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 EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº9/2021-017 PMAF 

(Processo Administrativo n° 089/2021-PMAF) 

 
 

O Município de Abel Figueiredo, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação e pela Pregoeira designada pela 

Portaria Nº 026/2021-GP, de 18 de janeiro de 2021, levam a conhecimento dos interessados que realizará licitação, na 

modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, modo de disputa ABERTO, de interesse 

do PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 

089/2021-PMAF, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. A presente licitação será regida por este edital, pela Lei 

Federal Nº 10.520/2002 e Decreto Federal Nº 10.024/2019, e alterações, aplicando-se, subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei Federal Nº 8.666/1993 e suas alterações, Lei Complementar Nº 123/2006 e suas 

alterações, assim como as cláusulas e condições especificadas neste instrumento convocatório, incluindo o disposto 

em seus anexos. 

 
Data da sessão: 05 /07 /2021 

 
 
Horário:09:00HS min (horário de Brasília-DF) 

 
 

Local:    www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:59 min do dia 05 /07 /2021 
 
 

 
 
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 servidora designada, denominado Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de 

dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br. A 

servidora 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 
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internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; 

verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade 

competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; adjudicar o objeto, quando não houver 

recurso; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído ao gestor municipal 

e propor a homologação. Na ausência ou impedimento do pregoeiro ou equipe de apoio indicados, poderão atuar outros 

servidores oficialmente capacitados e designados pela administração municipal. 

 
O Edital estará disponível gratuitamente na página https://www.abelfigueiredo.pa.gov.br, no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br e www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico 

 
 

1 - DO OBJETO 
 

1.1. A presente licitação tem por objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS  DE EXPEDIENTE/ DIDÁTICO EM ATENDIMENTO AS 
DIVERSAS UNIDADES  GESTORAS  DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  DESTE MUNIPIO. 

 
1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a 

participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital 

e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 
1.1 - Havendo divergência da descrição do item entre o sistema de licitação no Portal Eletrônico e o termo de referência, 

prevalecerá a descrição contida no Termo de Referencia anexo ao edital. 

 
2 - DO CREDENCIAMENTO 

2.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico 

provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br 

 
2.2. 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. 

 
2.2.1. Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter maiores informações na 

http://www.abelfigueiredo.pa.gov.br/
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página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do 

Portal: 3003-5455 ou pelo e-mail falecom@portaldecompraspublicas.com.br 

 
2.3. 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 

 
2.3.1. 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(ao) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO responder por eventuais danos decorrentes do uso indevido da 

senha, ainda que por terceiros. 

 
2.4. 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. 

 
2.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para 

imediato bloqueio de acesso. 

 
2.6. O Pregão será conduzido pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO com apoio técnico e  

operacional do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta licitação. 

 
2.7. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL DE COMPRAS 

PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, 

à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

habilitação. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar do presente pregão eletrônico as empresas que atenderem a todas as exigências, inclusive 

quanto a documentação constante deste Edital, e seus Anexos e, estiver devidamente cadastrada junto ao Órgão 

Provedor do Sistema, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 
3.2 - Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o licitante deverá manifestar 
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o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação pr evistas no Edital. 

 
 

3.3 NÃO PODERÃO PARTICIPAR DESTE PREGÃO: 

3.3.1 empresas que não atenderem às condições deste Edital; 

 
 

3.3.2 empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 

dissolução ou em liquidação; 

 
3.3.3 empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou indireta, 

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

Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão 

participar as empresas suspensas de licitar e contratar com o Município de Abel Figueiredo; 

 
3.3.4 empresas reunidas em regime de consórcio; 

 
 

3.3.5 servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Abel Figueiredo, bem assim a 

empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

 
3.3.6 estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 

 
 

3.3.7 as empresas interessadas que se encontre em processo de fusão, de cisão ou de incorporação; 

 
 

3.3.8 o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica (obras e serviços) - art. 9º, da Lei 

8.666/93; 

 
3.3.9 empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo 

ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 

capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado - art. 9º, da Lei 8.666/93; ou 

 
3.3.10 servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação - art. 9º, da Lei 8.666/93. 

