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MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM  
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 
PROCESSO N

°
: 009/2021-SEMAD 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
MOBILIÁRIOS, CONFORME O CONVÊNIO DE Nº 887152/2019 (PLATAFORMA + BRASIL). 
DESTINADO AO PRÉDIO HISTÓRICO “PALACETE BARBOSA DE LIMA”. 
 
FONTE: LOA 2021 

PROGRAMA DE TRABALHO: LOA-2021 EM ANEXO 

ELEMENTO DE DESPESA: LOA/2021 EM ANEXO 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO ATÉ: 23/04/2021 – 12h00min 

RECEBIMENTO DE PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: 23/04/2021 – 12h00min  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 28/04/2021 – 08h59min 

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: às 09h00min do dia 28/04/2021 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF. 

 

ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 

www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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1. DO OBJETO: 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

 
 
 
 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO 

 
 

A Prefeitura Municipal de Curuçá, sediada na Praça Cel. Horácio, 70, Centro, Curuçá Pará, CEP 68.750-000, 
CNPJ: 05.171.939/0001-32, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, no uso de suas 

atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 

modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, para aquisição do objeto especificado 
no Anexo I deste Edital. 

O presente certame será regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei Complementar n° 123/2006, Decreto 
Municipal nº 018/2020, Decreto Federal nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, 
observadas as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus Anexos. 

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 Prefeito Municipal e propor a 
homologação. 

O Edital estará disponível gratuitamente na página: www.tcm.pa.gov.br e no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

 

1.1. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, 
CONFORME O CONVÊNIO DE Nº 887152/2019 (PLATAFORMA + BRASIL). DESTINADO AO PRÉDIO 
HISTORICO “PALACETE BARBOSA DE LIMA” 

 

 

2.1. O Valor estimado desta licitação é de R$ 326.822,49 (trezentos e vinte seis mil, oitocentos e vinte e dois 
reais e quarenta e nove centavos). 

2.2. As despesas correntes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta das seguintes 
dotações Orçamentárias: 4.4.90.52.00 (Equipamento e Material de Permanente) e 1001000 (Outros 
Recurso Ordinário). 

file:///C:/Users/EDUARDO/Desktop/CPL%202021/Nova%20pasta/www.portaldecompraspublicas.com.br
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3. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 

 

 

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

3.2. A impugnação deverá ser enviada exclusivamente por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema 
Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br 

3.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação no prazo de 
dois dias úteis, contado da data de recebimento da impugnação. 

3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame, exceto 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de propostas. 

3.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente 
por meio eletrônico, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 
www.portaldecompraspublicas.com.br 

3.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

3.7. A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implica 
na aceitação por parte dos interessados das condições nele estabelecidas. 

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

3.9. 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. 

3.10. 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). 

 

 

4.1. Poderão participar da licitação as empresas interessadas pertencentes ao ramo de atividade 
relacionado ao objeto da licitação e que: 

4.1.1. Que não estejam cadastradas ou que estiverem com seus cadastramentos vencidos, também 
poderão participar da licitação, desde que atendidas as exigências do edital em referência. 

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, direta ou indiretamente, ou participar do contrato dela 
decorrente, sob pena de recebimento das sanções previstas neste Edital: 

4.3.1. Pessoas físicas não empresárias; 
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5. DO CREDENCIAMENTO: 

4.3.2. Servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Curuçá/PA; 

4.3.3. O autor do Termo de Referência, Anexo I deste edital, pessoa física ou jurídica. 

4.3.4. As sociedades empresárias: 

4.3.4.1. que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta licitação; 
4.3.4.2. que se encontrem sob falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 
4.3.4.3. que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 
CEIS e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (Portal Transparência); 
4.3.4.4. que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa disponível no Portal do CNJ; 
4.3.4.5. 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; 
4.3.4.6. 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; 
4.3.4.7. 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 da Prefeitura Municipal de Curuçá, 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; 
4.3.4.8. estrangeiras que não funcionem no país; 
4.3.4.9. reunidas em consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição. 

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

4.5. As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para o(s) 
mesmo(s) item(s). 

4.6. Será realizada pesquisa junto ao CEIS (CGU), junto ao CNJ (condenações cíveis por atos de 
improbidade administrativa) e no Portal Transparência, para aferição de eventuais registros impeditivos de 
participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública. 

 

 

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

5.2. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e 
senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras Públicas), onde também 
deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua 
correta utilização. 

5.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores 
informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela 
central de atendimentos do Portal falecom@portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: 
cplcuruca2021@gmail.com. 

5.3. 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. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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6. DO ENVIO DA PROPOSTA: 

5.3.1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor 
do sistema ou à Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, responder por eventuais danos decorrentes do 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.4. 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. 

5.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 
sistema para imediato bloqueio de acesso. 

5.6. O Pregão será conduzido pela Prefeitura Municipal de Curuçá/PA com apoio técnico e operacional do 
Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

 

6.1. 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. 

6.1.1. 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. 

6.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

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

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

6.3.2. Marca, modelo e fabricante de cada item ofertado; 

6.3.3. Descrição detalhada do objeto 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; 

6.4. 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. 

6.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos 
bens. 

6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

6.7. O licitante, ao enviar sua proposta, deverá preencher, em campo próprio do sistema eletrônico, as 
seguintes Declarações on-line, fornecidas pelo Sistema de Pregão Eletrônico: 

6.7.1. 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; 

6.7.1.1. 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; 
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7. DA ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA E DA FORMULAÇÃO DE LANCES: 

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

6.8. 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. 

6.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a 
licitante às sanções previstas no presente edital de abertura. 

 

 

7.1. A abertura da sessão pública dar-se-á mediante comando do Pregoeiro, por meio do sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

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

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

7.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 

7.3.2. A não desclassificação da proposta não implica em sua aceitação definitiva, que deverá ser 
levada a efeito após o seu julgamento definitivo conforme definido no edital de abertura. 

7.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 

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. 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. 

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

7.7.1. 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). 

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

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

7.11. Se o Pregoeiro 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. 

7.11.1. Considera-se absolutamente inexequível a proposta que reduzir o valor do último lance 
ofertado em mais de 75%. 
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8. DO EMPATE: 

7.12. 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. 

7.13. 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 Portal 
de Compras Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para 

a sua reabertura. 

7.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

7.15. 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. 

 

 

 

8.1. 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, mediante a adoção dos seguintes procedimentos: 

8.1.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, cuja proposta estiver no 
intervalo estabelecido no item empatado, 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; 

8.1.2. 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 empatado e 
seguintes; 

8.1.3. Não apresentada proposta na condição acima referida, serão convocadas as microempresas 
ou empresas de pequeno porte, no intervalo estabelecido acima, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 

8.1.4. 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. 

8.1.5. 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. 

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

8.1.7. O disposto nos subitens do presente edital, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

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

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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9. DA NEGOCIAÇÃO DIRETA: 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

8.2. 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: 

8.2.1. Utilização de bens e serviços produzidos no Brasil; 

8.2.2. Utilização de bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

8.2.3. Utilização de bens e serviços produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento tecnológico no País; 

8.2.4. 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; 

8.2.5. Sorteio. 

8.3. Caso não exista proposta apresentada para os itens reservados para participação exclusiva de 
microempresas ou empresas de pequeno porte, ao licitante classificado em primeiro lugar para o item de 
mesmo objeto será dada a oportunidade de, querendo, ampliar a sua cotação para atender a totalidade da 
demanda, mantendo o último lance ofertado. 

8.4. A proposta declarada vencedora será inserida, na fase de Aceitação, no campo "Valor Negociado", 
com a devida justificativa. 

 

 

 

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro encaminhará 
contraproposta à licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e 
o valor estimado para a contratação, para que seja obtida melhor proposta. 

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes. 

 

10.1. Encerrada a etapa de 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. 

10.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar, digitalmente, a proposta atualizada em conformidade 
com o último lance ofertado num prazo máximo de 05 horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena 
de desclassificação. 

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

10.2.2. 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 item (ou lote) ofertado (conforme 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; 
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c) A descrição mínima do objeto de forma a demonstrar que o produto atenda as especificações e 
exigências contidas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 

d) Marca, modelo, tipo, fabricante e procedência; 

e) O prazo de garantia do bem, não podendo ser inferior a 12 meses, contados do recebimento 
definitivo do objeto; 

f) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 sessenta dias corridos, contados da data 
prevista para abertura da licitação; 

g) Prazo de entrega não superior a 30 dias, contados da Solicitação da Secretaria Municipal de 
Administração; 

h) Declaração de que entregará os bens comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não 
serão aceitos objetos recondicionados, reformados ou remanufaturados; 

i) Indicação do banco, número da conta e agência para fins de pagamento. 

10.3. O Pregoeiro, a seu critério, poderá requisitar catálogos, folhetos, folders, fotos ou outra forma 
de comprovação de que os produtos ofertados atendem a especificação, que deverão ser 
encaminhados na forma e prazo de 48 horas. 

10.3.1. A arrematante deverá, quando solicitado pelo Pregoeiro, indicar o site do fabricante para que 
sejam comprovadas as características do objeto ofertado; 

10.4. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados no 
subitem deste edital, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na 
desclassificação da proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante. 

10.5. 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. 

10.6. 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. 

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

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

10.8. 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 presente edital. 

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

10.9.1. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
serão observados os procedimentos previstos no presente edital. 

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

10.11. 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. 
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11. DA AMOSTRA: 

12. DA HABILITAÇÃO: 

10.12. A proposta original, com todos os requisitos presente no edital, deverá ser encaminhada em envelope 
fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, no prazo máximo de 02 dias úteis, 
contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao protocolo da Prefeitura Municipal de Curuçá/PA 
– Rua: Coronel Horácio – s/n – Curuçá/PA, aos cuidados do Pregoeiro do Pregão Eletrônico nº 002/2021 - 
SEMAD. 

 

11.1 Não será exigida amostra do objeto do presente certame, estando as licitantes cientificadas de que os 
produtos ofertados devem atender as exigências e especificações mínimas constantes no Termo de Referência 
que segue como Anexo I ao Edital, sob pena de recusa de recebimento do(s) bem(ns), sem prejuízo da 
aplicação de sanções administrativas. 

 

12.1. 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: 

 

12.1.1. SICAF 

12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br); 

12.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 

12.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

12.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força dos artigos 3º e 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. 

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

12.2. 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. 

12.2.1. As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes 
documentos: 

I – 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 materiais/equipamentos compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-
se compatível o fornecimento anterior de objeto com características semelhantes a presente licitação; 

II – Certidão Negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 09/02/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) 
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com 
mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos 
distribuidores; 

file:///C:/Users/EDUARDO/Desktop/CPL%202021/Nova%20pasta/www.portaldatransparencia.gov.br
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III – As licitantes que apresentarem resultado menor ou igual a 1 (um), em qualquer um dos 
índices contidos no cadastro do SICAF, deverão comprovar capital social ou patrimônio líquido de 
10% (dez por cento) do valor total estimado para o(s) item(ns) cotado(s) constante do Anexo I, que 
deverá recair sobre o montante dos itens que pretenda concorrer. 

a) A comprovação deverá ser feita quando da habilitação, apresentando o balanço Patrimonial e 
Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei 
devidamente registrados ou pelo Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social, 
conforme regulado por este edital. 

