ser rejeitado, no todo ou em 
parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste TR e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 03(três) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem 
prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.  

2.1.1.2.5. Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias, 
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

2.1.1.2.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo.  

2.1.1.2.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

2.1.1.2.8. Os produtos fornecidos deverão apresentar a qualidade exigida de acordo com o Código 
de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). 

2.1.1.2.9. A montagem, quando necessária, deverá ser providenciada em até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da entrega, em data, horário e local previamente acordados a Administração, deven do ser 
acompanhada por servidor designado para tal fim. 

2.1.1.2.10. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de 
inteira responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação dos materiais até o local designado para 
entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATADA ou da transportadora, não sendo a 
CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte. 

2.1.1.3. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
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2.1.1.3.1. O Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o fim dos créditos 
orçamentários, podendo ser prorrogado por conveniência da Prefeitura Municipal de Melgaço, até o 
limite permitido na lei 8.666/93 e suas alterações. 

2.2. As especificações e os quantitativos dos materiais esportivos a serem adquiridos estão 

discriminados e quantificados na tabela descritiva (anexo I) deste instrumento. 

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

3.1.  A aquisição de material esportivo é imprescindível à Prefeitura Municipal de Melgaço e 

Secretarias de Esporte e Lazer, para suprir às necessidades de fornecimento desses materiais, como 

meio de incentivo e fomento às atividades de recreação esportiva 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

4.1.  A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de pessoa jurídica 

especializada no fornecimento de material esportivo, objetivando atender as demandas da Secretaria 

Municipal de Esporte e Lazer. 

5. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO 

5.1.  Pugna-se pela realização de PREGÃO, em uma de suas formas, devidamente justificada por 

quem de direito, pois os bens e serviços a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens e 

serviços comuns, por possuir padrões de desempenho e características gerais e específicas 

usualmente encontradas no mercado, nos termos do § único do art. 1º da Lei n° 10.520, de 2002 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 
recebimento definitivo; 

6.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 
prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução da presente Nota de Empenho de Despesa, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 7.1. São obrigações da Contratada: 

7.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 
como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto 
e, ainda: 
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7.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade; 

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 
12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 de 1990). 

7.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 
o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 
comprovação; 

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

7.1.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução da contratação. 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1.  É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. Fiscal:  ELIENAY DE SOUZA ALFAIA 

10.1.1. Nomeação: Portaria nº 0003/2022     | Data/Ano: 03/01/2022 

10.1.2. Dados Pessoais: CPF: 898.854.732-20     | RG: 6096774 2 VIA PC/PA 

10.1.3. Endereço: Av. Senador Lemos     | Nº: 390     | Bairro: Centro     | Cidade: Melgaço     | 

Estado: PA     | CEP: 68.490-000 

10.1.4. Situação Funcional: (   ) Contratado     | ( x ) Efetivo 

10.2.  Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados.  

10.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 

ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica a corresponsabilidade da Administração ou 

de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas 

ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 
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11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será realizado após o recebimento definitivo do objeto desta contratação, e do 

atesto da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), através de ordem bancária em nome da Contratada, desde 

que esta indique o banco, agência e conta corrente a ser creditada; 

11.2. A Contratada deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, as certidões de 

regularidade fiscal junto à Previdência Social (CND), Receita Federal do Brasil, Fundo de Garantia 

(CRF) e ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT). 

11.3. A nota fiscal que contiver erro ou rasura será devolvida à Contratada para retificação, 

reabrindo-se em favor da Contratante o prazo para atesto e pagamento. 

12. REAJUSTE 

12.1. Os preços contratados são fixos pelo período de um ano, exceto para os casos previstos no 
Art. 65, §§ 5º e 6º, da Lei 8.666/93.  

12.2. Ocorrendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá ser restabelecida a 
relação que as partes pactuaram inicialmente, nos termos do Art. 65, Inciso II, Alínea d, da Lei 8.666/93, 
mediante comprovação documental e requerimento expresso do Contratado. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará 
o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 
8.666/93:  

 a) advertência;  

 b) multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato 
por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado;  

 c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do 
contrato;  

 d) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo de até 02 (dois) anos; 

 e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

 f) simultaneamente, qualquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 8.666/93.  

14.2. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a 
comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a 
que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente.  

14.3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita 
ao Contratado, e publicado na imprensa oficial, excluídas as penalidades de advertência e multa de 
mora quando for o caso, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será 
registrado no cadastro correspondente. 

15. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
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15.1. O custo total estimado da contratação é de R$ 1.427.706,40 (um milhão, quatrocentos e 

vinte e sete mil, setecentos e seis reais e quarenta centavos) e foi aferido pela média de preços 

praticados para contratações assemelhadas com outros entes públicos, mediante o auxílio da 

ferramenta tecnológica Banco de Preços. 

16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

16.1. As despesas deste Termo de Referência ocorrerão por conta das classificações funcionais 

constantes da Lei Orçamentária Anual vigente e serão indicadas, oportunamente, pelo Departamento 

de Contabilidade do Município de Melgaço. 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. Eventual alteração deste projeto para adequação ou ajuste de condições deverá ser 

submetida ao ordenador de despesa deste Poder. 

17.2. Esclarecimentos relativos ao Termo de Referência serão prestados por membros da 

Comissão de Licitação, no horário de 8:30 às 12:00, na Av. Senador Lemos, 213, Bairro: Centro, CEP: 

68.490-000 ou E-mail: selicmelgaco@gmail.com. 

17.3. Este Termo de Referência faz parte integrante do instrumento convocatório/edital e da 

minuta do contrato administrativo para todos os efeitos legais e de direito. 

17.4. Por fim, fazem parte deste Termo de Referência: 

➢  Planilha de Quantitativos; 

➢ Pesquisa de Mercado; 

➢ Relatório de Cotação; 
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Planilha de Quantitativos 
 
Item Quant. Unid. Descrição do objeto Especificação Detalhada do Objeto  V. Unitario  V. Total 

1 20 Unidades 
ANTENA DE VOLEI-CONFECCIONADA EM 

FIBRA DE VIDRO 

ANTENA PARA REDE DE VÔLEI OFICIAL EM FIBRA DE VIDRO - 

ANTENA PARA REDE DE VÔLEI OFICIAL EM FIBRA DE VIDRO, 

PRODUZIDA EM FIBRA DE VIDRO, PINTURA EM POLURETANO 
VERMELHA COM FAIXAS INTERCALADAS DE 100M E ACABAMENTO 

EM VERNIZ, DIMENSÔES 10 MM DE DIÂMETRO POR 1,80 M DE 

ALTURA, REVESTIDA POR PINTURA DE ESMALTE SINTÉTICO. 

APROVADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VÔLEIBOL. 

 R$            143,55   R$           2.871,00  

2 20 Unidades APARADOR DE CHUTE E SOCO 

APARADOR DE CHUTE E SOCO - Equipamento, acessórios desporto, 

material: couro sintético, tipo: aparador de chute e soco, dimensões: 40 x 60 x 13 
cm, uso: treinamento de artes marciais, características adicionais: com suporte e 

alças 

 R$            181,48   R$           3.629,60  

3 50 Unidades APITO PROFISSIONAL COM DEDAL 

APITO PROFISSIONAL COM DEDAL - Apito profissional para árbritro. Com Dedal. 

Bolinha interna. Cor Preto - Apito profissional para árbritro. Com Dedal. Bolinha interna. 

Cor Preto 

 R$              98,02   R$           4.901,00  

4 50 Unidades APITO PROFISSIONAL EM ABS 

APITO PROFISSIONAL EM ABS - Apito profissional - Apito profissional, material 

plástico, tipo 40, sem esfera, som nitido, para uso na arbitragem de várias modalidades 

esportivas. 