 
3.3.11 empresas que integrem o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o Cadastro 
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Nacional de Empresas Punidas - CNEP (Portal Transparência); 

 
 

3.3.12 empresas que estejam incluídas no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa disponível no Portal do CNJ 

 
3.4. COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU “NÃO” EM 

CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES DECLARAÇÕES: 

 
3.4.1 Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos 

de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as ex igências do instrumento convocatório. 

 
3.4.2 Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data 

inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar  

ocorrências posteriores. 

 
3.4.3 Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

3.4.4 Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, 

estar enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos 

declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência. 

 
3.4.4.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

 
3.4.4.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 

previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

 
3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e 

neste Edital. 
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4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 

até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 

por meio de chave de acesso e senha. 

 
4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, 

ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 

2006. 

 
4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrôni co 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. 

 
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos 

de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 
4.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da 

proposta. 

 
4.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 

disponibilizados para avaliação do Pregoeiro(a) e para acesso púbilco após o encerramento do envio de lances. 

 
5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. Após a divulgação do Edital no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e até a 

data e hora marcadas para abertura da sessão, os licitantes deverão encaminhar proposta com a descrição do 

objeto ofertado e preço, exclusivamente por meio do sistema eletrônico no endereço acima, quando, então, 

encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas. 

 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.1.1. A licitante deverá elaborar a sua proposta com base no edital e seus anexos, sendo de sua exclusiva 
 

responsabilidade o levantamento de custos necessários para o cumprimento total das obrigações necessárias para a 

execução do objeto desta licitação. 

 
5.2. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substi tuir as propostas apresentadas. 

 
 

5.3. O licitante deverá enviar sua proposta, no idioma oficial do Brasil, mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

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

 
 

5.3.2. Descrição detalhada do produto cotado indicando, no que for aplicável, o modelo (conforme o caso), 

prazo   de validade e/ou de garantia; 

 
5.3.3 Marca de cada item ofertado 

 
 

5.4. 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. 

 
5.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou i ndiretamente na contratação. 

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

apresentação. 

 
 

5.7. 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: 

 
5.7.1 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; 

 
5.7.1.1. 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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5.7.2. Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 

conformidade com as exigências do Edital. 

 
5.8. 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. 

 
5.9. Declarações falsas, relativas ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta, sujeitarão a 

licitante às sanções previstas neste Edital. 

 
5.10. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 

oficial de Brasília - DF. 

 
5.11. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

 
5.12. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃODE LANCES. 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, 

horário e local indicados neste Edital. 

 
6.2. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 
6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 
 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistem a, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes. 
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6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento def initivo em sentido contrário, levado a 

efeito na fase de aceitação. 

 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances. 

 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeira e os licitantes. 

 
 

6.5. 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. 

 
6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste edital. 

 
 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e 

as regras estabelecidas no Edital. 

 
6.7 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele  

ofertado e registrado pelo sistema. 

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

primeiro. 

 
6.7.2 Se a Pregoeira  entender que o lance ofertado é absolutament e inexequível ou verificar que houve erro de 

digitação, deverá excluí-lo do sistema, a fim de não prejudicar a competitividade. 

 
6.7.3. Considera-se absolutamente inexeqüível a proposta que reduzir o valor do último lance ofertado em mais 

de 70%. 

 
6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 1%(um por cento) para todos os 

itens. 

 
6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo 

entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema 
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os respectivos lances. 

 
 

6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO, em que os licitantes 

apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 
6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente 

pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

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

sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 

intermediários. 

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

automaticamente. 

 
6.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro(a),  

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 

consecução do melhor preço. 

 
6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados 

pelo Pregoeira. 

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

registrado, vedada a identificação do licitante. 

 
6.17. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico 

poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 
6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a Pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a 

sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa da Pregoeira) 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. E será reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeira aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

 
 

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez 

encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade  

empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,  

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das  

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

 
6.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequ eno porte que se encontrarem na faixa de até 

5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira 

colocada. 

 
6.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, 

obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, 

contados após a comunicação automática para tanto. 

 
6.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem 

naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo  

estabelecido no subitem anterior. 

 
6.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
6.25. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério 

de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme 

regulamento. 

 
6.26. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só 

poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo 
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de disputa aberto e fechado. 