IV – 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 (modelo Anexo III ao Edital). 

12.2.2. A licitante cuja habilitação parcial no SICAF acusar como situação do fornecedor algum 
documento com validade vencida, deverá encaminhar o respectivo documento a fim de comprovar a 
sua regularidade. 

12.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 
SICAF deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade Fiscal e 
trabalhista, Habilitação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica: 

 

12.3.1. COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

I – Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis junto a Junta Comercial da respectiva 
sede, para o caso de empresário individual; 

II – Para licitante microempreendedor individual – MEI, Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, hipótese em que será realizada a verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

III – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores, 
para os casos de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 

IV – Caso o licitante seja sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 

V – Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local da sede do 
licitante, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores, para o caso de sociedade 
simples; 

VI – Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 

12.3.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva. 

12.3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

I – Registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

II – Prova de inscrição no cadastro de contribuinte Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, se 
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual; 

III – Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal ou Distrital, do domicílio ou 
sede da licitante; 
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IV – Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, 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. 

V – Certificado de Regularidade perante o FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

VI – Certidão de regularidade relativa a débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (CNDT), 
mediante a apresentação de certidão negativa, em plena validade; 

 

12.3.2.1. Para a regularidade fiscal e trabalhista, será aceita certidão positiva com efeito de 
negativa. 

12.3.2.2. Caso o licitante seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal 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. 

 

 

12.3.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 

I – Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) 
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão. No caso de praças com 
mais de um cartório distribuidor, deverão ser apresentadas as certidões de cada um dos 
distribuidores. 

II – Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentadas na forma da Lei devidamente registrados, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

a) as empresas constituídas no ano em curso poderão substituir o balanço anual por 
balanço de abertura, devidamente autenticado pela Junta Comercial; 

b) a boa situação financeira da empresa será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral 
(LG) e Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), resultantes da aplicação das seguintes 
fórmulas: 

 

LG = 
   ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 
ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

 

G = 
    ATIVO TOTAL  

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
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12.3.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

I – Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a licitante fornecido 
materiais/equipamentos compatíveis como o objeto desta licitação, considerando-se compatível o 
fornecimento anterior de objeto. 

ATENDIMENTO AO ART. 7º, INC. XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

12.3.4.1. 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 (modelo Anexo III ao Edital). 

12.4. DA HABILITAÇÃO DAS MEs / EPPs 

12.4.1. 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 técnica, sob pena de inabilitação. 

12.4.2. 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. 

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

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

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

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

12.4.5. 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. 

12.5. ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE A HABILITAÇÃO 

12.5.1. Os documentos exigidos para a habilitação, conforme regulado neste Edital, deverão 
ser enviados em até 02 horas, exclusivamente por meio do por meio de campo próprio do Sistema. 

12.5.2. Os documentos de habilitação serão remetidos em original, por qualquer processo de 
cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor/funcionário da Prefeitura 
Municipal de Curuçá/PA, desde que conferidos com o original, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial, para análise, no prazo de no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, juntamente com a proposta 
de preços em envelope fechado e identificado com dados da empresa e do pregão eletrônico, na 
forma do item. 
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13. DOS RECURSOS: 

12.5.3. 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. 

12.5.4. 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, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação 
Judicial e Extrajudicial que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias. 

12.5.5. 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. 

12.5.6. 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. 

12.5.7. 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. 

12.5.8. 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. 

12.5.9. 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. 

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

 

 

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso no prazo de 30 (trinta) minutos. 

13.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência desse 
direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à licitante declarada vencedora. 

13.1.2. Diante da manifestação da intenção de recurso o Pregoeiro não adentrará no mérito 
recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

13.1.3. Os interessados que porventura queiram ter vista do processo licitatório poderão 
comparecer a Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, de segunda à sexta-feira, das 08:30h as 12:30h. 

13.2. Recebida a intenção de interpor recurso pelo Pregoeiro, a licitante deverá apresentar as razões do 
recurso no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, 
apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo da recorrente. 

13.2.1. As razões e contrarrazões serão recebidas exclusivamente por meio de campo próprio 
do Sistema. Não serão recebidas ou conhecidas razões de recurso e contrarrazões entregues 
diretamente ao Pregoeiro ou enviadas por quaisquer outros meios (fax, correspondência, etc). 

13.3. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos contra seus atos, podendo 
reconsiderar suas decisões no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento das razões e contrarrazões ou, 
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14. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE: 

neste mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado ao Prefeito Municipal para a decisão final no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 

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

13.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 
neste Edital. 

13.6. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora dos prazos, subscritos por representantes não 
habilitados legalmente ou não identificados no processo para responder pelo licitante. 

 

14.1. O objeto deste pregão será adjudicado ao vencedor por ato do Pregoeiro, salvo quando houver 
recurso, hipótese em que a adjudicação caberá, após a regular decisão dos recursos interpostos, ao Prefeito 
Municipal. 

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

 

15.1. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o termo de 
contrato ou retirar a Nota de Empenho. 

15.2. O contrato a ser assinado estabelecerá as cláusulas, critérios e condições definidas no art. 55 da Lei nº 
8.666/1993 e observará os termos contidos na minuta Anexo VI deste Edital ou as disposições constantes de 
instrumento equivalente. 

15.3. O prazo máximo para assinatura e entrega do termo de contrato é de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data do recebimento do e-mail. 

15.3.1. 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 de Curuçá/PA. 

15.3.2. Alternativamente à convocação para a assinatura do termo de contrato, o da Prefeitura 
Municipal de Curuçá/PA poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correio eletrônico, para que 
seja assinado e devolvido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

15.3.3. 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. 

15.4. 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. 

15.5. O prazo de vigência do contrato será até 31/12/2021, prorrogável na ocorrência de uma das hipóteses 
dispostas no art. 57, 1º da Lei nº 8.666/1993. 

15.6. Os seguintes requisitos foram estabelecidos no Termo de contrato, Anexo VI deste Edital, ou 
instrumento equivalente, e serão de observância obrigatória dos contratados: 

I – As hipóteses, prazo e condições de prestação das garantias;  

II – Critérios para o recebimento do objeto; 

III – Prazos e condições de pagamento; 

IV – Atualização financeira ou reajustamentos, quando possível; 
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16. DA FISCALIZAÇÃO: 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

V – Hipóteses de compensações financeiras ou penalizações, por eventuais atrasos e descontos, por eventuais 
antecipações de pagamentos. 

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

15.8. Será designado um Fiscal acompanhamento do contrato, que desempenhará as atribuições previstas 
na portaria estabelecida. 

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

15.10. O objeto da licitação deverá ser entregue, nos prazos, local e condições previstas no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital e observará as regras para recebimento definidas no Contrato, anexo VI, ou 
instrumento equivalente. 

 

16.1. Sujeitar-se-á a Contratada à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da autoridade encarregada de 
acompanhar o fornecimento do objeto desta licitação, observadas as regras definidas na minuta contratual, 
Anexo VI deste Edital, ou no instrumento equivalente. 

 

 

17.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, não 
aceitar a Nota de Empenho, deixar de entregar documentação exigida neste edital, apresentar documentação 
falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do ajuste, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido 
o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a Prefeitura Municipal de Curuçá/PA pelo 
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e seus anexos e das demais 
cominações legais. 

17.2. A Administração poderá, ainda, utilizar-se da sanção de advertência, prevista no art. 87, I, da Lei nº 
8.666/1993, aplicada ao pregão subsidiariamente 

17.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento 
da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as sanções de advertência, 
impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade. 

17.5. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Prefeitura Municipal de Curuçá/PA garantida a prévia 
defesa, aplicará as sanções definidas na minuta do contrato, anexo VI deste edital ou dispostas em instrumento 
equivalente. 

17.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/contratado, observando-se o procedimento previsto na 
Lei nº 8.666/1993. 

17.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

17.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
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18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

18.1. A Prefeitura Municipal de Curuçá/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 viável a convalidação do ato ou do procedimento 
viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

18.1.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

18.1.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

18.2. 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. 

18.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir- 
sê-a o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente da Prefeitura Municipal de 
Curuçá/PA. 

18.4. O desatendimento às exigências formais, não essenciais, não importará na inabilitação da licitante e/ou 
desclassificação de sua proposta, desde que seja possível a aferição de sua habilitação e a exata 
compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do pregão. 

18.5. 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. 

18.6. A critério do pregoeiro, o prazo para o envio da proposta de preços e da documentação de habilitação 
poderá ser prorrogado pelo tempo que se julgar necessário. 

18.7. A autoridade competente poderá, em qualquer fase do processo licitatório, desclassificar a proposta da 
licitante que for declarada inidônea, assegurada a ampla defesa. 

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

18.8.1.  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. 

18.9. O foro da cidade de Curuçá/PA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, será o 
designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes da presente licitação e da aplicação do 
presente Edital. 

18.10. Os casos omissos e demais dúvidas suscitadas serão dirimidas pelo (a) Pregoeiro (a), no endereço 
eletrônico mencionado neste edital: cplcuruca2021@gmail.com. 

18.11. Este pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da prefeitura 
Municipal de Curuçá/PA, fundamentada no interesse público, sem prejuízo do disposto no inciso V do art. 4º, 
da Lei nº 10.520/2002. 

18.12. O Edital está disponibilizado, na íntegra no portal do município de Curuçá/PA, assim como no portal 
dos jurisdicionados do TCM/PA, no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

18.13. O inteiro teor do processo está disponível para vista aos interessados, na Prefeitura Municipal de 

Curuçá/PA. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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19.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

19.1.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

19.1.2. ANEXO I-A – Especificação do objeto; 

19.1.3. ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços 

19.1.4. ANEXO III – Modelo de Declaração de que não Emprega Menor; 

19.1.5. ANEXO IV – Modelo de Declaração de Enquadramento como ME/EPP; 

19.1.6. ANEXO V – Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade; 

19.1.7. ANEXO VI – Minuta de Contrato 

 

 

 

 

 

 

Curuçá/PA, 12 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULO SÉRGIO RIBEIRO MATOS 

PREGOEIRO OFICIAL 

Portaria N° 037/2021 - GP

19. ANEXOS: 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

 

 

 

 

1. OBJETO: 
1.1.   CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

MOBILIÁRIOS, CONFORME O CONVÊNIO DE Nº 887152/2019 (PLATAFORMA + BRASIL). 
DESTINADO AO PRÉDIO HISTORICO “PALACETE BARBOSA DE LIMA”. 