 R$              49,42   R$           2.471,00  

5 200 Pacotes BAMBOLÊ 
BAMBOLÊ - Arco de ginástica rítmica ( bambolê ), material: pvc, diâmetro: 1 m, 

aplicação: práticas esportivas - Pacote com 5 unidades 
 R$              59,25   R$         11.850,00  

6 40 Unidades 
KIT BANDEIRA ÁRBITRO DE FUTEBOL DE 

CAMPO C/ 2 UNIDADES 

BANDEIRA ÁRBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO - Bandeira institucional - Nome: 

Bandeira Distintiva 0 - Equipamento, acessórios desporto, equipamento, acessórios 

desporto. Bandeira quatro gomos para árbitro (par) - cor laranja e amarelo (quadriculada) 

- medidas 40 cm x 40 cm com bastão de alumínio e manete aderente e macio. Acompanha 
embalagem com zíper 

 R$            146,69   R$           5.867,60  

7 60 Jogos BARALHO DE PLÁSTICO 

BARALHO DE PLÁSTICO - MATERIAL PLÁSTICO, APRESENTAÇÃO CAIXA 

PLÁSTICA COM 2 JOGOS, CORBÁSICA FRENTE BRANCA, COR BÁSICA VERSO 

AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL 

 R$              28,47   R$           1.708,20  

8 20 Unidades BOLA DE BASQUETE PROFISSIONAL 

BOLA DE BASQUETE - Bola basquetebol, material: couro, peso cheia: 600 a 675 g, 

circunferência: 75 a 77 cm, características adicionais: sem costura, câmara airbility e 

matizada, tamanho: oficial, tipo uso: adulto 

 R$            281,17   R$           5.623,40  

9 100  Unidades   BOLA DE FUTEBOL PROFISSIONAL  

 BOLA DE FUTEBOL PROFISSIONAL - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 

PROFISSIONAL, COMPOSIÇÃO DE MICROFIBRA, COSTURADA A MÃO; 

CIRCUNFERÊNCIA DE 68 A 69,5CM; PESO: 410 A 445G; COM MIOLO 

SUBSTITUÍVEL E CÂMARA BUTIL.  

 R$            292,87   R$         29.287,00  

10 60 Unidades BOLA DE FUTEBOL SOCIETY 
BOLA DE FUTEBOL SOCIETY, CONFECIONADA EM PU, COM COSTURA, 

CIRCUNFERÊNCIA DE 66-69CM E PESO DE 420-450G. 
 R$            226,47   R$         13.588,20  
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11 100 Unidades BOLA DE FUTSAL MAX 500 

BOLA DE FUTSAL MAX 500 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO - MODELO 

500 COM 32 GOMOS - BOLA DE FUTSAL OFICIAL ADULTO - MODELO 500 COM 

32 GOMOS, COSTURADA - COMPOSIÇÃO PU POLIURETANO ULTRA 100% 

CAMARA 6D AIRBILITY - PESO 400 - 440 GRAMAS, CIRCUFERENCIA 62-64 CM 

APROVADA PELA CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTBOL. 

 R$            227,25   R$         22.725,00  

12 100 Unidades BOLA DE FUTSAL MAX 200 

BOLA DE FUTSAL MAX 200 - BOLA DE FUTSAL OFICIAL JUVENIL/FEMININO - 

MODELO 200 COM 8 GOMOS - TERMOTEC - COMPOSIÇÃO PU POLIURETANO 

ULTRA 100% - CAMARA 6D AIRBILITY - PESO 350-380 GRAMAS - BOLA DE 

FUTSAL OFICIAL JUVENIL/FEMININO - MODELO 200 COM 8 GOMOS - 

TERMOTEC - COMPOSIÇÃO PU POLIURETANO ULTRA 100% - CAMARA 6D 

AIRBILITY - PESO 350-380 GRAMAS, CIRCUFERENCIA 55-58 CM - APROVADA 

PELA CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL 

 R$            173,11   R$         17.311,00  

13 100 Unidades BOLA DE FUTSAL INFANTIL SUB 13 

BOLA DE FUTSAL INFANTIL MAX 200 - BOLA DE FUTSAL INFANTIL MAX 200, 

CIRCUNFERENCIA 55 - 59 CM, PESO 350 - 380 G, TERMOTEC PU ULTRA 100%, 

CAMARA AIRBILITY, MIOLO REMOVIVEL, IGUAL OU SUPERIOR A PENALTY. 

APROVADA PELA CBFS. 

 R$            169,64   R$         16.964,00  

14 60 Unidades BOLA DE VÔLEIBOL 

BOLA DE VÔLEIBOL - Bola voleibol - Material: Couro, Peso Cheia: 260 A 280 G, 

Circunferência: 65 A 67 CM, Características Adicionais: Oficial, Colada, Aplicação: 

Prática Esportiva, Modelo: Pro 6.0, 

 R$            284,33   R$         17.059,80  

15 50 Unidades BOLA HANDEBOL H1L 

BOLA HANDEBOL - BOLA DE HANDEBOL SUÉCIA H1LOBJETO:BOLA DE 

HANDEBOL, SUÉCIA H1L, COSTURADA, COM 32 GOMOS, CÁPSULA SIS, 

FORRO TRIAXIAL, CONFECCIONADA COM POLIURETANO GRIP PRO, 

TAMANHO: 49 A 51 CM DE DIÂMETRO. PESO: 230-270 GR, CÂMARA 6D, BOLA 

COM SELO IHF.APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE 

HANDEBOL. 

 R$            196,66   R$           9.833,00  

16 50 Unidades BOLA HANDEBOL H2L 

BOLA HANDEBOL H2L - BOLA - DE COURO SINTETICO, PESANDO 325 A 400G, 

DE HANDEBOL H2L FEMININO, DE TAMANHO_(CIRCUNFERENCIA) OFICIAL, 

NA COR BRANCA, COM MIOLO SUBSTITUIVEL, ACABAMENTO SEM 

COSTURA - BOLA - DE COURO SINTETICO, PESANDO 325 A 400G, DE 

HANDEBOL H2L FEMININO, DE TAMANHO_(CIRCUNFERENCIA) OFICIAL, NA 

COR BRANCA, COM MIOLO SUBSTITUIVEL, ACABAMENTO SEM COSTURA 

 R$            265,70   R$         13.285,00  

17 50 Unidades BOLA HANDEBOL H3L 

BOLA HANDEBOL H3L -, MASCULINA, COSTURADA A MÃO, 

CONFECCIONADA EM COURO PESO ENTRE 425 E 475 GRAMAS, 32 GOMOS, 

CIRCUNFERÊNCIA ENTRE 58 A 60 CM COM SELO DE QUALIDADE DA 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL. (SIMILAR PENALTY SUÉCIA 

H3L PRO) 

 R$            274,08   R$         13.704,00  

18 300 Unidades BOLA PARA TENIS DE MESA 

BOLA PARA TENIS DE MESA - Bola de tênis - Bolinha para Tênis de mesa, 1 estrela 

cor branca de 40mm de diâmetro, confeccio-nada plástico ABS+ com classificação D40+, 

de procedência importada, dentro das normas técnicas e da ITTF e aprova-das pela CTTA 

 R$                4,20   R$           1.260,00  

19 200 Unidades BOLSA PARA MATERIAL ESPORTIVO 

BOLSA PARA MATERIAL ESPORTIVO - Sacola de material esportivo - Bolsa para 

gestante confeccionada em poliéster 600, totalmente revestida com PVC Cristal gramatura 

20. Abertura superior com zíper nº 06 100% Poliéster. Duas alças em polipropileno, com 

cadarço inferior de reforço. Bolso frontal com abertura em zíper nº 06. 100% Poliéster. 

Medidas totais da bolsa 38 cm x 28cm x 11cm. Personalização em estampa a definir pelo 

 R$              86,63   R$         17.326,00  
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Departamento Municipal de Assistência Social. Nas cores 50 (cinquenta) unidades em azul 

ou verde ou amarelo e 50 (cinquenta) unidades em rosa ou lilás. 

20 100 Unidades BOMBA PARA INFLAR BOLA 

BOMBA PARA INFLAR BOLA - BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA - 

confeccionada com tecnologia double action que garante um enchimento estável e mais 

rápido, material PVC, acompanha bomba, mangueira borracha com liga de zinco e 2 bicos 

para inflar, nas dimensões 24 x 06 x 05 cm. 

 R$              47,09   R$           4.709,00  

21 100 Unidades 
BOMBA PARA INFLAR BOLA DOUBLE 

ACTION 

BOMBA PARA INFLAR BOLA DOUBLE ACTION - BOMBA DE INFLAR - 

ESPECIFICAÇÕES: BOMBA DE AR DUPLA AÇÃO. IDEAL PARA INFLAR BOLAS 

E PNEUS DE BICICLETA. POSSUI SISTEMA DUPLA AÇÃO - BOMBA DE INFLAR 

- ESPECIFICAÇÕES: BOMBA DE AR DUPLA AÇÃO. IDEAL PARA INFLAR 

BOLAS E PNEUS DE BICICLETA. POSSUI SISTEMA DUPLA AÇÃO, INFLANDO 

NOS DOIS SENTIDOS DO MOVIMENTO. DESENVOLVIDA EM MATERIAL 

ACRÍLICO TRANSLÚCIDO DE ALTA RESISTÊNCIA. MANGUEIRA FLEXÍVEL 

PARA FACILITAR O AJUSTE. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 BOMBA E 2 

AGULHAS. 