 
 

6.27. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de d esempate será aquele previsto no Art. 3º, § 2º, 

da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

 
6.27.1. Produzidos no país; 

 
 

6.27.2. Produzidos por empresas brasileiras; 

 
 

6.27.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 
 

6.27.4. Produzidos 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. 

 
6.28. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

empatadas. 

 
6.29. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a Pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,  

vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

 
 

6.29.2. A Pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a 

proposta adequada ao último lance ofertado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apre sentados. 

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

prazo estabelecido. 

 
7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, a Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
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adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 

seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexeqüível. 

 
7.2.1. Considera-se inexeqüível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de 

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a  

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da  

remuneração. 

 
7.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 

 
7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas 

ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, 

no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

 
7.5. A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
7.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pela Pregoeira por solicitação escrita e justificada do licitante, 

formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pela Pregoeira 

 
7.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os que contenham as 

características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras 

informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propo stas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o 

caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta. 

 
7.5.3. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e 

desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, a Pregoeira poderá exigir que o 
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licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser 

indicado e dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação. 

 
7.5.3.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 

procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados,  

incluindo os demais licitantes. 

 
7.5.3.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

 
 

7.5.3.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entre ga, sem justificativa aceita 

pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a 

proposta do licitante será recusada. 

 
7.5.3.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), a Pregoeira 

(a) analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com 

a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 
7.5.3.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos,  

podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando 

direito a ressarcimento. 

 
7.5.3.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas 

pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, 

sem direito a ressarcimento. 

 
7.5.3.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis 

à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários 

ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

 
7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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7.7. Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informand o no “chat” a nova data e horário para 

a sua continuidade. 

 
7.8. A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em 

condições diversas das previstas neste Edital. 

 
7.8.1. Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá 

negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

 
 

7.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 

que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro(a) passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo 

sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 
7.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro(a) verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

 
8. DA HABILITAÇÃO 

 
 

8.1. 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 documentos inseridos no portal de compras publicas, e ainda nos se guintes cadastros: 

 
8.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Publicas; 

 
 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas 

Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

 
8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
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Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

 
 

8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p= 

1660:3:0 

 
8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
8.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude po r parte das empresas apontadas no Relatório de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
8.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento  

similares, dentre outros. 

 
8.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 
 

8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

 
8.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 

previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

 
8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação 

econômica financeira e habilitação técnica. 

 
8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS 

PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a 

apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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8.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), 

conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

 
8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação. 

 
8.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação 

dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 
8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles 

legalmente permitidos. 

 
8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a 

filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria 

natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
8.7. Ressalvado o disposto no item 4, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 

documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
8.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

8.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

 
8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 
8.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,  

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
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8.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede 

a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 
8.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 
8.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembléia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva 

sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

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

 
 

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

 
8.8.9. Cédula Identidade e CPF do(s) sócio(s) administrador(es); 

 
 

8.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

8.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

 
8.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal relativo ao seu domicilio e 

pertinente ao ramo de atividade e compatível com objeto da contratação- FIC.( Ficha de Inscrição Cadastral). 

 
8.9.2.1 A Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal não poderá ser 

substituída por Alvará de Funcionamento ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial. 

 
8.9.3. 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. 
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8.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
 

8.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de 

certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
8.9.6. Certidão de Regularidade Fiscal (Tributária e não tributária, quando o estado sede do licitante tiver os 

dois tipos), fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Estadual da sede ou domicílio do licitante, vigente na data de 

abertura desta licitação; 

 
8.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos 

Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a em presa for sediada; 

 
8.10. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
8.11. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

8.11.1. 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 que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria 

Certidão; 

8.11.1.1 A certidão de falência ou concordata, sem prazo de validade, esta CPL considerará válida 

aquelas emitidas até 90 dias antes da data de abertura dos documentos para habilitação. 

8.11.1.2  Certiao Negativa de débitos Trabalhista. 

  
8.12. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
 
 

8.12.1 A existência de vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. restrição 

relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

 
8.12.2 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 
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8.13 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 e 

trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 
8.14 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 
8.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a 

sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 
8.16 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

 
8.17 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no E dital, o licitante será declarado vencedor. 