 

 

2. MOTIVAÇÃO 

2.1. A Prefeitura Municipal de Curuçá possui convênio de nº 887152/2019, que tem como 

objeto CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DO PALACETE BARBOSA DE 

LIMA – INICIADAS NO CONVÊNIOS DE Nº 876658/2018 (PLATAFORMA + BRASIL), 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, REFORMA E RESTAURAÇÃO DA 

PRAÇA CORONEL HORÁCIO destinado ao Prédio histórico denominado de PALACETE 

BARBOSA DE LIMA, através de emenda parlamenta de n° 37960005 de autoria do Senador 

Paulo Rocha, junto ao MINISTERIO DO TURISMO/INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E 

ART. NACIONAL. 
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2.2. A aquisição dos equipamentos está relacionada as etapas de que visam a restauração total 

do prédio histórico denominado Palacete “Barbosa de Lima”, localiza-se no centro histórico da 

cidade de Curuçá, nordeste do Pará, bem como à restauração da Praça, da qual determina o 

nome, Coronel Horácio Barbosa de Lima, entre as esquinas da Travessa Sete de Setembro 

com Rua Generalíssimo Deodoro. A edificação do fim do século XIX, e teve finalizada a 

construção no ano de 1895, de propriedade da tradicional família Barbosa de Lima, na pessoa 

do Coronel Horácio Barbosa de Lima, personalidade importante da história política do município 

de Curuçá pelo exercício do cargo de Intendente Municipal (hoje Prefeito Municipal), na qual, o 

ocupou cargo por diversas vezes. 

 

 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 

3.1. A aquisição de bens e serviços tem amparo legal disposto na Lei nº 10.520, de 17 de julho 

de 2002, especialmente os Decretos nº 5.450, de 31 de maio de 2005 e 3.555, de 08 de agosto 

de 2000 e suas alterações, da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993 e suas alterações posteriores. 

 

4. JUSTIFICATIVA: 

4.1.  A presente aquisição destina-se a sanar a necessidade de equipa o prédio histórico 

Palacete “Barbosa de Lima”. 
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5. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: 

5.1 – Na proposta de preços deverá constar os bens especificados de forma clara, cotados em 

conformidade com este Termo de Referência, com o edital e seus anexos, citando marca e 

modelo ou outra característica que possa identificar os material, a quantidade solicitada, o valor 

unitário e total, em moeda nacional, em algarismo, já considerando todas as despesas, tributos, 

fretes, transportes e demais despesas que incidam direta ou indiretamente sobre os 

produtos, mesmo que não estejam registrados neste  documento. Os materiais deverão 

obedecer às características técnicas correspondentes aos elementos contidos nas 

especificações expressas no Termo de Referência. 

5.2. A Prefeitura Municipal de Curuçá/PA, poderá se valer da análise técnica dos bens 

propostos antes da adjudicação e homologação da licitante para verificação do atendimento 

das especificações mínimas constantes neste termo de referência. 

5.3. A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produtos de boa 

qualidade e se responsabilizar pelo fornecimento da garantia. 

5.4. Será considerada vencedora a licitante que apresentar o menor valor, por item, desde que 

atenta as exigências contidas neste Termo de Referência e no edital do Pregão. 

6.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1. Executar o objeto observando rigorosamente o cumprimento das responsabilidades, 

encargos, prazos e especificações técnicas e em conformidade com as condições do edital e 

seus anexos, do contrato e das demais cominações legais. 

6.2.    Dar início à execução do fornecimento e entrega dos materiais adquiridos conforme 

especificação marca e preço, bem como no prazo estabelecido neste Termo de Referência, 

quando solicitado, de uma só vez, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
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recebimento da Nota de Empenho (Ordem de Compra) expedida pela CONTRATANTE e 

enviada através de endereço eletrônico, 

6.3.  A CONTRATADA deverá entregar o Objeto Contratado nos locais determinados pela 

CONTRATANTE. 

6.4. Substituir ou reparar o objeto contratado que comprovadamente apresente condições de 

defeito ou em desconformidades com as especificações deste termo e padrões de qualidade 

exigidos, com defeito, vicio ou má qualidade, no prazo de 15 (dez) dias contados da sua 

notificação. 

6.5. Cientificar, por escrito, dentro do prazo de 24 horas a fiscalização da CONTRATANTE 

quaisquer ocorrências anormais verificadas na execução dos fornecimentos, 

independentemente da comunicação verbal, sob pena de multa. 

6.6.  Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser 

solicitados pela CONTRATANTE, salvo quando implicarem as indagações de caráter técnico, 

hipótese em que serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

6.7. A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir o Objeto do Contrato, no 

todo ou em parte a terceiros, sem anuência da CONTRATANTE, sob pena de rescisão. 

6.8. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo 

período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela 

administração. 

6.9. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto 

contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE. 
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6.10. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir 

sobre a execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, pagamentos de 

recursos humanos, Previdência Social, impostos, encargos sociais, transporte e outras 

providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis trabalhistas e 

específicas  de acidente de trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado 

na execução contratual, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras 

que forem devidas aos seus empregados no desempenho dos serviços objeto do contrato, 

ficando a CONTRATANTE isentam de qualquer vínculo empregatício com os mesmos. 

 

7.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1.  Solicitar a execução do objeto à CONTRATADA através da emissão da Nota de 

Empenho (Ordem de Compra). 

7.2.  Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 

obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal Nº 8.666/93 e 

suas alterações posteriores. 

7.3. Fiscalizar a execução do objeto contratual através de sua unidade competente, podendo, 

em decorrência solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou justificará de 

imediato. 

7.4. Rejeitar os produtos que não atendam aos requisitos constantes das especificações 

constantes do Termo de Referência. 

7.5. Designar servidores do Departamento de Compras para acompanhar o fornecimento dos 

equipamentos. 
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7.6.  Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 

contratual. 

7.7. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas neste 

instrumento. 

7.8. Indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos. 

 

7.9. A data e horário para entrega das mercadorias deverão ser agendados previamente com o 

Setor de Material e Patrimônio através dos telefones: (91) 3722-1169, ocorrendo a entrega no 

endereço de compras, seu funcionamento é das 8:00 às 14:00h e encontra-se situado à 

Praça coronel Horácio n°, centro, Curuçá/PA. 

 

8. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

8.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação ficará(m) sujeita(s) às penalidades previstas no 

edital, em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a prévia 

defesa e o contraditório  

em regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e Criminal que 

seu (s) ato (s) ensejar (em) no total ou parcial do objeto deste Pregão, a Administração Pública 

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

  8.1.1. Advertência. 

8.1.2. Multa de 0,3% (zero virgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em 

desacordo com o proposto e o estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) 
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sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

decorridos, uma vez comunicada oficialmente. 

8.1.3.    Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso 

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

corridos, contados a partir da comunicação oficial. 

8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a CONTRATADA ressarcir a entidade contratante e pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

8.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública deste município, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, garantindo o direito prévio de licitação e da ampla defesa, 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

8.2.1. Ensejar o retardamento da execução do objeto deste pregão. 

8.2.2. Não mantiver a proposta injustificadamente. 

8.2.3. Comportar-se de modo idôneo. 

8.2.4. Fazer declaração falsa. 

8.2.5. Cometer fraude fiscal. 

8.2.6. Falhar ou fraudar na execução do contrato. 
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8.3.   Por descumprimento dos prazos e condições previstos neste pregão, principalmente, 

a 

CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição 

anterior. 

8.4.  Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito 

pela mesma, em relação a um dos itens arrolados na condição do subitem 7.2, a licitante 

vencedora isenta das penalidades mencionadas. 

8.5.  As sanções de advertência, suspensão temporária de participar de licitação, e 

impedimento de contratar com a Administração Pública deste município, e declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública poderão ser aplicadas a 

licitante vencedora juntamente com as de multa, descontando a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

8.6. A penalidade será obrigatoriamente registrada no Cadastro de Fornecedores de Bens e 

Serviços do município de Curuçá/PA e no caso de suspensão de licitar, o licitante 

deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 

no Contrato das Combinações legais. 

8.7. A recusa sem motivos justificados da convocada em aceitar ou retirar a Nota de Empenho 

dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-a as penalidades aludidas no item 7 deste instrumento. 
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9. DO PAGAMENTO: 

9.1. Os pagamentos serão realizados à medida que os produtos forem solicitados, conforme as 

necessidades da Contratante, mediante apresentação da Nota Fiscal e a fatura correspondente 

que deverão vir acompanhadas dos seguintes documentos: a) Certidão do FGTS-CRF; b) 

Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais; c) Dívida Ativa da União; e d) 

Certidão Negativa de Débito, relativo às contribuições previdenciárias. 

9.2. Caso a fatura seja aprovada pelo Ordenador de Despesas, o pagamento será efetuado 

até 30 (trinta) dias após o protocolo da Fatura pela CONTRATADA. 

9.3. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou dos documentos 

exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em 

prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE. 

9.4.  O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação 

da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, por meio de ordem 

bancária, creditado em favor do prestador de serviço, devendo para tal ficar explícito o nome e 

os dados da conta bancária (nº da agência e o nº da conta bancária, e o banco) do fornecedor 

para que seja efetivado o pagamento/crédito. 

 

10.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 

10.1. As despesas correntes da contratação, objeto desta licitação, correrão à conta das 

seguintes dotações Orçamentárias: 4.4.90.52.00 (Equipamento e Material de Permanente) e 

1001000 (Outros Recurso Ordinário). 
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11.  DA FISCALIZAÇÃO: 

11.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada pelo (a) Secretaria de 

Administração, através de servidor do Departamento administrativo, especialmente designado 

para este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 67, da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

12.  LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS: 

12.1. O objeto contratual deverá ser entregue em conformidade com as especificações 

estabelecidas deste instrumente, conforme a execução do objeto ou de acordo com a 

necessidade da CONTRATANTE no prazo de 30(trinta) dias contado a partir do recebimento da 

nota de empenho ou instrumento hábil (ordem de compra). 

12.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 

justificados, até 01 (um) dia útil antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela 

contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual. 

12.3. A contratada deverá anexar à nota fiscal, uma cópia da solicitação e do contrato na 

entrega do produto. 

 

13.  RECEBIMENTO DOS PRODUTOS: 

13.1. Os produtos serão recebidos por servidor designado pelo setor de compras. 

13.2 A contratada deverá entregar os produtos no horário das 08h00min às 14h00min, de 

segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos produtos fora do 

expediente de trabalho. 
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13.3. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 

conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa 

credenciada pela contratante. 

13.4. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após a verificação 

da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições 

estabelecidas foram atendidas e consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da 

contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade. 

 

 

14.  DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

14.1.  Para a aquisição dos produtos serão emitidas ordens de compras, em conformidade com 

as propostas vencedoras e de acordo com a necessidade da Secretaria contratante. 