 R$              90,62   R$           9.062,00  

22 60 Unidades CALIBRADOR DE BOLA DIGITAL 

CALIBRADOR DE BOLA - CALIBRADORES DE BOLA MODELO DIGITAL. COM 

VISOR PARA MEDIÇÕES. SERVE EM TODOS OS TIPOS DE BOLAS. 

ACOMPANHA O CALIBRADOR MAIS UMA AGULHA. 

 R$            120,66   R$           7.239,60  

23 20 Unidades CAMA ESLATICA JUMP 36 MOLAS 
CAMA ESLATICA - JUMP, MINI CAMA ELASTICA, PES FIXOS, 36 MOLAS, 98 

CM, SUPORTA ATE 180 KG 
 R$            496,41   R$           9.928,20  

24 200 Pares CANELEIRA PARA FUTEBOL 

Par de Caneleiras para futebol. Descrição Complementar: com parte externa em 100% 

polipropileno, possui armação rígida para proteção, além de ajuste ergonômico. Apresenta 

parte interna em eva que oferece um revestimento amortecido, macio e resistente. Material: 

parte externa em 100% polipropileno; enchimento em 60% eva; 35% outras fibras e 5% 

polietileno Ajuste: tira elástica com velcro para um encaixe personalizado Sem tornozeleira 

Peso aproximado:100 g - tam P a G. Garantia contra defeitos de fabricação. 

 R$              39,16   R$           7.832,00  

25 200 Jogo CARTÃO ARBITRO MATERIAL PLÁSTICO. 

CARTAO DE ARBITRO - EM PLASTICO RIGIDO, COM 10CM X 8 CM, NA COR 

NAS CORES VERMELHO E AMARELO - CARTAO DE ARBITRO - EM PLASTICO 

RIGIDO, COM 10CM X 8 CM, NA COR NAS CORES VERMELHO E AMARELO 

 R$              43,11   R$           8.622,00  

26 200 Pares CHUTEIRAS FUTEBOL DE CAMPO 
Chuteira para futebol de campo - Chuteira para futebol de campo, cabedal em couro, solado 

de borracha para maior aderência, solado todo costurado, numeração de 35 a 44. 
 R$            192,16   R$         38.432,00  

27 200 Unidades COLCHONETE GINÁSTICO 
Colchonete ginástica - COLCHONETE GINÁSTICO, MATERIAL: ESPUMA, 

COMPRIMENTO: 1,2 M, LARGURA: 0,5 M, ESPESSURA: 3MM, COR: AZUL 
 R$            106,94   R$         21.388,00  

28 300 Unidades 
COLETES PARA TREINOS TECIDO 

POLIÉSTER 

COLETE DE TREINO PARA FUTEBOL DE QUALIDADE E ACABAMENTO. 

COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER ELÁSTICOS NAS LATERAIS DIMENSÕES 

APROXIMADAS: P - 54 CM X 40 CM (ALTURA X LARGURA) - INDICAÇÃO 

MÉDIA 9 ANOS M - 60 CM X 43 CM (ALTURA X LARGURA) - INDICAÇÃO MÉDIA 

12 ANOS G - 63 CM X 44 CM (ALTURA X LARGURA) - ADULTO GARANTIA DO 

FABRICANTE: CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO ORIGEM: NACIONAL 

 R$              33,10   R$           9.930,00  
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29 50 Unidades CONE PVC 23 CM 

CONE DE PVC - CONE DE PLASTICO - Cone material em plástico resistente, maleável 

e flexível. (23cm de altura). Cone, aplicação: atividade física, características adicionais: 

base 13 x 13 

 R$              60,67   R$           3.033,50  

30 50 Unidades CONE PVC 50 CM 

CONE DE PVC - MATERIAL ESPORTIVO - CONES DE 50 CMProduzido em 

polietileno, Base quadrada para maior estabilidade Dimensões: Base 28,5x28,5cm e Altura 

de 50cm 

 R$              83,81   R$           4.190,50  

31 60 Unidades CONE CHINÊS 
CONNE CHINÊS - Cone - Material: Pvc, Altura: 4 CM, Aplicação: Atividade Física, 

Características Adicionais: Mini Cone, Chapéu Chinês, Demarcatório, Amarela 
 R$              37,38   R$           2.242,80  

32 50 Unidades CORDA DE PULAR 

CORDA DE PULAR - Corda de pular - Corda De Pular Material: Poliuretano , Tipo 

Manopla: Com Rolamento , Comprimento: 2,50 M, Espessura: 8 MM, Material Manopla: 

Borracha 

 R$              32,02   R$           1.601,00  

33 30 Unidades CRONÔMETRO DIGITAL 

CRONOMETRO DIGITAL - Cronometro Digital De Alta Precisão , De Facil 

Manipulação, Para Uso Em Laboratórios, Esportes Etc; Temporizador De Contagem 

Regressiva Para Uso Geral, Ampla Tela Lcd, Indicador De Hora, Minutos E Segundos. 

Precisão De 1/100 Segundos; Memoria Que Lembra O Tempo De Contagem Regressiva 

Anterior. Função Alarme Para Hora Programada; Função Calendário; Mes Dia E Dia Da 

Semana; Indicação De Horas (Am/Pm) Ou 24 Horas, Resistente A Agua; Material Plástico 

De Alta Resistência; Bateria Ag 13 E Dimensões 80x61x22 Mm 

 R$            115,99   R$           3.479,70  

34 60 Jogos 
JOGO CONJUNTO ESPORTIVO FUTEBOL DE 

CAMPO 

JOGO CONJUNTO ESPORTIVO EM DRY FIT PADRÃO OURO UNISSEX - JOGO 

CONJUNTO ESPORTIVO EM DRY FIT PADRÃO OURO UNISSEX, CONTENDO 25 

KITS: CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO. UNIFORME COMPLETO - FUTEBOL DE 

CAMPO - COMPOSTO DE: CAMISAS PARA JOGO NO TECIDO DRYFIT (100% 

POLIESTER) COM PERSONALIZAÇÃO A BASE DE TRANSFERÊNCIATÉRMICA 

+ CALÇÃO PARA JOGO EM MICROFIBRA COM ESTAMPA PERSONALIZADA + 

MEIÃO PARA JOGO 40% POLIAMIDA, 35% ALGODÃO, 11% POLIESTER E 5% 

LASTODIENO. MODELO, CORES E TAMANHOS A DEFINIR. ITEM DE AMPLA 

CONCORRÊNCIA Art. 48, III da Lei 123/2006. (75%). 

 R$         2.523,75   R$       151.425,00  

35 60 Jogos JOGO CONJUNTO ESPORTIVO FUTSAL 

JOGO DE UNIFORME COMPLETO PARA FUTSAL/ FUTEBOL DE SALAO, 

ADULTO, MASCULINO E/OU FEMININO CONFORME SOLICITAÇÃO DO 

ORGÃO DEMANDANTE, CONFECCIONADO EM TECIDO DRAY TRANSFER, 

COMPOSTO POR CAMISA, CALCAO, MEIAO E CAMISA DO GOLEIRO, 

TAMANHO DIVERSOS. - JOGO DE UNIFORME COMPLETO PARA FUTSAL/ 

FUTEBOL DE SALAO, ADULTO, MASCULINO E/OU FEMININO, 

CONFECCIONADO EM TECIDO DRAY TRANSFER, COMPOSTO POR CAMISA, 

CALCAO, MEIAO E CAMISA DO GOLEIRO, TAMANHO DIVERSOS. 