 
 

9 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

9.12 A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (DUAS) HORAS 

a contar da solicitação do Pregoeiro(a) no sistema eletrônico e deverá: 

 
9.12.1 Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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 (s e houver); 

 
b) O preço unitário e total para cada item cotado, especificados no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), 

bem como o valor global da proposta, em moeda corrente nacional, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, 

tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto; (Modelo no Anexo II) 

 
c) A descrição do serviço e/ou produto cotado de forma a demonstrar que atendem as especificações 

constantes no Termo de Referência, Anexo I deste Edital; 
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d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para 

abertura da licitação; 

 
e) Preço unitário e total; 

 
 

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

 
 

g) indicar os prazos conforme previsto neste edital; 

 
 

h) indicar a marca do(s) produto(s); 

 
 

9.13 Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, 

frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro e 

demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 

anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título; (Anexo III) 

 
9.3 Prospecto/catálogo do(s) produto(s) cotado(s) na proposta original, o qual deverá apresentar as características em 

concordância com as exigências editalícias. 

 
9.3.1. A não apresentação do prospecto/catálogo ou sua apresentação em desconformidade com as 

exigências editalícias acarretarão na desclassificação da proposta . 

 
9.4. O não envio da proposta ajustada por meio do correio eletrônico com todos os requisitos elencados nos subitens 

 

9.1.1, 9.2 e 9.3, ou o descumprimento das diligências determinadas pelo Pregoeiro acarretará na DESCLASSIFICAÇÃO da 

proposta, sem prejuízo da instauração de processo sancionatório contra o licitante, e será examinada a proposta  

subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificação. 

 
9.5. Após a negociação do preço, o Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 
 

9.6. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do  

contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 
9.6.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada. 
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9.6.2. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de 

divergência entre os valores numéricos e os valores expressos porextenso, prevalecerão estes últimos. 

 
9.7. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço 

ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 
9.8. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não  

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 
9.9. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis 

na internet, após a homologação. 

 
10 DOS RECURSOS. 

10.12 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 

como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta 

minutos, para  que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

 
10.13 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.13.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de 

admissibilidade do recurso. 

 
10.13.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 

desse direito. 

 
10.13.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar as razões, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, 

ficando os demais desde logo intimados para, querendo, apresentarem as contra-razões pelo sistema eletrônico em 

igual número de dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

 
10.14 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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10.4 - Não serão reconhecidos os recursos interpostos após os respectivo s prazos legais, bem como, os encaminhados por 

fax, correios ou protocolados pessoalmente junto à Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo. 

 
10.5 - Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o licitante que, aceitando-os 

sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciaram, hipótese em que tal 

comunicação não terá efeito de recurso. 

 
11 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

11.12 A sessão pública poderá ser reaberta: 

 
 

11.12.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão 

pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados 

e os que dele dependam. 

 
11.12.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor 

não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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

 
 

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

procedimento licitatório. 

11.13.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO PORTAL 

DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
12 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

12.12 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 

não haja  interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. 

 
12.13 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

 
13 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 

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

 
13.13 O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 

Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital. 

 
13.13.1 A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) assinar o termo contratual com certificado digital (e-CNPJ), 

conforme Resolução do TCM nº 11.535/TCM de 01 de Julho de 2014, 11.536/TCM de 01 de Julho de 2014, que será 

encaminhado por e-mail e devolvido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas para publicação do mesmo. 

 
13.2.2 A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a ata de registro de preço, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitan do-a às penalidades legalmente estabelecidas. 

 
13.2.3 - Para assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá encaminhar por correio eletrônico 

(cplabelfigueiredo2021@gmail.com) em até 2 (dois) dias após a devida convocação, o Alvará de  

Funcionamento e Certidões de Regularidade Fiscal. 

 
 

13.2.4. O prazo previsto no subitem 13.2 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do  

adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
13.14 A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

 
 

13.15 A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 

nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

 
13.16 O prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado conforme 

previsão no instrumento contratual ou no Termo de Referência. 

 
13.17 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. 

 
13.17.1 Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das pena lidades previstas no edital e anexos. 
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13.18 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no 

edital ou se recusar a assinar o termo de contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções 

das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o termo de contrato. 