14.2. O contrato ficará adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, a partir da 

data de sua assinatura, nos termos do art. 57, da Lei 8.666/1993. 

 

15.  DO REGIME DE FORNECIMENTO: 

15.1. Conforme a necessidade. 
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16.  DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS: 

16.1. Aditivo ao Contrato envolvendo aumento real de preço será admitido somente em caso 

de comprovada majoração no preço dos produtos, relativo aos preços praticados antes e 

após a solicitação do reajuste, para que o equilíbrio financeiro do contrato possa ser mantido 

na conformidade do que estabelece o Estatuto das Licitações. 

 

17.  DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

17.1. O contrato poderá ser rescindido, a critério da Secretaria contratante, decorridos 10 (dez) 

dias após o prazo de entrega estipulado no subitem 11.1, caso a contratada não comprove já 

ter enviado os produtos via transportadora ou correios, e/ou não apresente justificativas 

aceitáveis. 

17.2. A decisão de rescindir o contrato, no caso previsto no subitem 11.1, caberá a 

secretaria 

Contratante, após prévia consulta ao setor solicitante do material, e desde que se 

vislumbrem possibilidades de prejuízos a esta prefeitura. 

17.3. Nos casos em que se justifique a rescisão contratual a contratada ficará sujeira às 

penalidades previstas no subitem 7.1.4 deste instrumento. 

 

18.  ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS: 

18.1. Deverão ser rigorosamente atendidas às especificações constantes da tabela abaixo: 
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ANEXO I – A - ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

 

 

Item 
Descrição 

Unid. Qtd. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

01 

CENTRAL DE AR DE 18 BTU’S, - 
Especificação: Central de Ar de 18 btu’s, ence e 
selo Procel tipo a, modelo sprinter Hingh wal, 
ciclo frio, filtro de ar anti -bacteriana, vazão de ar 
mínimo de 700m3/h, com controle remoto 
termostato digital, funções sleep e swing, 220v 

un 01   

02 

Central de Ar – tipo Splint 31 BTUS - com 
capacidade de 31 BTUS, com selo Procel A, 
equipado com Controle Remoto com Display, 
contendo todas as funções do aparelho, ajuste 
de temperatura e fluxo de ar, com defletores de 
ar com movimento automático, 220v f-f, tenção 
trifásica, 60hz Certificado pelo INMETRO. 

un 04   

03 

Ar condicionado, capacidade 36.000 BTUs,- 

tipo split piso-teto monofásico, 220 volts, 

quente e frio, ciclo, reverso, controle remoto 

total, baixo nível de ruído, selo Procel, 

compressor tipo rotativo. Com instalação do 

equipamento, incluindo todos os materiais que 

se fizerem necessários, GARANTIA MÍNIMA 

DE 1(UM) ANO A PARTIR DA INSTALAÇÃO 

un 06   

04 

Computador compacto com as seguintes 
características Origem Nacional - Processador 
Intel Core I3-8100T, Clock Máx. 3.1 GHz 

Gabinete Tiny 5, cache 6 MB, Chipset Intel B360, 
Memória 8GB (1x8GB), Disco Rígido 500GB 
HDD 7200RPM SATA3 2.5, Drive Otico No 

un 19   
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Optical Drive, Áudio HD Audio, Realtek ALC233, 
Rede Gigabit Ethernet, Portas USB 3x USB-A 3.1 
Gen1 + 2x USB-A 3.1 Gen2 + 1x USB-C 3.1 
Gen1, Wireless Card Intel 8265+BT 2x2AC TINY, 
Conectores SATA / M.2 1x SATA 6.0Gb/s + 1x 
M.2 PCie x4 

Video Intel HD Graphics (1xVGA + 1xDisplayport 
+ 1xHDMI),Intrusão no Chassis Sim, Alto-falante 
Interno Sim, 1.5W, Garantia 3 anos on-
siteSistema Operacional Windows 10 
Professional 64 bits, Chip de Segurança Chip 
TPM 2.0, EAN 193386423232, Características 
Adicionais: AC Adapter c/ efic. 88%, ES 7.0 
Acompanha Mouse USB e Teclado USB, 
Comprimento 1.7900, Largura 0.3450, Altura 
1.8290 

05 

Monitor 19.5 LED: Formato: 16:9, Resolução 
máxima: 1366x768@60Hz Brilho: 200cd/m², 
Contraste Dinâmico (DFC): 5.000.000:1, Tempo 
de Resposta: 5ms Suporte de cores: 16,7M, 
Ângulo de Visão: 90°/65°, Pixel Pitch: 0.3177 x 
0.307 (mm) Fonte: Externa, Revestimentos da 
tela: Anti-Glare e Hard coating (3H), Freqüência 
Analógica: H: 30 ~ 61 KHz / V: 56 ~ 75Hz, 
Consumo de Energia: 20W (Típico) Conector de 
Entrada: D- SUB, Dimensões com base (L x A x 
P): 463 X 357 X 168 mm Dimensões sem base (L 
x A x P): 463 x 287 x 57 

un 19   

06 

  
Estabilizador bivolt 1000va 5 tomadas – 
Especificações, Potência nominal (VA/W) 1000 / 
1000, Tensão nominal de entrada (V~) 
115/127/220, Tensão nominal de saída (V~) 115  
Frequência nominal (Hz) 60, Variação admissível 
na saída + - 6% , 05 tomadas de saída padrão 
NBR 14136, Filtro de linha Fusível reparável  

un 19   

07 

Notebook: Informações técnicas: Processador, 
Velocidade Até 1.8GHz, Memória Cache 8MB, 
Turbo Boost 4.6GHz Memória RAM 8GB Clock 
da memória 2400MHz, Expansível Até 20GB, HD 
SSD 512GB Sistema operacional Windows 10 
Home, tela 15,6'' LCD (lâmpadas LED), 

un 01   
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Resolução da tela Full HD (1920x1080), Formato 
de tela Widescreen, placa de vídeo Dedicada 
2GB GDDR5, Conexões- 01x HDMI - 02x USB 
3.1 - 01x USB 2.0, Bluetooth 4.2, Webcam 
0.3MP, Leitor de cartõe 4 em 1 (SD, SDHC, 
SDXC, MMC), Placa wireless Wi-Fi 1x1AC, 
Bateria 2 células 30Wh, Alimentação Bivolt 

08 

Projetor multimídia: Especificações: Sistema de 
projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips, Modo de 
projeção: Frontal / traseira / teto, LCD Screen: 
0.59-polegadas (D9), Método de projeção: Matriz 
ativa TFT de poli-silício, Número de pixels: 
1.000.024 pixels (1280 x 800) x 3, Brilho em 
cores - Saída de luz colorida: 3.600 Lumens, 
Brilho em branco - Saída de luz branca: 3.600 
Lumens, Razão de aspecto: 16:10, Resolução 
nativa: WXGA, Tipo de lâmpada: 210W UHE, 
Duração da lâmpada: 6.000 horas (Normal) / 
10.000 horas (ECO), Correção de Keystone: 
Vertical: -30° +30 / Horizontal: -30° +30°, Razão 
de contraste: Até 15.000: 1 Reprodução de cor: 
Até 1 bilhão de cores, Conectividade padrão, 
HDMI x1 (suporte MHL) Entrada do computador 
x 1 D-sub15, Usb Tipo A x 1 (imagens de 
memória USB / atualização de firmware), Usb 
Tipo B x 1 (USB Display, mouse, Controle, 
atualização de firmware), RCA video x 1, Entrada 
de áudio RCA x2 RCA (branco x1, vermelho x1), 
Wireless Integrado, Lente de projeção, Tipo: 
Zoom Óptico (Manual) / Foco Manual, F-number: 
1.49-1.72, Tamanho da tela: 33 a 320 pol.(0.91m 
- 10.89 m), Comprimento do foco: 16.9 mm-20.28 
mm, Razão de zoom: 1-1.2, Energia, Voltagem: 
100 - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz, Controle 
remoto com 2 pilhas AA, Cabo de alimentação 
(1,8 m), Projetor: 3 anos / Lâmpada: 90 dias 

un 02   
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Suporte de teto p/projetor c/ajuste de altura: 
Especificações: Prolongador telescópico para 
ajuste de altura, Material: Alumínio Injetado, 
Acabamento: Tratamento Anti-Corrosão e pintura 
Epóxi Eletrostática, Funções: Giro horizontal: Até 
360 graus (Esquerda / Direita), Ajuste de 
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inclinação (TILT): Até 15 graus, Ajuste de altura, 
Podendo ser instalado no teto / parede, 
Passagem interna para cabeamento de Áudio, 
Vídeo e Energia, Altura: Medida do ponto de 
fixação no teto ao ponto de fixação do projeto): 
Altura Mínima: 545 mm / Altura Máxima: 900 mm, 
Dimensões: A x L x P: 8,5 x 40 x 20 cm, Garantia 
3 anos. 

10 
Tela De Projeção: 2,10m X 1,50m 100 
Polegadas com Tripé 

un 01   

11 
Mini Rack de Parede 9U Peso 10 kg, 
Dimensões 55 × 48 cm, Profundidade 350mm, 
450mm, Altura 9U 

un 01   
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Mikrotik: Especificações: frequência nominal 
CPU:850, CPU contagem de núcleos 1, 
Tamanho de RAM: 64MB, Arquitetura: MIPS-BE, 
Porta Ethernet: 10/100 5, Portas Ethernet: 
10/100/1000 

Ranhuras MiniPCI: 0, Poder Jack: 1, PoE em: 
sim, Tensão de entrada suportada: 6v -v 30 

un 01   
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Roteador Wiewless, 300mbps, 4 Portas, 4 
Antenas Fixas de 5 Dbi: 

Especificações:- 4 x Antenas fixas de 5 dBi, - 3 
x Portas LAN (10/100/1000 Mbps cada), - 1 x 
Porta internet (10/100/1000 Mbps), - Chipset 
Realtek: RTL8197FS + RTL8367R + 
RTL8812BRH, - Memória Flash: 8 MB, - Memória 
Ram: 128 MB Parâmetros Wireless:- Padrões: 
IEEE 802.11a/b/g/n/ac - Modo do rádio: MU-
MiMo - Modo de operação: Roteador AP / 
Repetidor wireless / Cliente wireless / Ponto de 
acesso - Frequência de operação: - 2.4 GHz , 5 
GHz, Largura de banda: 2.4 GHz: 20, 40 MHz  5 
GHz: 20, 40, 80 MHz, Taxa de transmissão: 2.4 
GHz: até 300 Mbps, 5 GHz: até 867 Mbps, 
Canais de operação: 2.4 GHz: 1-13 (Brasil), 5 
GHz: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, Potência 
máxima (E.I.R.P.): 2.4 GHz: 158 mW (22 dBm), 5 
GHz: 158 mW (22 dBm), Sensibilidade de 
recepção em 2.4 GHz: 802.11b 1Mbps: -97 dBm,  
802.11g 54Mbps: -74 dBm,  802.11n 20 MHz 

un 01   



 
 