 R$         1.563,67   R$         93.820,20  

36 60 Jogos 
JOGO CONJUNTO ESPORTIVO HANDEBOL 

MASCULINO 

Uniforme escolar - Jogo de uniforme para handebol masculino e feminino conforme 

solicitação co orgão demandante, Tamanho: P, M e G - Descrição Complementar: 

personalizado em formato padrão com número e inscrição acima do nome escrito IFTO, 

frente e verso camisa e lado direito calção. Contendo: 16 unidades de camisa de linha em 

tecido 100% poliéster dry gramatura 130g com estampa total em transfer;16 unidades de 

calção de linha em tecido 100% poliéster dry gramatura 130g com estampa total em 

transfer, elástico reforçado; 16 unidades de meião pé atoalhado, punho duplo com elástico 

no pé e tornozelo, 02 unidades de camisa de goleiro manga longa almofadada em tecido 

 R$         1.634,83   R$         98.089,80  
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100% poliéster dry gramatura 130g; 02 unidades de calça de goleiro almofadada em tecido 

100% poliéster dry gramatura 130g. A cor e modelo serão escolhidos pela instituição 

contratante. 

37 60 Jogos JOGO CONJUNTO ESPORTIVO VOLEYBOL 

Jogo de uniforme para Voleibolmasculino e feminino conforme solicitação co orgão 

demandante, Tamanho: P, M e G - Descrição Complementar: personalizado em formato 

padrão com número e inscrição acima do nome escrito IFTO, frente e verso camisa e lado 

direito short. Contendo: 14 unidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry 

gramatura 130g com estampa total em transfer; 14 unidades de short(feminino) de linha 

em tecido 100% poliéster dry gramatura 130g com estampa total em transfer, elástico 

reforçado; 14 unidades de meião pé atoalhado, punho duplo com elástico no pé e tornozelo. 

A cor e modelo serão escolhidos pela instituição contratante. 

 R$         1.559,67   R$         93.580,20  

38 30 Unidades KIT TENIS DE MESA 

KIT TÊNIS DE MESA CONTENDO: 02 RAQUETES - MATERIAL: MADEIRA 

REVESTIDA COM BORRACHA LISA, 06 BOLINHAS C/100 •DIÂMETRO: 40 MM 

MATERIAL: PLÁSTICO COR: LARANJA OU BRANCO, DOIS SUPORTES TIPO 

GRAMPO COM MOLA MAIS REDE OFICIAL. PARA UTILIZAÇÃO EM TAMPOS 

DE MESAS DE 12 A 25M DE ESPESSURA. TAMANHO OFICIAL, COMPOSIÇÃO 

100% METÁLICO APROVADO PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊNIS 

DE MESA 

 R$            147,29   R$           4.418,70  

39 30 Unidades KIT UNIFORME PARA ARBITRO 

KIT DE UNIFORME PARA ÁRBITROS PERSONALIZADOS NA COR PRETO COM 

AZUL TOYAL, CONFECCIONADA EM DRY SPORT 100% POLIESTER GOLA 

REDONDA, CONTENDO CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO. NOS TAMANHOS, CORES 

E PERSONALIZAÇÃO A DESCIDIR.  

 R$            130,13   R$           3.903,90  

40 30 Pares LUVA DE BOXE 

Luva de boxe - LUVAS DE BOXE 14 OZ (Espuma anatômica flexível; Revestimento em 

couro sintético; Malha de rede na palma e no polegar; Fechamento do punho em velero 

com elástico). 

 R$            215,78   R$           6.473,40  

41 30 Pares LUVAS DE GOLEIRO FUTEBOL DE CAMPO 

Luva Para Goleiro De Futebol De Campo - Pvc Com Espuma Revestida De Material Têxtil. 

Ipo De Corte: Flat - Corte Tradicional. Costura Externa. Tecnologia: Super Soft Grip. 

Definição Da Tecnologia: Proporciona Maior Amortecimento De Impactos E Firmeza No 

Contato Com A Bola Para Melhor Desempenho. Composição: Látex Natural. 

 R$            167,60   R$           5.028,00  

42 30 Pares LUVAS DE GOLEIRO FUTSAL LUVAS DE GOLEIRO FUTSAL  R$              97,76   R$           2.932,80  

43 40 Pacotes 
KIT MEDALHA DE ACRILICO 

PERSONALIZADA 

KIT C/ 10 MEDALHAS EM ACRILICO PERSONALIZADA 7cmx3mm. Com 

personalização do evento a ser definidas. com fita tafetá de 20mm largura por 80 cm de 

comprimento em uma única cor a ser definida ou personalizada, tamanho 10 cm. 

 R$            237,60   R$           9.504,00  

44 300 Unidades MEDALHA PARA PREMIAÇÃO 35MM 

MEDALHA PARA PREMIAÇÃO PEQUENA 3MM MEDALHAS DE FABRICAÇÃO 

NACIONAL EM LIGA METÁLICA E BANHO DUPLO QUE GARANTE A 

DURABILIDADE DO BRILHO, METAL E CORES. INCLUEM FITAS EM 

POLIÉSTER RESISTENTE EM CADA MEDALHA. CATEGORIA DE HONRA AO 

MÉRITO É USADA PARA PREMIAÇÃO DE QUALQUER MODALIDADE OU 

OCASIÃO. DIÂMETRO DA MEDALHA: 3MM FUNDIDA EM LIGA METÁLICA DE 

ZAMAK (ZINCO, ALUMÍNIO, MAGNÉSIO E COBRE).  com fita tafetá de 20mm 

largura por 80 cm de comprimento em uma única cor a ser definida ou personalizada, 

tamanho 10 cm. 

 R$                4,54   R$           1.362,00  
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45 30 Unidades MESA TENIS DE MESA 

MESA DE TÊNIS - Dobrável com suporte para rede - Mesa Tênis de mesa Ping Pong em 

MDF com medidas oficiais que atentem aos padrões da ITTF (International Table Tennis 

Federation). Descrição: Acabamento em primer (tinta) azul com linhas demarcatórias 

brancas; Pés de madeira maciça dobráveis; Tampo em MDF com 18 mm de espessura. 

informações Técnicas - Peso: 70 kg. (Item Exclusivo ME/EPP/MEI) 

 R$         1.248,83   R$         37.464,90  

46 200 Pares PARES DE MEIÕES 

MEIÕES PROFISSIONAL PARA PRATICA ESPORTIVA COM COMPOSIÇÃO 52% 

POLIAMIDA, 31% ALGODÃO, 11% POLIÉSTER, 6% ELASTODIENO, 

ACABAMENTO DUPLO, PÉ ATOALHADO CORES E TAMANHOS VARIADAS. 

 R$              33,60   R$           6.720,00  

47 60 Unidades PETECA OFICIAL - 5 CM A 5,2 CM 

PETECA OFICIAL NA COR BRANCA COM 4 PENAS, COM UMA BASE DE 

CAMADAS SOBREPOSTA DE BORRACHA, COM DIÂMETRO DE 5, À 5,2 

CENTÍMETROS, ALTURA DE 20 CM PESO ENTRE 40 E 42 GRAMAS. 

 R$              31,30   R$           1.878,00  

48 20 Unidades 
PLACAR DE SUBSTITUICAO VAGA-LUME 

DUPLA FACE 

PLACAR DE SUBSTITUICAO DE ATLETAS COM QUATRO DIGITOS DUPLA-

FACE. INDICADO PARA FUTEBOL DE CAMPO, FUTEBOL AMERICANO, 

RUGBY, FUTEBOL SOCIETY/SUIÇO, FUTSAL, HANDEBOL, DENTRE OUTROS 

ESPORTES COLETIVOS COM SUBSTITUICAO DE ATLETAS CONTAGEM DE 0 A 

99, OTIMA VISUALIZACAO: TANTO DIURNA COMO NOTURNA, SISTEMA 

INTELIGENTE DE MUDANCA DE NUMEROS POR BANDEIRAS QUE FORMAM 

OS DIGITOS, TODAS BANDEIRAS TEM O VERSO NA COR PRETO E A FRENTE 

AMARELO PARA VISITANTE E LARANJA PARA LOCAL, CONFORME VAI SE 

ALTERANDO OS RESULTADOS E SO GIRAR AS BANDEIRAS PARA FORMAR 

OS NUMEROS DESEJADOS 

 R$         1.184,15   R$         23.683,00  

49 20 Unidades POSTE OFICIAL VÓLEI FEDERADO 

Poste de Vôlei Oficial, aprovado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) - 

Descrição Complementar: perfil tubular metálico em aço carbono, com espessura mínima 

de 2 mm, no mínimo 2,55m de altura, na cor branca. Com um sistema ágil de regulagem e 

ajuste para todas as categorias, com Regulador telescópico, Catraca (cremalheira) em ferro 

fundido com manivela para regulagem da rede. Buchas de espera em PVC e rebaixo de 

superfície para receber a tampa de aço a nível do piso. Ganchos de segurança para rede. 