 
14 DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO. 

14.12 Os critérios de fornecimento dos itens do objeto e de fiscalização estão previstos na Minuta do Contrato. 

 
 
15 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 

15.12 As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Minuta do Contrato. 

 
 
16 DO PAGAMENTO. 

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

17 DA DESPESA E DO PAGAMENTO 

A despesa com o fornecimento dos itens de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício  

2021 -  Dotação - 2010 - Manutenção da Sec. De Administração e Finanças – Classificação Economica 33.90.3016 

– material de expediente -2034 – Quota de Salário Educação-QSE, Classificação Economica 33.90.30.16 material 

de expediente - 2042 Manutenção do Programa Saúde da Familia-PSF, Classificação Economica 33.90.30.16 

material de expediente, 2038-Manutenção da Secretaria Municipal de Saude,  Classificação Economica 

33.90.30.16 - material de expediente; 2048-Manutenção da Secretaria de Promoção e Assistencia Social,  

Classificação Economica 33.90.30.16 material de expediente; 2016 Manutenção da Secretaria de Cultura Desporto 

e Lazer,  Classificação Economica 33.90.30.16 material de expediente . 

 
18 DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

18.1 Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

 
 

18.2 É expressamente proibida veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do Órgão Demandante. 

 
18.3 É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento doobjeto deste Pregão. 

 
 
19 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

19.12 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 
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19.12.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro 

do prazo de validade da proposta; 

 
19.12.2 Não assinar o termo contratual, quando cabível; 

 
 

19.12.3 Apresentar documentação falsa; 

 
 

19.12.4 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 
 

19.12.5 Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 
 

19.12.6 Não mantiver a proposta; 

 
 

19.12.7 Cometer fraude fiscal; 

 
 

19.12.8 Comportar-se de modo inidôneo; 
 

             

19.13 O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a 

empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite 

de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93. 

 
19.13.1 A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a(o) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, 

inclusive com as multas previstas. 

 
19.14 A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as 

seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.6 66/93: 

 
a) Advertência por escrito; 

 
 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do  

contrato; 

 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a(o) PREFEITURA MUNICIPAL 
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DE ABEL FIGUEIREDO por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem 

justificativa aceita pela Administração da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO, será aplicado o limite 

máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a  

penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 

do Decreto Nº 3.555/00. 

 
19.15 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência 

da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente 

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 
19.16 Serão publicadas no Diário Oficial da União (DOU), Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará 

(www.diariomunicipal.com.br/famep), Portal da Transparência do Município (www.abelfigueiredo.pa.gov.br) e Jornal de 

Grande Circulação no Estado do Pará, as sanções administrativas pr evistas neste edital, inclusive a 

reabilitação perante a Administração Pública. 

 
19.17 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por 

seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o 

processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

 
19.17.1 PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 

 
 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de 

influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato; 

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

ou de execução do contrato; 

 
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o 

conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não- 

competitivos; 

 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 

http://www.diariomunicipal.com.br/famep)


Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO-PA 

AV. ALACID NUNES Nº 79 

 

 

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 

 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos 

representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações 

de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 

multilateral promover inspeção. 

 
20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.12 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital. 

20.13 A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

20.14 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

 
20.15 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para arealização do certame. 

 
 

20.16 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 via internet, em campo próprio do Sistema

 Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico 

www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 
20.17 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 

edital e dos anexos. 

 
20.18 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo 

quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 

 
20.18.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
20.19 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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20.20 As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem 

geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos 

licitantes, seu acompanhamento. 

 
20.21 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. 

 
20.22 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). 

 
21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

21.12 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

 
 

21.13 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente qu e impeça a realização do certame 

na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

 
21.14 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília - DF. 

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

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

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

 
21.16 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 
 

21.17 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. 

 
21.18 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
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Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 

do resultado do processo licitatório. 

 
21.19 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-

se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração. 

 
21.20 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde 

que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 
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21.21 O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

 
21.21.1 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. 

 
21.22 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
21.23 A(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 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. 

 
21.23.1 A anulação do pregão induz à do contrato. 

 
 

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

 
 

21.24 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. 