 

 
 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO                                                                             PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021-SEMED 

 

Prefeitura Municipal de Curuçá 

Praça Coronel Horácio, n°. 70 - Curuçá - PA, CEP: 68.750 - 000. 
CNPJ: 05.171.939/0001-32 

MCS7: 71 dBm,  802.11n 40 MHz MCS7: -70 
dBm, Sensibilidade de recepção em 5 GHz: 
802.11a 6 Mbps: -92 dBm, - 802.11ac 80 MHz 
MCS9: -61 dBm, Segurança: WPA-WPA2/PSK 
com criptografia TKIP e/ou AES, Descrição dos 
LEDs: SYS: Ligado: Roteador inicializando 
Piscando: Operação normal Wi-Fi:  Ligado: A(s) 
rede(s) Wi-Fi 2.4 e(ou) 5 GHz está(ão) ativa(s), 
mas não há tráfego de dados  Desligado: As 
redes Wi-Fi 2.4 e 5 GHz estão desativadas  
Piscando: A(s) rede(s) 2.4 e(ou) 5 GHz está(ão) 
ativa(s) e há tráfego de dados  Piscando 
lentamente: O WPS está sendo executado e 
aguardando a conexão de um dispositivo 
Internet: Ligado: Há um dispositivo conectado à 
porta correspondente, sem tráfego de dados 
Desligado: Não há dispositivo conectado à porta 
correspondente Piscando: Há um dispositivo 
conectado à porta correspondente, com tráfego 
de dados LAN:  Ligado: Há dispositivo(s) 
conectado(s) na(s) porta(s) LAN(s), sem tráfego 
de dados Desligado: Não há dispositivo 
conectado à porta correspondente  Piscando: Há 
dispositivo(s) conectado(s) na(s) porta(s) LAN(s), 
com tráfego de dados Fonte de alimentação: 
Entrada: 100-240 V a 50/60 Hz,  Saída: 12 Vdc/1 
A, Potência de consumo máxima: 12 W, 
Aplicativo:  Wi-fi Control Home (Disponível para 
Android e iOS), Garantia 1 ano de garantia 

14 

Multifuncional EcoTank Colorida: 
Especificações:- Jato de tinta, Tamanho da gota 
de tinta: 3 picolitros, Resolução: Até 4800 x 1200 
dpi, Velocidade de impressão Máxima: Em preto 
33 ppm e em cores 20 ppm, Impressão e 
digitalização Wireless, Cópias: Velocidade das 
cópias: 11 ISO com, Modos de cópia: Colorida, 
preto/branco, padrão/melhorada, Quantidade: 1-
99 cópias (sem PC), Tamanho: Base plana: A4, 
carta; ADF: ofício/21,6 cm x 35,6 cm (8.5"x14"), 
Funções de cópia: 1 a 2 lados, densidade, 
redução e ampliação (25-400%), multi-páginas, 
qualidade, remover perfurados, remover sobras, 
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cópia de documentos, sem bordas, Digitalização: 
Tipo de scanner: Base plana com sensor de 
linhas CIS colorido, Área de digitalização 
máxima: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7"), 
Profundidade das cores: 48 bits de entrada, 24 
bits de saída, Funções de digitalização: 
Digitalização para PC, digitalização para a 
nuvem, Resolução: Ótica: 1200 dpi, Hardware: 
1200 x 2400 dpi, Interpolada: 9600 x 9600 dpi, 
Alimentador automático de documentos, 30 
folhas, 2 lados a 2 lados duplex, Tamanho 
máximo: ofício/21,6 cm x 36,6 cm, 
Conectividade: Padrão: USB de alta velocidade, 
Wireless 802.11 b/g/n5, Wi-Fi Direct®5, Ethernet 
(10/100 Mbps), Compatibilidade: Windows 
Vista® /Windows® 7/Windows® 8/8.1/Windows® 
10 (32bit/64bit) Windows® XP SP3 (32bit) 
Windows® XP Professional x64 Edition 
SP2Windows Server® 2003 SP2 – Windows 
Server® 20167 - Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 
10.12.x, Utilização do papel, Suporte de papel 
sem PC: Normal (meia carta/14 cm x 21,6 cm, A4 
/ 21 cm x 29,7 cm, carta / 21,6 cm x 27,9 cm, 
executivo / 18,4 cm x 26,6 cm, ofício / 21,6 cm x 
36,6 cm); fotográfico (10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 
cm, 20 cm x 25 cm, A4, carta). 

15 

Impressora Multifuncional: Impressão 
Resolução da Cópia (máxima em dpi) Até 1200 x 
600 dpi Cópias Múltiplas Sim Função de Fax 
Seguro Secure Function Lock, Setting Lock, 
Secure Print Discagem Abreviada (n° de locais) 
300 Acesso Remoto Sim Relatório de 
Atividades/Relatórios Periódicos Sim Impressão 
Colorida Não Funções Principais Impressão, 
digitalização, cópia e fax Cópia Duplex (Frente e 
Verso) Não Tempo de Impressão da Primeira 
Página 8 segundos Tecnologia de Impressão 
Laser Eletrofotográfico Memória Padrão 256 MB 
Velocidade Máx. de Impressão em Preto 
(ppm)42/40 ppm (carta/A4) Resolução da 
Impressão (máxima em dpi) Até 1200 x 1200 dpi 
Capacidade da Bandeja de Papel 250 folhas 
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Capacidade de Papel na Bandeja Opcional 
(folhas) 2 x 520 folhas Bandeja Multiuso 50 
folhas Capacidade de Impressão Duplex (Frente 
e Verso)Sim Interface de Rede Embutida 
Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, Hi-Speed USB 
2.0 

Compatibilidade com o Driver de 
Impressora†Windows®, Mac OS®, Linux 
Emulações PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL 
Class3.0), BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson 
FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 Função 
de Impressão Segura Sim Ciclo de Trabalho 
Mensal Máx.‡ 50.000 páginas, Volume Máximo 
de Ciclo Mensal50.000 páginas, Volume de 
Impressão Mensal Recomendado‡ Até 3.500 
páginas Voltar ao TopoFax Velocidade do Fax 
Modem 33,6 Kbps Digitalização Rápida 
(Transmissão da Memória)y‡ Aproximadamente 
2,5 segundos Escala de Cinza do Fax 256 
Método de Codificação do Fax MH / MR / MMR / 
JBIG / JPEG PC Fax Sim Capacidade de PC-Fax 
(envio/recepção)† Sim Memória das Páginas de 
Fax‡ Até 500 páginas Duplex Automático para 
Fax Sim Voltar ao Topo Cópia Resolução de 
Cópia (máxima) Até 1200 x 600 dpi Copia sem 
uso do PC Sim Capacidade Máx. do Alimentador 
Automático de Documentos (ADF)‡ 50 folhas 
Velocidade da Cópia em Preto 42/40 ppm 
(carta/A4) Redução/Ampliação 25% ~ 400% 
Função de Cópias Ordenadas Sim Tamanho do 
Vidro de Documentos Carta/A4 Cópia Duplex 
(Frente e Verso) Não Cópias de ID (Documentos 
de Identidade) Sim Voltar ao Topo Digitalização 
ADF Sim Scan Drivers Included ‡ TWAIN, WIA, 
ICA, ISIS, SANE Resolução de Digitalização 
Interpolada (dpi) Até 19200 x 19200 dpi 
Resolução de Digitalização Óptica (dpi) 1200 x 
1200 dpi Formatos (Exportação) JPEG, PDF 
Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF 
pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-
page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG 
Digitaliza para E-mail, Imagem, OCR, File, FTP, 
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USB, Network Folder (CIFS - Windows® only), E- 
mail Server, SharePoint®, SSH Server (SFTP), 
Cloud (Web Connect)‡, Easy Scan to Email 
Digitalização Duplex (Frente e Verso) Não Voltar 
ao TopoOutros Dimensões do Equipamento sem 
caixa 43,4 x 42,7 x 48,5 cm Velocidade da CPU 
(Processador) 800 MHz Modo de Economia de 
Toner Sim Capacidade de Saída do Papel 150 
folhas Funções de Segurança Active Directory®, 
Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print 
Fonte de Alimentação AC 120V 50/60Hz 
Garantia 12 meses  

16 

Mesa De Som 12 - 12 Canais -Especificações: 
Canais: 12, Pré-amplificadores fantasma 
paramicrofone Com o desempenho de ruído 
ultra-baixo: 8, Soundcraft Sapphyre British EQ: 3 
bandas, Efeitos Lexicon Com os recursos 
premiados de: Reverbs, Delays, Choruses e 
Modulações: Single Engine, Limitadores dbx 
(Compressores de alta-ratio): 2, 2 in/2out de 
áudio USB e gravação • Entradas Hi-Z para 
guitarras, baixos e outros instrumentos, Filtros de 
passa alta e baixa e 48V Phantom Power em 
todos os canais de microfone, Roteamento de 
áudio Soundcraft Série GB • Faders 60mm de 
qualidade superior, Construção metálica robusta 
Mais qualidade e confiabilidade, Fonte interna de 
alimentação universal, Auxiliares: 3, Subgrupos: 
2 mono/1 stereo Alimentação: Bivolt, 100 ~ 240 
V. 

un 01   
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Kit Caixa de Som Ativa + Passiva 800W: 
Bluetooth, USB, rádio FM, controle remoto para 
troca de pastas Alto-falante 12 polegadas, Driver 
fenólico de 1”, bivolt as caixas com alça e 
rodinhas para transporte dois tripés 2- Tripés 
DESCRIÇÃO (Ativa + Passiva) Potência RMS 
(Ativa + Passiva) : 800W Sistema acústico (Ativa 
e Passiva) : Bass Reflex Amplificador ativo : 
Classe AB Número de canais ativo : 2 Driver 
(Ativa e Passiva) : Fenólico Alto-falante (Ativa e 
Passiva) : 12"" Dimensões (A x L x P) cm (Ativa e 
Passiva) : 63,5 x 68 x 41,5 Peso Ativa + Passiva 
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: 21,16 kg Garantia: 12 meses TRIPÉ, Sistema 
de ajuste de altura na abertura dos pés, Encaixe 
padrão 35mm Dispensa adaptador com anel 
metálico para apoio da caixa, Altura mínima: 
1,50mt - máxima: 1,90mt, Capacidade: 35Kg"  