Garantia mínima de 1 ano. 

 R$            952,77   R$         19.055,40  

50 20 Unidades 
PRANCHETA TÁTICA MAGNÉTICA DE 

FUTEBOL DE CAMPO 

PRANCHETA MAGNÉTICA TÁTICA, para treino de FUTBOL DE CAMPO. • Pasta 

Prancheta Magnética Tática Futebol (fecho por ímã). • 22 jogadores numerados. • 01 bola 

magnética. • 03 árbitros • 01 caneta (pincel atômico) com apagador. • 01 cordão.• 

Dimensões: Prancheta (courino preta) com dois campos medindo 30 X 20 cm cada e ímãs 

dos jogadores de 1 cm cada. 

 R$            140,21   R$           2.804,20  

51 30 Unidades PROTETOR BUCAL 

Protetor bucal, para uso em treinamento esportivo, confeccionado em silicone ou EVA (não 

atóxico), moldável, indicado para proteção de gengiva, lábios e dentes. Protetor na cor 

preta. Acompanha estojo. Garantia miníma 03 meses do fabricante. 

 R$              28,99   R$              869,70  

52 30 Unidades PROTETOR DE CABEÇA 

Capacete de Boxe (fechado) Confeccionado em couro, com preenchimento em borracha, 

para maior absorção de impactos e menor pressão na cabeça, fechamento em velcro, para 

maior aderência e conforto. Dimensões aproximadas:P/M - 20x24cm (medidas 

aproximadas). 

 R$            133,02   R$           3.990,60  

53 30 Unidades PROTETOR GENITAL 
Protetor genital, material: plástico resistente, uso: prática esportiva, tamanho: conforme 

solicitção. 
 R$              58,58   R$           1.757,40  

54 30 Unidades 
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL 

NALHO, FIO 04. 

REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, tamanho oficial, confeccionada e polietileno, fio 

04mm trançado 
 R$            316,81   R$           9.504,30  
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55 30 Unidades 
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, MATERIAL 

NALHO, FIO 06. 

REDE DE FUTEBOL DE CAMPO, tamanho oficial, confeccionada e polietileno, fio 

06mm trançado 
 R$            501,57   R$         15.047,10  

56 30 Unidades 
REDE DE FUTSAL, MATERIAL NALHO FIO 

04. 

REDES DE FUTSAL, REFORÇADA EM POLIETILENO DE 100% VIRGEM, DE 

ALTA DENSIDADE, FIO 4 MM, NA COR BRANCA, MALHA 10 CM x 10 CM, 

LARGURA DE 3,00 METROS, ALTURA DE 2,10 METROS E LATERIAL DE 1,20 

METROS. 

 R$            299,33   R$           8.979,90  

57 30 Unidades 
REDE DE FUTSAL, MATERIAL NALHO FIO 

06. 

REDES DE FUTSAL, REFORÇADA EM POLIETILENO DE 100% VIRGEM, DE 

ALTA DENSIDADE, FIO 6 MM, NA COR BRANCA, MALHA 10 CM x 10 CM, 

LARGURA DE 3,00 METROS, ALTURA DE 2,10 METROS E LATERIAL DE 1,20 

METROS. 

 R$            439,48   R$         13.184,40  

58 30 Unidades REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA 

REDE DE PROTEÇÃO ESPORTIVA SOB MEDIDA PARA LATERAL E FUNDO DE 

QUADRA DE FUTSAL, CAMPO FUTEBOL E SOCIETY. FIO 4M, TAMANHO 8M 

DE ALTURA, 40 COMPRIMENTO. 

 R$         2.140,74   R$         64.222,20  

59 40 Unidades REDE DE VÔLEI OFICIAL  

REDE DE VÔLEI OFICIAL - COM 2 LONAS DE ALGODÃO, OLHOES METÁLICOS 

E REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO NAS PONTAS PARA AMARRAÇÃO, 

COM COSTURA DUPLA, LONA SUPERIOR COM 7CM DE LARGURA E LONA 

INFERIOR COM 5CM DE LARGURA MEDINDO 1M DE ALTURA POR 10 METROS 

DE COMPRIMENTO. 

 R$            406,27   R$         16.250,80  

60 30 Unidades REDE OFICIAL PARA PETECA 
Rede oficial para peteca, com uma faixa, confeccionada em fio de nylon 1,5 mm, malha 

4,5 mm, tamanho 7,60m x 0,60m, branca, 1 lona plástica. 
 R$            265,50   R$           7.965,00  

61 20 Unidades SACO DE PANCADA 

SACO DE PANCADA 1,20M PREENCHIDO COM RETALHOS DE TECIDO E 

BORRACHA TRITURADA, EM NYLON SILICONIZADO COM ALÇAS EM NYLON 

E GANCHOS PARA FIXAÇÃO. - SACO DE PANCADA 1,20M PREENCHIDO COM 

RETALHOS DE TECIDO E BORRACHA TRITURADA, EM NYLON SILICONIZADO 

COM ALÇAS EM NYLON E GANCHOS PARA FIXAÇÃO. 

 R$            895,10   R$         17.902,00  

62 30 Unidades SACO PORTA BOLA 

Sacola de material esportivo - Saco para Transportar Bolas Esportivas; Fabricado em lona 

resistente, com alça para transporte, com cordão de ajuste de abertura/fechamento, com 

capacidade de 8 a 10 bolas. 

 R$              72,43   R$           2.172,90  

63 20 Unidades TATAME MATERIAL E V A 40MM 
Tatame - Tatame, material: e.v.a., comprimento placa: 1 m, largura placa: 1 m, espessura 

placa: 40 mm, características adicionais: película texturizada e siliconada 
 R$         4.060,24   R$         81.204,80  

64 100 Pares TÊNIS FUTSAL 

Tênis para futsal - Tênis para futsal, cabedal em material sintético, com costura dupla nas 

laterais para maior durabilidade, solado borracha resistente que adere ao solo, palmilha 

EVA e tecido, forro têxtil interno com assimétrico. Numeração de 33 a 44. 

 R$            233,77   R$         23.377,00  

65 10 Conjutos 
CONJUNTO TRAVE FUTEBOL / FUTSAL / 

SOCIETY 

CONJUNTO TRAVE FUTEBOL / FUTSAL / SOCIETY. MEDIDAS DA TRAVE: 

ALTURA: 2 METROS / LARGURA: 3 METROS / 70 CM RECUO SUPERIOR / 80 CM 

RECUO INFERIOR. FABRICADA COM TUBO GALVANIZADO DE 3 POLEGADAS. 

ACABAMENTO COM PINTURA ESMALTE AUTOMOTIVA COM PROTEÇÃO UV. 

ACOMPANHAMENTO DE REDE OFICIAL EM 100% POLIPROPILENO (SEDA), 

FIO 4MM OU SUPERIOR, MALHA 10 CM. 

 R$         4.725,24   R$         47.252,40  
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66 40 Unidades TROFÉU DE  50 CM 

Troféu - Troféu Material: Polipropileno , Acabamento Superficial: Metalização Brilhante 

, Material Base: Polipropileno , Altura: 50 CM, Cor: Prata/Dourada , Formato: De Acordo 

Projeto , Características Adicionais: Estatueta , Finalidade: Honra Ao Mérito 

 R$            238,33   R$           9.533,20  

67 30 Unidades TROFÉU DE  70 CM 

Troféu confeccionados em plástico injetado poliestireno, base preta com 18,5 cm de 

largura, 11 cm de altura, 4 colunas douradas com componentes, acima base fina de madeira, 

4 águias nas laterais, com coroa e taça com tampa e alças, com 14 cm de largura a partir 

das alças. Componentes confeccionado em plástico poliestireno, estatueta 

intercambiável.Altura - 70 cm.Acompanha etiqueta adesiva com identificação do evento 

para ser colada na base, conforme arte e dizeres a serem fornecidos no pedido. 

 R$            557,97   R$         16.739,10  

68 30 Unidades TROFÉU DE  90 CM 

Troféu tamanho 90 cm - Troféu tamanho 90 cm, copa e tampa em metal com 31 cm de 

largura a partir das alças com metalização na cor dourada. Base redonda com 21 cm de 

largura em metalização na cor dourada. Anel e suporte em metalização na cor dourada. * 

Base e coluna na cor preta, plaqueta em latão para gravação, estatueta intercambiável. 