18 

TRIPÉ, Sistema de ajuste de altura na abertura 
dos pés, Encaixe padrão 35mm Dispensa 
adaptador com anel metálico para apoio da 
caixa, Altura mínima: 1,50mt - máxima: 1,90mt, 
Capacidade: 35Kg 

un 01   
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Sistema de Microfone Sem Fio Quadruplo: 
microfone profissional de 4 canais com recepção 
digital, controle de volume independente, alcance 
de até 80 metros, 2 antenas independentes: 
Especificações Técnicas: - MICROFONE 4 
CANAIS EM UHF - Receptor com indicação de 
frequência digital - Indicação de nível de 
modulação - saídas independentes 
desbalanceadas ( XLR e P10). - Microfone 
alimentados com pilhas AA. - Cápsula dinâmica, 
padrão polar super cardióide. - Resposta de 
freqüência: 20 Khz a + ou - 3db. - Alimentação 
fonte DC - Voltagem: 110 - 240v ( fonte bi-volt ) 
Itens Inclusos: 1- Base receptora 4- Microfones 
sem fio 1- Cabo p10 1- Fonte bivolt *Receptor 
especificações Frequência: fixa Total Channels: 
4CH Frequency response: 50Hz~18kHz 
Frequency interval: 40KHz Bandwidth: 24MHz 
Signal to Noise Ratio: >105dB(1KHz-A) 
Sensitivity: -105dBm(12dB S/N AD) T.H.D: 
110dB Modulation deviation range: 48KHz Sub-
harmonic: <-60dBc RF output power: 20mW 
Power consumption: ×2 Function Display:LCD 
alimentação: pilhas AA 1.5v × 2 

un 01   
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Kit 5 Microfones + 5 Pedestais: Microfone: 
Frequências de 50-16,000Hz. Acompanha 
cachimbo, maleta e cabo XLR-XLR de 4,5m. 
Pedestais Cachimbo incluso. • Altura Mínima: 
78cm  Altura Máxima: 1,95m 

un 01   

21 
Kit 3 DE Pedestal Suporte Para Microfone : 
Fabricado com tubos de aço, pintura epox preta. 
Com peças de plastico injetado de alta 

un 01   
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resistencia nas juntas e articulações, Altura máx 
de 185 cm, altura minima de 105 cm, Se inverter 
a girafa para baixo, tem uma altura de 20 à 60 
cm, Comprimento da haste da girafa - 65 cm. 

22 

Tv Panasonic Led Full HD 40 Especificações: 
Painel Led Lcd Polegadas 40  Formato da Tela 
(Aspect Ratio) 16:9 Resolução 1,920 (L) X 1,080 
(A) Frequência 60Hz Modo de Imagem 
Dynamic/Normal/Cinema/True, Cinema/Custom, 
Hexa Chroma Drive Sim, Ultra Vivid Sim, Modo 
Surround V-Audio, Alto-Falantes Todas As 
Frequências X 2, My Home Screen (Sistema 
Operacional) Sim, Epg (Guia de Programação de 
Tv Aberta) Sim, 7 Dias, Idioma do Menu Inglês, 
Espanhol, Portugûes, Processador Exclusivo 
Dual Core, Wireless Lan Embutido (Wifi) Sim, 
Gravação Via Usb-HDd (Tv Aberta) Sim, 
Formatos Compatíveis Hevc, Avi, Mkv, Wmv, 
MP4, M4V, Flv, 3Gpp, Vro, Vob, Ts, Ps, MP3, 
Aac, Wma, Flac, Wav, Jpeg, Modo Hotel Sim, 
Consumo de Energia 63 W, Consumo de Energia 
(Stand By) 0.25 W, Classificação Energética A, 
Alimentação Ac 110 - 220 V, 50/60 Hz, 
Sintonizador Digital Isdb-T (Ginga), Sintonizador 
Analógico Ntsc, Pal-M, Pal-N 

Hdmi 2 (Traseira), Recurso Suporte (Arc) Audio 
Return Channel (Entrada 2), Usb 1 (Lateral, Usb 
2.0 X 1), Ethernet (Entrada de Rede Lan) 1, 
Entrada de Video Componente Compartilhada 
Com Composto Tipo Rca X 1 (Traseira), Entrada 
Video Composto Tipo Rca X 1 (Traseira), 
Acessórios InclusosControle Remoto / Pilha, 
Resolução Full Hd, Conectividade Smart Tv, 
Dimensões do Produto (AxLxC): 56,9x90,2x23,8 
cm, Dimensões da Embalagem (AxLxC): 
62,5x98,6x14,8 cm, Garantia: 12 meses 

un 01   

23 Flauta doce barroca un 10    

24 Violões de cordas de nylon un 08   

25 TECLADOS ARRANJADORES DE 61 TECLAS un 01   
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26 

Bateria, Descrição: Bumbo: 22x16, Tons: 10x8, 
12x9, - Surdo: 16x14 - Caixa: 14x5,5,  Pratos 
premium 1x,  Chimbal 14" 1x,  Ataque 16",  
Ferragens premium 1x máquina de chimbal 1x 
estante de caixa 1x estante de prato reta 1x 
pedal de bumbo simples 1x banco, Dimensões 
da Embalagem (L x P x A): 77 x 53 x 62 cm,36 

un 01   

27 

Banjo: Braço: Cedro, Fundo e Faixa: Marfim,  
Tampo: Pele natural,  Aro: alumínio usinado e 
polído,  Escala: Louro Preto ou Pau Ferro,  
Trastes: Latão, Tarraxas de metal cromadas,  
Comprimento: 60 cm,  Peso aproximado: 1.420 
kg 

un 04   
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Bombo Fuzileiro 22: Especificações: Modelo: 
Izzo 6234, Diâmetro: 22 polegadas, Altura: 30cm, 
Peso: 4,7kg, Casco: Alumínio escovado, 
Afinadores: 12, em tirantes, Pele: leitosa grossa 
P2 de 190 microns, Ferragens: Cromadas 

un 04   
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Caixa Tenor: Especificação Medidas: 14" x 
12",- Esteiras: 1 Externa / 1 Interna de Ação 
Superior,  Aros: Die, Cast em Epóxi Preto,  
Canoas: Liga de Alumínio Inteiriças,  Fuste: 
Birch, Colete: Alumínio Liga Leve,  Acabamento: 
Acetato Branco,  Acompanha: Baquetas / Chaves 
de Afinação e Regulagem 

un 02   

30 
Pratos (verniz) com tiras de algodão para 
sustentação 

un 04   
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BOMBOS DE TENOR ARO 16: corpo de 
Madeira revestido Com lâminas de formica 
branca, aros de Madeira Com 9mm de espessura 
revestidos Com lâmina de formica Com 
acabamento em borracha, canoas inteiriças, 
afinadores de alta tensão e Carrier (colete) de 
alumínio pintado Com revestimento interno 
emborrachado onde há contato direto Com o 
músico. 

un 04   
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Kit 2 Pares Baqueta para Tenor: Maçaneta com 
cabeça de nylon, cabo de alumínio e punho 
revestido com plástico termo retrátil para percutir 
tambores de aço, como o tenor (ou soprano), o 
quadrifólio, os tambores de seis. 

un 03   
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33 Corneta Eb Niquelada, Bocal prateado un 03   
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Par de Baquetas para Bumbo de 20" a 22": 
Drums Corp AB3H Comprimento: 38,50cm, 
Diâmetro: 1,54cm, Madeira: Tipo de ponta: Feltro 
de alta densidade 4,44cm 

un 03   

35 

Par de Baquetas para Bumbo de 16" a 18": 
Comprimento: 38,50cm 

Diâmetro: 1,54cm, Madeira: Tipo de ponta: Feltro 
de alta densidade 3,80cm 

un 03   

36 
baqueta 7ª Especificações Técnicas:  comp. 
400mm, dia.14mm, L. 15 3/2'', D. 0,551'' 

un 03   
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Mesa para Escritório 2 Gavetas em MDF 
com acabamento em PVC, Altura:74,50 cm, 
Largura: 117,00 cm, Profundidade: 46,50 cm, 
Peso Suportado nas Gavetas e Prateleiras: 3 
Kg cada gaveta, Material da Estrutura: MDP, 
puxador em PVC. 

un 03   

38 

Mesa escritório em L Com 02 gavetas: 
Fechadura simultânea nas gavetas, Madeira 
MDF com o Tampo engrossado em 30 cm, 
MEDIDAS: Altura: 75 cm, Largura 49.5 cm, 
Comprimento 139 cm. 

un 03   

39 

Mesa redonda com 4 Cadeiras: MESA: 
Comprimento: 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,20M, 
Largura Total: 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,20M, 
Altura: 0,76M, Largura do Tampo: 0,80 / 0,90 / 
1,00 / 1,20M, Confecção Tampo: Em MDF 
18mm com revestimento em Laminado 
Melamínico. Bordas do Tampo: Bordas em 
PVC tipo "T" , Estrutura em tubo redondo de 
1+1/4" x1,2mm de aço carbono com pés 
niveladores de rosca, com porca soldada a 
estrutura. CADEIRAS: Largura Total: 0,44M, 
Profundidade Total: 0,48M, Altura do chão ao 
assento: 6=0,46M, Medida do Assento: 0,44M 
x 0,38M. (Anatômico), Medida do Encosto: 
0,35M x 0,30M. Assento e Encosto 
ANATÔMICO em compensado 9mm revestido 
em espuma injetado de alta densidade com 

un 04   
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espessura confortável, com acabamento em 
tecido tipo "J.Serrano" 100% poliéster, Bordas 
do Assento e Encosto: em borracha no 
assento e capa plástica no encosto, Confecção 
da Estrutura: Em tubo redondo 7/8”x1,06mm 
de aço carbono. 

40 

Estante Simples face para Biblioteca com 4 
Prateleira + Base 2000X1000X315mm: 
Estante em aço com reforço com 4 prateleiras 
+ base, Capacidade de carga de 45 Kg por 
prateleira, Chapa 26 nas prateleiras, Chapa 20 
nas colunas, Dimensões externas: altura 2000 
mm x profundidade 315 mm x largura 1000 
mm. 

un 03   

41 

Estante Dupla Face para Biblioteca com 
Prateleira + Base 2000X1000X580mm: 
Estante em aço com reforço 3 prateleiras + 
base, com capacidade de carga de 45 Kg por 
prateleira, Chapa 26 nas prateleiras, Chapa 20 
nas colunas, Dimensões externas: altura 1500 
mm x profundidade 580 mm x largura 1000 
mm. 

un 04   
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Plataforma de Trabalho com 4 lugares.  
Plataforma de Trabalho com 4 lugares e 3 
divisórias Aquisição de 03 (três) Plataformas 
de Trabalho com Divisória, com as seguintes 
especificações técnicas: • Plataforma de 
Trabalho com 4 Lugares • Tampo 
confeccionado em MDP 25 mm • 1 furo no 
tampo passa fio • 1 Caixa de tomada para 
cada usuário • Medidas totais: 3200mm (Larg.) 
x 600 mm (Prof.) x 730 mm (Alt) • Medidas por 
usuário: 800 mm (Larg.) x 600 mm (Prof.) x 
730 mm (Alt.) • 3 divisórias confeccionadas em 
acrílico 8 mm e com as seguintes medidas: 
600 mm (Larg.) e 350 mm (Alt.) na cor 
Vermelha. • Painel frontal e lateral estrutural: 
fabricado em fibra de madeira aglomerada 
(MDF) com 18mm de espessura. Acabamento 
em ambas as faces. Encabeçamento nos 
topos com fita borda de PVC 0,45mm de 
espessura na mesma cor do tampo. Fixados 
aos pés metálicos (Laterais e Central ) através 
de Minifix metálico. • Pés laterais metálicos em 
“I”: composto por base em chapa de aço 
estampada de formato ponta-raio com 1.8mm 
de espessura, coluna frisada em chapa de aço 
de 1.06mm de espessura, dotada de vão 
interno para passagem de fiação com tampa 
para fechamento pelo lado interno fabricada 
em polipropileno fixada sob pressão para 
resistir às mudanças de temperatura e não 
danificar a pintura com o atrito causado 
durante o encaixe, lado externo da coluna com 
tampa em polipropileno fixada sob encaixe, 
com 3 saídas para fiação independentes. 
Travessa superior em chapa de aço 1”½ x ¼ x 
de formato retangular. Pintura eletrostática em 
epóxi pó na cor grafite, espessura mínima de 
40 mícrons. Dotados de sapatas niveladoras 
de polipropileno injetado e haste metálica com 
regulagem através de rosca. 

un 09   
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43 

CADEIRAS: Largura Total: 0,44M, 
Profundidade Total: 0,48M, Altura do chão ao 
assento: 6=0,46M, Medida do Assento: 0,44M 
x 0,38M. (Anatômico), Medida do Encosto: 
0,35M x 0,30M. Assento e Encosto 
ANATÔMICO em compensado 9mm revestido 
em espuma injetado de alta densidade com 
espessura confortável, com acabamento em 
tecido tipo "J.Serrano" 100% poliéster, Bordas 
do Assento e Encosto: em borracha no 
assento e capa plástica no encosto, Confecção 
da Estrutura: Em tubo redondo 7/8”x1,06mm 
de aço carbono. 

un 10   

44 

Cadeira para escritório com base giratória: 
Cadeira Escritório Giratória Presidente - Base 
Aço com Capa - Mecanismo Ergonômico - 
Com Braços, descrição técnica Assento em 
madeira em Alta Pressão com Espuma 
Injetada de Alta Densidade, Encosto em 
madeira em Alta Pressão com Espuma 
Injetada de Alta Densidade, Regulagem 
Simultânea do Assento Tipo de pistão á Gás – 
Corporativo com capacidade de 120 kg, Base 
em aço com capa, revestimentos em Sintético, 
Tecido 100% Poliéster ou J. Serrano 

un 05   
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Mesa de reunião retangular: tampo 
confeccionado em mdp com 40 mm de 
espessura, acabamento em ambas as faces, 
com laminado melamínico de baixa pressão 
(bp), dimensões: altura: 75.5 cm, largura: 270 
cm, profundidade: 100 cm, o tampo é 
encabeçamento em todos os topos com fita 
borda pvc 1 mm, Painéis laterais em MDP 25 
mm, Acabamento em ambas as faces, com 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), 
Encabeçamento nas laterais com fita borda 
PVC 1mm, Painel Frontal em MDP 15 mm, 
todos revestidos com laminado melaminico de 
baixa pressão (BP) em ambas as faces, 
Encabeçamento nos topos aparentes com fita 
borda PVC 0,45mm 

un 01   

46 

Armário em MDF baixo: com espessura 
mínima de 18mm, excerto a peça posterior de 
15 mm de espessura, e dimensões de altura 
740mm +_ 10mm21/68, largura 800+-20mm, 
comprimento – 500mm +- 50mm, 
características construtivas, face superior do 
tampo revestida em laminado melamínico de 
alta pressão pós formável de 0,6mm de 
espessura, com raio de curvatura de 10mm, 
acabamento textualizado, todas as peças em 
madeira devem ser revestidas em ambas as 
faces de laminado melamínico de baixa 
pressão com acabamento textualizado 

un 04   

47 

Armário de aço c/4 prateleiras reguláveis: 
fabricado com aço de qualidade e procedência, 
em chapa #26 (0,45 mm), 04 prateleiras 
removíveis e reguláveis verticalmente a cada 
50 mm, aptas a suportar 25 kgf uniformemente 
distribuídos, Equipado com 04 sapatas 
plásticas niveladoras, Dispõe de sistema de 
fechadura conjugada à maçaneta cromada, 
com fechamento em sistema de varão, as 
portas constituídas em 02 (duas) folhas, com 
03 (três) dobradiças reforçadas em cada uma, 

un 04   
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com mata-junta central, com pré-tratamento 
nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha 
automatizada e contínua, com tinta a pó, com 
Dimensões de 1.988 mm (Alt.) x 900 mm 
(Larg.) x 400 mm (Prof.) e Peso 

48 

Cadeiras Universitárias com Porta Livros 
Estrutura Prata: Cadeira com prancheta fixa, 
modelo universitária, com Assento e Encosto 
em Polipropileno Injetado (PP) Base na cor 
Prata, podendo ser empilhável, removendo-se 
o Apoio para Prancheta. Suportando Peso de 
110 kg com Altura total: 80 cm e Largura total: 
75 cm com Profundidade total: 65 cm Assento: 
Largura: 47 cm Profundidade: 42 cm Encosto: 
Altura: 26 cm Largura: 47 cm Prancheta: 
Largura: 25 cm Profundidade: 46 cm Porta 
Livros: Largura: 37 cm Profundidade: 30 cm 

un 65   

49 
Cadeira Longarina 3 Lugares: Tamanho 
Altura: 82 cm, Largura: 150 cm, Profundidade: 
56 cm 

un 03   

50 

Cristaleira 1 Porta 3 Prateleiras de Vidro 
Temperado: Características: Estrutura em 
MDP, 1 Porta de vidro temperado, 3 
Prateleiras de vidro temperado, Luminária 
LED, Dobradiça e corrediça metálicas, 
Puxador em alumínio,Pés de madeira, Suporta 
até 30 kg 

un 02   

51 

Cristaleira em vidro GLASS 02 portas: 
Fabricada com prateleiras, laterais e portas em 
vidro temperado, fundo espelhado, possui 
iluminação em LED, com acionamento ao abrir 
a porta. Estrutura em MDF 15mm cor 
amadeirado. Dimensões: 1,85 alt. x 0,70 larg. x 
0,40 prof. Quantidade de portas 02 Quantidade 
de portas 2 portas Características Com 
prateleira Com iluminação LED, Interna Com 
espelho 

un 02   
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Curuçá/PA, 10 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elen Rodrigo Costa Amaral 

CHEFE DO DEPART. DE PLANEJAMENTO, 

ESTATÍSTICA E CONVÊNIOS 

Port. Nº 022/2021 
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ANEXO II (MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE) 

Licitação: N°. XXX/2021XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

Órgão Requisitante: Fundo Municipal de Saúde de Curuçá/PA 
Licitante:   CNPJ:    
Telefone Fax: (  )  Celular: (   )  E-mail:     
Endereço:    
Conta Corrente:  Agência:  Banco:    

 

 
ITENS ITENS UNIDADE MARCA QUANT. V. UNIT. TOTAL 

       

       

 

Data:   Validade da proposta:  Dias Prazo de Entrega:     
 

Dados do receptor das ordens de compras: 
Nome:  CPF:    
Telefone (FAX):     Celular:   Email:      

 
 

Nome do representante:     CPF:    
Assinatura do representante legal:    
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ANEXO III 

 
 

MODELO – EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA D E C L A R A Ç Ã O 

 

Ref.: (identificação da licitação) 

 
 

................................., inscrito no CNPJ n°. ................. , por intermédio de seu representante 
legal 

o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade no............................ e do CPF 
no 

........................., DECLARA, para fins de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da 

Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e mão-de-obra infantil. 

 
 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) . 
 
 

 

  ,  de  de 20  . 

 
 

 
............................................................ 

(representante) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO IV 

 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
 
 

A   empresa   .................................................,   inscrita   no   CNPJ   nº...............................,  por 

intermédio  de seu representante  legal  o(a)  Sr.  (a).........................................,  portador(a)  da  Carteira  de 

Identidade nº............................e o CPF nº , DECLARA, para fins legais, sob as penas da lei, de que cumpre 

os requisitos legais para a sua qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte nas condições do 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123, de 

14 de dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3º; que está apta a usufruir do tratamento favorecido 

estabelecido nos art. 42 a 49 da referida Lei Complementar e que não se enquadra nas situações relacionadas no 

§4º do art. 3º da citada Lei Complementar. 

 
 
 
 

  ,  de  de 20  . 
 
 
 

 

_____________________________________________ 
Representante Legal 
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ANEXO V 

 
M O D E L O 

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 
 

 
A  empresa_____________________________________________, inscrita no CNPJ   sob o  nº 

  , sediada no endereço_____________________________________________________ 

telefone/fax  nº_______________________  por  intermédio  do  seu  representante  legal   Sr(a). 

__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº________________e  do CPF 

nº____________________, DECLARA que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para 

participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em 

seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante. 

 
 

 

  ,  de  de 20  . 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

 

Representante Legal 
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ANEXO VI 

 
MINUTA DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS 

 
 

MINUTA DE CONTRATO Nº. xxx/2021-SEMAD 
 

TERMO DE CONTRATO Nº. /2021, 
DECORRENTE DO PREGÃO 
ELETRONICO N°. /2021-SEMAD, 
PARAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, QUE ENTRE 
SI CELEBRAM, O FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE CURUÇÁ E A (as) 
PESSOA (s) JURÍDICA (s) ABAIXO 
NOMEADA, CONFORME SE 
DECLAMAM. 

 

O(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA, neste ato denominado 

CONTRATANTE, localizado Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax: 

(91) 3722-1139. CEP: 68.750-000 - Centro, representado pelo(a) Sr.(a) Jefferson Ferreira 

de Miranda e, de outro lado a firma  ., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº  

 ,estabelecida    doravante denominada simplesmente 

CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a)    , portador da 

Cédula de Identidade nº SSP/   e  CPF  (MF)  nº  ,têm entre si justo e 

avençado, e celebram o presente Instrumento,  do  qual  são  partes  integrantes  o  

Edital  do   Pregão  nº   e a proposta apresentada pela CONTRATADA, 

sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 

10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

 
1.1. O presente contrato tem por objetivo CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, CONFORME O CONVÊNIO DE Nº 887152/2019 (PLATAFORMA + 
BRASIL). DESTINADO AO PRÉDIO HISTORICO “PALACETE BARBOSA DE LIMA” 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR  

 

2.1.   A   CONTRATANTE   pagará   a   CONTRATADA   à   quantia   supra   de   R$ 
____________________(______________________________), referente aos quantitativos 
contratados descritos na tabela abaixo, 
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ITENS ITENS UNIDADE MARCA QUANT. V. UNIT. TOTAL 

       

       

 

PARÁGRAFO ÚNICO: Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins 
de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de 
PREGÃO ELETRONICO N.º XXX/2021-SEMAD, juntamente com seus anexos e a proposta do 
CONTRATADO. 