 R$            684,00   R$         20.520,00  

69 20 Unidades TROFÉU DE 118 CM 

roféu - Troféu vice-campeão geral com altura de 118 cm, base octogonal com 26,5 cm de 

largura em polímero na cor preta, dois estágios com bases de madeira, taça em polímero 

metalizada na cor prata com 44 cm de largura a partir das alças. Tampa da taça e alças em 

polímero metalizado na cor dourada. Colunas na cor dourada com detalhes na cor prata e 

azul. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da vitória) fixa no centro da base e quatro 

águias fixas na base de madeira na lateral. Estatueta intercambiável. Plaqueta para 

gravação. 

 R$            766,52   R$         15.330,40  

70 20 Unidades TROFÉU DE 167 CM 

Troféu com altura de 167 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor 

preta, dois estágios com bases de madeira, taça metalizada na cor dourado com 44 cm de 

largura a partir das alças. Tampa da taça e alças metalizadas na cor dourada. Esta - Troféu 

com altura de 167 cm, base octogonal com 26,5 cm de largura em polímero na cor preta, 

dois estágios com bases de madeira, taça metalizada na cor dourado com 44 cm de largura 

a partir das alças. Tampa da taça e alças metalizadas na cor dourada. Estatueta 

intercambiável. Quatro colunas composta por componentes na cor dourada. Plaqueta em 

latão para gravação. Uma estatueta de honra ao mérito (deusa da Vitória) fixa na base e 

cinco águias fixas no estágio em base de madeira. 

 R$         1.446,25   R$         28.925,00  

71 60 Unidades 
TROFEU EM ACRÍLICO - TAM. 30CM - 

PERSONALIZADO 

TROFÉU PERSONALIZADO 30cm - Troféu personalizado para eventos específicos; 

premiações culturais e esportivas; base em MDF; duas camadas; formato retangular;altura 

total do troféu: 50cm; espessuras das camadas da base de acordo com o tamanho do troféu. 

Acabamento em pintura com tinta automotiva aplicada sobre camada seladora devidamente 

lixada e isenta de imperfeições. Em composição com a base, no sentido vertical, é 

posicionado um adesivo em vinil contendo a caracterização da premiação com indicação 

da modalidade, categoria, classificação e outros. Na parte superior da base, é posicionada 

uma peça em acrílico de 6-8mm de espessura, com contornos sinuosos recortados, aplique 

de impressão direta contendo a logomarca do evento e demais informações 

complementares. 

 R$            286,25   R$         17.175,00  
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TROFEU EM ACRÍLICO - TAM. 50CM - 

PERSONALIZADO 

TROFÉU PERSONALIZADO 50cm - Troféu personalizado para eventos específicos; 

premiações culturais e esportivas; base em MDF; duas camadas; formato retangular;altura 

total do troféu: 50cm; espessuras das camadas da base de acordo com o tamanho do troféu. 

Acabamento em pintura com tinta automotiva aplicada sobre camada seladora devidamente 

lixada e isenta de imperfeições. Em composição com a base, no sentido vertical, é 

posicionado um adesivo em vinil contendo a caracterização da premiação com indicação 

da modalidade, categoria, classificação e outros. Na parte superior da base, é posicionada 

uma peça em acrílico de 6-8mm de espessura, com contornos sinuosos recortados, aplique 

de impressão direta contendo a logomarca do evento e demais informações 

complementares. 

 R$            393,64   R$         11.809,20  

73 100 Unidades 
BOLA FUTEBOL DE CAMPO TERMOTEC S11 
- R1 

BOLA FUTEBOL DE CAMPO - CIRCUNFERENCIA: 68,5~69,5 CM, PESO: 420~445 

G, NUMERO DE GOMOS: 14 (QUATORZE), CONSTRUÇAO TERMOTEC 

(GARANTE 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, MANTENDO AS PROPRIEDADES DE 

PESO E VELOCIDADE DA BOLA), CAMARA 6D, SISTEMA DE FORRO 

TERMOFIXO (CÂMA - BOLA FUTEBOL DE CAMPO - CIRCUNFERENCIA: 

68,5~69,5 CM, PESO: 420~445 G, NUMERO DE GOMOS: 14 (QUATORZE), 

CONSTRUÇAO TERMOTEC (GARANTE 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, 

MANTENDO AS PROPRIEDADES DE PESO E VELOCIDADE DA BOLA), 

CAMARA 6D, SISTEMA DE FORRO TERMOFIXO (CÂMARA ENVOLTA COM 
FIOS SINTÉTICOS, EM UM SISTEMA DE FORRO MULTIAXIAL. ALÉM DISSO, 

RECEBE UM TRATAMENTO TÉRMICO COM BORRACHA NATURAL, QUE 

ESTABILIZA OS FIOS UNIFICANDO A ESTRUTURA, GARANTINDO 

RESISTÊNCIA, UNIFORMIDADE E ESTABILIDADE DA BOLA), CAMADA 

INTERNA NEOTEC (COMPOSTO DE AMORTECIMENTO ELÁSTICO DE ALTA 

PERFORMANCE QUE DIMINUI A CONTUNDÊNCIA DA BOLA SEM PERDER A 

VELOCIDADE, PROPORCIONANDO MACIEZ, VELOCIDADE E PRECISÃO), 

DUPLA COLAGEM, MIOLO: CAPSULAS SIS (MIOLO LUBRIFICADO E 

SUBSTITUÍVEL, ALÉM DE BICO ALONGADO QUE ENVOLVE A AGULHA 

IMPEDINDO QUE PERFURE A CÂMARA DE AR), CERTIFICAÇAO FIFA. 

 R$            400,00   R$         40.000,00  

74 100 Unidades BOLA DE CAMPO TERMOTEC 8X 

BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO 

PROFISSIONAL/OFICIAL, DE MATERIAL PU, COM TECNOLOGIA TERMOTEC, 

SEM COSTURA, CIRCUNFERENCIA DE 68 A 70 CM DE DIAMETRO, 100% 

ESFÉRICO, COM 0% ABSORÇÃO DE ÁGUA, COM MACIEZ EXTRA, PESANDO 

410 A 450 GR, MIOLO REMOVIVEL COM SLIP SYSTEM, COM SISTEMA KICKOFF 

E MICROPOWER, ACABAMENTO EXTERNO POSSUI 11 GOMOS, COM 

DURABILIDADE E MAIOR RESISTENCIA, DESIGN BRANCO COM COR 

PREDOMINANTE ROSA E AZUL MARINHO, DE ACORDO COM AS REGRAS 

OFICIAIS DA MODALIDADE, ESPECIALMENTE QUANTO AO PESO E MEDIDAS 

 R$            295,94   R$         29.594,00  



  
 
 

   

Página | 38 
75 60 Unidades BOLA FUTSAL MAX 1000 

BOLA FUTSAL MAX 1000 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL, TERMOLEC, COM OITO 

GOMOS, CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100%, POSSUI CAMADA NEO GEL, 

DEIXANDO A BOLA MAIS MACIA, DIÂMETRO 61-64 CM, PESO 410-440G, 

CÂMARA ARBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO MAX 

1000 - BOLA OFICIAL DE FUTSAL, TERMOLEC, COM OITO GOMOS, 

CONFECCIONADA COM PU ULTRA 100%, POSSUI CAMADA NEO GEL, 

DEIXANDO A BOLA MAIS MACIA, DIÂMETRO 61-64 CM, PESO 410-440G, 

CÂMARA ARBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO MAX 

1000 

 R$            321,69   R$         19.301,40  

VALOR GLBAL DO ORÇAMENTO  R$                                   1.427.706,40  
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XXXX/2021-SELIC-PMM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX.XXXX.XXXX/2021-SELIC-PMM 
 
SESSÃO PÚBLICA: __/__/2021, ÀS ____H____MIN (______). 
LOCAL:  WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR 
 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 
NOME EMPRESARIAL: 
 

NOME FANTASIA: 
 

CNPJ: 
 

INSC. ESTADUAL: 
 

INSC. MUNICIPAL: 
 

OPTANTE PELO SIMPLES: 
SIM (    ) NÃO (    ) 

NATUREZA JURÍDICA: 
  

LOGRADOURO: 
 

NÚMERO: 
 

COMPLEMENTO: 
 

CEP: 
 

BAIRRO/DISTRITO 
 

MUNICÍPIO 
 

UF 
 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: 
  

TELEFONE: 
 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

NOME: 
 

CPF: 
 

RG: 
 

E-MAIL: 
  

TELEFONE: 
  

FUNÇÃO NA EMPRESA: 
 

 

DADOS BANCÁRIOS DA LICITANTE 
BANCO: 
 

AGÊNCIA: 
 

CONTA: 
 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

ITENS DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

1.        
TOTAL POR EXTENSO:   

 
Prezado Sr. Pregoeiro, 
 
A empresa acima qualificada, por intermédio de seu representante legal, igualmente qualificado, 
propõe à Prefeitura Municipal de Melgaço, a entrega dos produtos/execução dos serviços constantes 
nesta Planilha Orçamentária, conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes 
condições: 
 

a) Valor total da proposta R$ 00,00 (-------------------) 
b) No valor cotado estão inclusas todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os 

tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os 
gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas; 

c) Validade da proposta 90 (noventa) dias corridos a contar da data de abertura do certame; 
d) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos receber a nota 

de empenho/ordem de compra/serviço no prazo determinado no Edital, pelo representante 
legal já qualificado; 

e) Prazo de início de fornecimento dos produtos/execução dos serviços de acordo com o 
estabelecido no termo de referência (anexo I) do edital desse processo. 