 

CLAUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA  

 

3.1. O presente Termo vigorará pelo período de ______________________ 
(_______________), com início em ____ de ______________de 2021,  e  término em 
_____de __________de 2021, atendendo aos quantitativos descritos e ao prazo vigente. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

4.1. As despesas de execução do presente instrumento correrão por conta do orçamento 
vigente da CONTRATANTE, com as seguintes dotações orçamentárias: 

 

Exercício Financeiro: 2021  
Órgão: 
Unidade Orçamentária: 
Projeto Atividade: 
Natureza da Despesa: 
Subelemento: 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO FORNECIMENTO DO MATERIAL RELATIVO AO OBJETO  

5.1 Para O fornecimento dos materiais contratados proceder-se-á da seguinte forma, de 
acordo com as necessidades e conveniências da CONTRATANTE: 

5.2 A CONTRATADA fornecerá os materiais licitados, mediante a apresentação de “Ordem de 
Compras” (em duas vias), assinadas por servidor responsável e devidamente datada e 
autorizado pelo setor competente; 

5.3 A “Ordem de Compras” deverá ser devidamente atestada quanto ao seu recebimento pela 
CONTRATADA. 

5.4 Os materiais serão recusados no caso de: não obediência aos modelos fornecidos pelas 
secretarias, ausência das condições pactuada neste Termo e veículos com licenciamento 
atrasados. 

5.5. Os materiais recusados deverão ser substituídos no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contado a partir do recebimento pela CONTRATADA da formalização da recusa pela 
CONTRATANTE, arcando a CONTRATADA com os custos dessa operação, inclusive os de 
reparação. 
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5.4. As condições estabelecidas neste termo estendem-se em seu todo para o fornecimento de 
todos os materiais especificados no termo de referência anexo a este contrato. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS DAS PARTES  

6.1. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 

6.1.1. Sem prejuízo das demais obrigações constantes deste instrumento, a CONTRATADA 
deve: 

6.1.1.1. Responder pelas ações e omissões de seus prestadores de materiais e 
pessoas diretamente e indiretamente empregadas pelos mesmos, assim como por ações 
e omissões de seus próprios diretores e empregados. Nenhuma disposição deste Contrato 
criará uma relação contratual com qualquer fornecedor ou subcontratado e o 
CONTRATANTE, para pagar ou fazer com que sejam pagos quaisquer dos referidos 
subcontratados; 
6.1.1.2. Manter o CONTRATANTE informado de todos os detalhes dos materiais objeto 
deste Contrato e elaborar relatórios específicos, caso solicitado; 
6.1.1.3. Arcar com os custos decorrentes da utilização, na elaboração dos materiais 
fornecidos, de materiais, equipamentos, dispositivos ou processos patenteados, devendo 
preservar, indenizar e manter o CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, 
demandas, queixas representações de qualquer natureza, resultante desta utilização; 
6.1.1.4. Arcar com o ônus de todas as obrigações tributárias, trabalhistas, 
previdenciárias ou securitárias, devidas no Brasil, incidentes sobre os serviços objeto 
deste Contrato; 
6.1.1.5. Executar os serviços e cumprir suas obrigações com diligência, eficiência, 
racionalidade e economia, de acordo com as técnicas e práticas atualizadas, reconhecidas 
e utilizadas pelo círculo profissional e acadêmico pertinente, e com a legislação vigente; 
6.1.1.6. Agir, em relação a qualquer assunto referente ao presente Contrato, como 
assessora fiel da CONTRATANTE, e resguardar os legítimos interesses desta em 
quaisquer contratos com terceiros ou subcontratados; 
6.1.1.7. Não participar, direta ou indiretamente, de qualquer negócio ou atividade 
profissional que possa conflitar com as atividades sob sua responsabilidade, nos termos 
deste Contrato; 
6.1.1.8. O Contratado se responsabilizará, em relação aos passageiros e à terceiros, 
pelos danos que resultarem de sua imperícia, negligência e imprudência, inclusive pela 
culpa de seus empregados/prepostos/subcontratados, segundo os princípios gerais da 
responsabilidade; 
6.1.1.9. A empresa contratada deverá providenciar a imediata substituição do material 
danificado, a fim de evitar a paralisação dos serviços. 
6.1.1.10. A apresentar o Certificado Digital na assinatura do Contrato; 
6.1.1.11. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 
contratante, cujas obrigações é atender prontamente; 
6.1.1.12. A Contratada obriga-se a disponibilizar todo o corpo Técnico especializado, 
Equipamentos, Alimentação, Transporte e todas as despesas que por ventura forem 
necessárias para o fornecimento do objeto, sem qualquer ônus adicional à Contratante. 
6.1.1.13. A Contratada obriga-se a manter durante a execução do contrato as mesmas 
condições de habilitação apresentada por ocasião homologação do resultado final da 
licitação, comprovando tal situação sempre que for solicitado pela Contratante; 
6.1.1.14. A Contratada obriga-se a indicar e manter, durante o cumprimento do contrato, 
funcionário da empresa com poderes para resolver quaisquer adversidades referentes a 
obrigações contratuais para atuar como preposto, mantendo atualizado o seu telefone de 
contato. 
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6.1.2. A CONTRATANTE deve: 
 

6.1.2.1. Efetuar os pagamentos devidos à contratada. 
6.1.2.2. Receber o material contratado, nos termos, prazos, condições e especificações 
estabelecidas no instrumento contratual 
6.1.2.3. Designar servidor responsável para fiscalização o acompanhamento do 
contrato. 
6.1.2.4. Aplicar à contratada as penalidades depois de constatadas às irregularidades, 
garantido o contraditório e a ampla defesa. 
6.1.2.5. Fornecer à contratada todas as informações, esclarecimentos, documentos e 
demais condições necessárias à execução do contrato. 
6.1.2.6. Notificar a vencedora, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas na execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas 
necessárias. 
6.1.2.7. A gestão e o acompanhamento do contrato ficarão a cargo do setor 
competente indicado pela contratante. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo 
(a) titular da Prefeitura Municipal de Curuçá/PA ou por representante da CONTRATANTE, 
devidamente designado para esse fim. 

7.2. Durante a vigência deste contrato, a CONTRATADA deve manter preposto, aceito pela 
Administração da CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário. 

7.3. A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável 
pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO  

 

8.1. Este contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Art. 65, da Lei n.º 8.666/93, desde que 
haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO  

 

9.1 A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79, da Lei nº. 8.666/93. 

9.2 No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas relativas à sua defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

10.1. O presente contrato fundamenta-se no decreto 7.892/13, Lei 10.520/02, Lei nº. 8666/93 e suas 
alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO  

 

11.1. A CONTRATADA deverá apresentar, em até 15 (quinze) dias úteis a contar do quinto 
dia útil de cada mês, pré-faturamento referente ao mês anterior com detalhes da prestação dos 
serviços, para conferência por parte da CONTRATANTE e posterior aprovação para faturamento. 

11.2. Depois de realizada conferência e aprovação do pré-faturamento mensal, a 
CONTRATADA deve emitir a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento em 2 (duas) vias, que 
deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Finanças ou setor competente, para fins de 
liquidação e pagamento, acompanhada das seguintes comprovações: 

11.2.1. Certidão Negativa de Débitos da Previdência Social – CND na forma da Lei; 

11.2.2. Certidão de Regularidade do FGTS-CRF. 

11.2.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

11.3. A nota fiscal/fatura emitida deverá conter informações relativas à quantidade unitária 
dos serviços prestados e quantidade total. 

11.4. A nota fiscal/fatura não deverá conter arredondamentos de valores 

11.5. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de até 30(trinta) dias úteis, 
contado da data da protocolização junto a Secretaria Municipal de Administração ou setor 
competente, da nota fiscal/fatura e dos respectivos documentos comprobatórios, caso estes forem 
exigidos pela CONTRATANTE. 

11.6. Nenhum pagamento será efetuado a CONTRATADA na pendência de qualquer uma 
das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira: 

11.6.1. conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade da 
prestação de serviços; 

11.6.2. comprovação de regularidade junto à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço FGTS – CRF, bem como, prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, por meio da CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

11.7. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará pendente, até que a CONTRATADA providencie as medidas 
saneadoras. 

11.7.1. A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e 
protocolização junto a Secretaria Municipal de Finanças do documento fiscal com as devidas 
correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a CONTRATANTE, nem 
deverá haver prejuízo da prestação de serviços pela CONTRATADA. 

11.8. A CONTRATANTE não fica obrigada a adquirir os serviços na totalidade do valor e das 
quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com a prestação de 
serviços efetivamente prestado. 

11.9. Se, por qualquer motivo alheio à vontade do CONTRATANTE, for paralisada a entrega 
do material, o período correspondente não gerará obrigação de pagamento. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES  

 

12.1. A CONTRATADA será punida com o impedimento de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e ser descredenciado no Sicaf e no cadastro de 
fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste contrato e demais cominações legais, nos seguintes casos: 

12.1.1. Apresentar documentação falsa; 

12.1.2. Retardar a execução do objeto; 

12.1.3. Falhar na execução do contrato; 

12.1.4. Fraudar na execução do contrato; 

12.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.6. Fizer declaração falsa; 

12.1.7. Cometer fraude fiscal. 

12.2. Para os fins do item 12.1.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos 
Artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/1993. 

12.3. Para condutas descritas nos itens 12.1.1, 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6 e 12.1.7 será aplicada 
multa de no máximo 30% (trinta por cento) do valor do contrato. 

12.4. Para os fins dos itens 12.1.2 e 12.1.3, será aplicada multa nas seguintes condições: 

a) 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato 
em caso de atraso injustificado na prestação dos serviços, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. 
Após o trigésimo dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá 
ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 
obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

b) 0,3% (três décimos por cento) sobre 1/12 (um doze avos) do valor do contrato por 
ocorrência de descumprimento das obrigações assumidas; 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de atraso na execução do 
objeto, por período superior ao previsto na alínea “a” ou de inexecução parcial da obrigação 
assumida; 

d) 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, em caso de inexecução total da 
obrigação assumida. 12.5. O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado 
a CONTRATADA. 

 

12.5.3. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pelo CONTRATADO a 
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

13.1 Para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surgirem da execução do presente instrumento, 
as partes elegem o Foro da comarca de CURUÇÁ/PA, com renuncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

 

13.2 Estando as partes de pleno acordo com as cláusulas e condições ora pactuadas, firmam o 
presente contrato em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que 
produza os necessários efeitos jurídicos legais, para publicação no prazo legal como condição de 
eficácia. 

 

 
 

 
 
 

 
Curuçá - Pará,  de  de 2021. 

 
 
 
 
 

CONTRATANTE 
 
 
 
 

CONTRATADO 

 
 
 

Testemunhas: 

 
 

1ª.   . CPF nº.  . 

 
2ª.   . CPF nº.  . 
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