Local e Data 
__________________________________________ 

Carimbo da Empresa/Assinatura do Responsável 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/20__ 
 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XXXX/2021-SELIC-PMM 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX.XXXX.XXXX/2021-SELIC-PMM 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA <<OBJETO>>. 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO, com sede na rua Senador Lemos, n° 230, Bairro – 
Centro, na cidade de Melgaço/PA, CEP: 68.490-000, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
04.876.470/0001-74, neste ato representado(a) pelo(a) Exm°(a) Sr(a). JOSÉ DELCICLEY PACHECO 
VIEGAS portador do CPF: 912.201.812-34 e C.I. 4684033-PC/PA, residente e domiciliado na rua 
Francisco Leite, s/n, Bairro: Centro, Melgaço/PA, CEP: 68.490.000, e as empresas elencadas no 
Cláusula Primeira, todos unânimes, considerando o julgamento da licitação na modalidade 
Pregão, na forma Presencial, para REGISTRO DE PREÇOS do objeto em epígrafe, promovido no 
Município de Melgaço, no Setor de Licitações & Contratos, situado à | Av. Senador Lemos, 213 
| Centro – Melgaço – Pará | CEP: 68490-000, em reunião realizada Às xx:xx do dia xx de xxxxx 
de xxxx, no Município De Melgaço, representados pelo Pregoeiro, ROSINALDO DUARTE 
RODRIGUES, brasileiro, portador do CPF/MF nº 732.898.922-04, e os membros da Equipe de 
Apoio LILIANE MEDEIROS FERREIRA, MIGUEL LIMA DE ASEVEDO, designados pela Portaria nº 
0023/2021, de 04 de janeiro de 2021, com base na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na 
regulamentação feita pela Portaria n.º 015/2017, e Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 
2013, bem como os Decretos Municipais nº 075/2007, de 30 de março de 2007 e nº 001/2008, 
de 03 de janeiro de 2008, em face das propostas vencedoras apresentadas no Pregão nº 
003/2021, cuja ata e demais atos foram homologados pela autoridade administrativa, exarado 
no presente processo, RESOLVEM lavrar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme as 
cláusulas seguintes: 
 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto desta ATA é o Registro de Preço das PROMITENTES 
CONTRATADAS,  

ITEM EMPRESA 

X,X,X,X... Razão Social: x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

CNPJ: 00.000.000/0000-00 

Endereço: <<logradouro completo>> 

Fone: (xx) xxxx-xxxx 

E-mail: x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

REPRESENTANTE LEGAL:  

NOME:  x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 

RG: 0000000 – OE/UF 

CPF: 000.000.000-00 

 
visando o <<OBJETO>>, conforme quantidades e especificações constantes da cláusula quarta 
desta ATA e demais especificações constantes do Processo Administrativo originador desta Ata 
de Registro de Preços, bem como da(s) proposta(s) comercial(is) da(s) PROMITENTE(S) 
CONTRATADA(S). 
Parágrafo único: A presente Ata de Registro de Preços constitui-se em documento vinculativo e 
obrigacional às partes. 
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DAS OBRIGAÇÕES DOS LICITANTES REGISTRADOS 
CLÁUSULA SEGUNDA:  
São obrigações dos Licitantes REGISTRADOS, entre outras: 
I. assinar a Ata de Registro de Preços de fornecimento com o MUNICÍPIO e/ou com os órgãos 
participantes no prazo máximo 05 (cinco) dias úteis, contados da solicitação formal. 
II. entregar os materiais em prazo não superior a 10 (dez) dias, contados a partir da data da 
ordem de fornecimento. 
III. providenciar a imediata substituição dos itens por falhas ou irregularidades constatadas pelo 
MUNICÍPIO, na forma de fornecimento dos materiais e ao cumprimento das demais obrigações 
assumidas nesta ata. 
IV. reapresentar sempre, à medida que forem vencendo os prazos de validade da documentação 
apresentada, novos documentos que comprovem todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital. 
V. prover condições que possibilitem o atendimento das obrigações firmadas a partir da data da 
assinatura da presente Ata de Registro de Preços. 
VI. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao MUNICÍPIO, aos órgãos participantes e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações 
assumidas na presente ARP. 
VII. responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, 
transportes, encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, 
indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando, ainda, o 
MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes isentos de qualquer vínculo empregatício, 
responsabilidade solidária ou subsidiária. 
VIII. pagar, pontualmente, os seus fornecedores e as obrigações fiscais com base na presente 
ata, exonerando o MUNICÍPIO e os Órgãos Participantes de responsabilidade solidária ou 
subsidiária por tal pagamento. 
IX. manter o prazo de garantia, contado da data da entrega definitiva dos bens, na forma 
prevista no - Termo de Referência do Processo originário desta Ata. 
 
DA VIGÊNCIA DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da 
sua assinatura. 
 
DO REGISTRO DOS PREÇOS 
CLÁUSULA QUARTA:  
O preço registrado, a quantidade e o fornecedor dos materiais constantes desta, encontram-se 
contidos na tabela abaixo: 
 
DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
CLÁUSULA QUINTA:  
São obrigações do MUNICÍPIO, entre outras: 
I. gerenciar, através do Órgão Gerenciador, esta Ata de Registro de Preços, providenciando a 
indicação, sempre que solicitado, dos fornecedores, para atendimento às necessidades da 
Administração, obedecendo a ordem de classificação e os quantitativos de contratação 
definidos pelos participantes desta Ata; 
II. observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a sua compatibilidade com as 
obrigações assumidas; 
III. acompanhar e fiscalizar a perfeita execução do presente Registro de Preços, através do Órgão 
Gerenciador; 
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IV. publicar o preço, o fornecedor e as especificações do objeto, em forma de extrato, na 
imprensa oficial do Município, sem prejuízo de outras formas de divulgação, inclusive pela rede 
mundial de computadores - Internet, durante a vigência da presente ata; 
 
DA CONTRATAÇÃO 
CLÁUSULA SEXTA:  
Observados os critérios e condições estabelecidos no edital vinculado a esta ARP, o 
MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade 
de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que 
tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, 
e obedecida a ordem de classificação das propostas e os preços registrados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA:  
O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO/ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as 
contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, 
sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de 
condições. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da 
Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura deste. 
 
DO PAGAMENTO À CONTRATADA 
CLÁUSULA NONA:  
O MUNICÍPIO ou os órgãos municipais pagará à PROMITENTE CONTRATADA, pelos 
fornecimentos dos bens de valor registrado nesta Ata de acordo com a quantidade efetivamente 
entregue mediante a apresentação da nota fiscal/fatura correspondente dos bens entregues, 
devidamente atestada pelo setor responsável, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento 
definitivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA:  
O pagamento será efetuado através de depósito/transferência bancário(a), mediante 
apresentação do documento fiscal competente, juntamente com os documentos pertinentes. 
Parágrafo Primeiro: O documento fiscal deverá estar acompanhado dos seguintes documentos: 
a) Certidão Negativa de Tributos, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e pelo 
Município sede da Licitante; 
b) Certidão Negativa de Débito Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 
c) Certificado de Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pela Justiça do Trabalho. 
Parágrafo Segundo: O documento fiscal não aprovado pelo MUNICÍPIO ou pelos órgãos 
municipais será devolvido à PROMITENTE CONTRATADA para as devidas correções, passando a 
contar novos prazos previstos nesta Cláusula, a partir da data de sua reapresentação e 
consequente aprovação. 
 
DAS ALTERAÇÕES DA ATA 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido o disposto no Art. 65 da Lei 
8.666/93, nos seguintes casos: 
Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual 
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais 
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registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos 
fornecedores registrados. 
Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 
I. convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao 
praticado no mercado; 
II. frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e 
III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão, os demais fornecedores que não tiveram 
seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação; 
Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado se tornar superior ao preço registrado e o 
fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, 
o Órgão Gerenciador da Ata poderá: 
I. liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades 
previstas nesta Ata e no Edital do Pregão, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 
apresentados; 
II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de 
fornecimento dos materiais; 
III. convocar, pela ordem de classificação do Pregão, os demais fornecedores visando igual 
oportunidade de negociação; 
Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver 
êxito nas negociações, na forma da legislação vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  
O Registro de Preços dos fornecedores registrados será cancelado quando: 
I. houver interesse público, devidamente fundamentado; 
II. o fornecedor descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
III. o fornecedor não assinar a Ata de Registro de Preço no prazo determinado neste edital, sem 
justificativa aceita pelo MUNICÍPIO; 
IV. se constatar a existência de declaração de inidoneidade do fornecedor; 
V. o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, no caso deste se tornar superior ao 
praticados no mercado; 
VI. por iniciativa do próprio fornecedor, quando mediante solicitação por escrito, comprovar a 
impossibilidade do cumprimento das exigências do instrumento convocatório que deu origem à 
esta ARP, tendo em vista fato superveniente e aceito pelo MUNICÍPIO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:  
Os preços da presente Ata serão irreajustáveis durante a validade desta Ata; 
Parágrafo Único: Nas hipóteses previstas no Art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/93, o 
MUNICÍPIO poderá promover o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante 
solicitação fundamentada e aceita. 
 
DAS PENALIDADES 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:  
Pela inexecução total ou parcial da Ata o MUNICÍPIO poderá, garantido o devido processo legal, 
a ampla defesa e o contraditório, aplicar à PROMITENTE CONTRATADA as seguintes sanções: 
I. advertência; 
II. multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total registrado; 
III. suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com 
o MUNICÍPIO, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 
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IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que 
seja promovida a sua reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:  
A penalidade de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos, independentemente da 
aplicação de multas: 
I. descumprimento das obrigações assumidas, desde que não acarretem prejuízos para o 
MUNICÍPIO; 
II. execução insatisfatória ou inexecução do objeto da licitação, desde que a sua gravidade não 
recomende o enquadramento nos casos de suspensão temporária ou declaração de 
inidoneidade; 
III. pequenas ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços 
do MUNICÍPIO ou dos órgãos municipais; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:  
Decorridos 02 (dois) dias de atraso na entrega dos bens, sem que tenham sido apresentadas 
justificativas plausíveis, estará caracterizado o descumprimento total das obrigações assumidas, 
caso em que, além de aplicar a multa prevista no inciso II da Cláusula Décima Quarta, poderá o 
MUNICÍPIO optar pela rescisão desta. 
Parágrafo Primeiro: As multas a que se refere o inciso II da Cláusula Décima Quarta não impede 
que o MUNICÍPIO rescinda, unilateralmente, o Contrato ou cancele o Registro de Preço do 
fornecedor e, ainda aplique as outras sanções previstas na Cláusula Décima Quarta, em seus 
incisos I, III e IV, facultada o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório da 
PROMITENTE CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:  
As multas aplicadas serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
MUNICÍPIO; 
Parágrafo Primeiro: Inexistindo pagamento devido pelo MUNICÍPIO, ou sendo este insuficiente, 
caberá à CONTRATADA efetuar o pagamento da multa, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, contado da data da comunicação de confirmação da sanção; 
Parágrafo Segundo: Não se realizando o pagamento nos termos acima definidos, o MUNICÍPIO 
poderá, se houver, valer-se do valor dado em garantia e, não sendo este suficiente, far-se-á a 
sua cobrança judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:  
A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública 
será proposta se constatada má fé, ação maliciosa e premeditada da PROPONENTE 
CONTRATADA em prejuízo do MUNICÍPIO, evidência de atuação com interesses escusos ou 
reincidência de faltas que acarretem prejuízos ao MUNICÍPIO ou aplicações sucessivas das 
outras penalidades anteriormente descritas. 
Parágrafo Único: A penalidade prevista nesta cláusula é de competência do ÓRGÃO 
GERENCIADOR e/ou ÓRGÃO PARTICIPANTE, facultada à contratada o devido processo legal, a 
ampla defesa e contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da abertura 
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
DOS USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA:  
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração 
que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde 
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que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas no que couber, as condições e as 
regras estabelecidas na Lei nº. º 8.666/1993, Decreto Federal nº 7.892/2013. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA:  
Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas a condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que 
não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com órgão 
gerenciador. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA:  
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o item anterior não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório 
e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA:  
Ademais, o quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro 
de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de 
órgãos não participantes que aderirem. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA:  
As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com 
o que dispuserem o Edital e as propostas apresentadas pelas PROMITENTE(S) CONTRATADA(S), 
prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA:  
O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTE(S) CONTRATADA(S) dos objetos, 
cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência – Anexo ao 
Processo Administrativo originador desta ARP conforme decisão do Pregoeiro do MUNICÍPIO, 
lavrada em Ata datada de 19/03/2021, e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA:  
Caberá ao Órgão Gerenciador do Município o gerenciamento da presente Ata de Registro de 
Preços nos termos da legislação vigente. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA:  
DO GESTOR DA ARP: Fica responsável pelo acompanhamento e fiscalização quanto à completa 
execução do Contrato, conforme exige o inciso XX, do art. 16 da IN n° 015/2012, do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Estado de Goiás, o(a) servidor(a) ELIENAY DE SOUZA ALFAIA, 
designado pela Portaria nº 0025/2021, de 04 de janeiro de 2021. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA:  
Fica eleito o foro da Comarca de Melga/PA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da 
execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata. 
 

Melgaço/PA, XX de x.x.x.x. de xxxx. 
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MUNICÍPIO E ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
 

 
_________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MELGAÇO 
JOSÉ DELCICLEY PACHECO VIEGAS 

CPF: 912.201.812-34 
Prefeito 

 
 

PROMITENTE CONTRATADAS: 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__ 
 

 
TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ......../...., QUE 
FAZEM ENTRE SI 
O(A).......................................................... E A 
EMPRESA .............................................................   

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ............................... por intermédio do(a) .................................... 
(órgão) contratante),  com sede no(a) ....................................................., na cidade de 
...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 
representado(a) pelo PREFEITO MUNICIPAL, Sr.........................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................, doravante 
denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 
............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante 
designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da 
Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., 
tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 
2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., 
por Sistema de Registro de Preços nº  0000/2020,  mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ........................., conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
 
1.3. Discriminação do objeto: 

 

EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

REPRESENTANTE:  

E-MAIL:                                                                                                                    TEL. : (   ) 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      

VALOR TOTAL:   

  
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com 
início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na 
forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 
 
Gestão/Unidade:   
Fonte:  
Programa de Trabalho:   
Elemento de Despesa:   
PI: 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 
5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 
Referência. 

 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 
 
6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência, anexo a este Contrato. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 
 
9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO 
 
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 
pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
 
10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 
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11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
 
12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 

 
12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a 
XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da 
mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo 
ao Edital;  
 
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 
 
12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES 
ASPECTOS, CONFORME O CASO: 
 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
12.4.3. Indenizações e multas. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 
 
13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 

 
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
 
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato. 
 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e 
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, 
de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 
 
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 
 
17.1. É eleito o Foro da Comarca de MELGAÇO/PA para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme 
art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 
 
 

MELGAÇO/PA, .......... de.......................................... de 20..... 
 
 
 

_______________________________ 
CONTRATANTE 

Responsável legal 
 
 

________________________________ 
CONTRATADA 

Responsável legal da 
 
 

 


		2022-05-17T20:04:08-0300
	JOSE DELCICLEY PACHECO VIEGAS:91220181234


		2022-05-17T20:06:19-0300
	LILIANE MEDEIROS FERREIRA:02477667203


		2022-05-17T20:16:18-0300
	MUNICIPIO DE MELGACO:04876470000174