21.25 O Edital está 

disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, 

www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico, ,através dos emails: cplabelfigueiredo2021@gmail.com e/ou e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada no prédio 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico
http://www.abelfigueiredo.pa.gov.br/
mailto:cplabelfigueiredo2021@gmail.com


Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO-PA 

AV. ALACID NUNES Nº 79 

 

 

da Prefeitura Municipal de Abel Figueiredo, situada à no Endereço AV. Alacid Nunes nº 79, Centro, Abel 

Figueiredo, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00, mesmo endereço e período no qual os autos do 

processo administrativo permanecerão com vista franqueadaaos interessados. 

 
22 DOS ANEXOS 

22.12 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos: 

 
 

ANEXO I - Termo de referencia 

 
 

ANEXO II - Planilha de Itens; 

 
 

ANEXO III - Declaração de Proposta Comercial 

 
 

ANEXO IV - Minuta do Contrato 

 
 
23 DO FORO 

23.12 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Cidade de RONDON DO PARÁ, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
ABEL FIGUEIREDO, 16  de JUNHO de 2021. 

 
 

 
MARIA DO CARMO OLIVEIRA SILVA 

Pregoeiro(a) 

 
 

 
 
 

 
ANEXO II 
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ANEXO I

UnidadeQtdDescriçãoCódigo

011966 70,0000 CAIXAALFINETE P/ MAPA Nº 3 CORES SORTIDAS C/50

012701 48,0000 UNIDADEALMOFADA PARA CARIMBO DE ALTO RENDIMENTO N 2 COR AZUL

012702 36,0000 UNIDADEALMOFADA PARA CARIMBO DE ALTO RENDIMENTO N 2 COR PRETA

012611 45,0000 CAIXAAPONTADOR LÁPIS MATERIAL PLÁSTICO TIPO ESCOLAR TAMANHO MÉDIO CONTENDO UM FURO

Apontador Lápis, material plástico, tipo escolar, tamanho médio, c ontendo um furo, características adicionais cores 
variadas com ranhuras laterais e lâmina de aço inox inclinada atarraxada por parafuso.

012612 60,0000 UNIDADEBANDEJA PARA DOCUMENTOS EXPEDIENTE MÓVEL MATERIAL ACRÍLICA - TRIPLA

bandeja para documentos, expediente, móvel, material acrílico, cor  cristal, base retangular, tipo tripla, com dimensões: 
largura de 255mm, profundidade de 370mm, altura de 100mm fechada e 185mm aberta. características adicionais: tripla

012614 131,0000 PACOTEBASTÃO COLA QUENTE FINA 7,5 MM X 300 MM SUPER TRANSPARENTE 1KG - PACOTE COM 1 KG

012615 57,0000 PACOTEBASTÃO DE COLA QUENTE 11,0MM GROSSO SUPER TRANSPARENTE - PACOTE COM 1 KG

010238 60,0000 PACOTEBLOCO AUTO ADESIVO,MEDIDAS MINIMAS 50X15MM,CONTENDO 05 BLOCOS,5 CORES

CADA BLOCO COM 100 FOLHAS

010023 91,0000 PACOTEBLOCO AUTO-ADESIVO MEDIDAS MÍNIMAS 34,9X47,6MM, PACOTE COM 04 BLOCOS - CADA BLOC

010640 163,0000 CAIXABORRACHA PONTEIRA BRANCA. CAIXA COM 50 UNIDADES

012616 230,0000 UNIDADECADERNO BROCHURA UNIVERSITÁRIO FORMATO 270X275MM COM 96 FOLHAS

012620 30,0000 UNIDADELIVRO REGISTRO DOCUMENTO FISCAL E TERMOS DE OCORRÊNCIA CAPA DURA MODELO 6-50 Fls

012621 95,0000 UNIDADECALCULADORA DE MESA BÁSICA SEM UTILIZAÇÃO ELÉTRICA TAMANHO 12 DÍGITOS

calculadora de mesa, básica sem utilização elétrica, tamanho 12 dígitos, funcionalidade solar + bateria

010644 140,0000 CAIXACANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0,7 MM - COR AZUL

caneta esferográfica escrita fina 0,7 mm, esfera de tungstênio, ta mpa e tampinha na cor azul . caixa com 50 unidades.

011980 84,0000 CAIXACANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0,7 MM - COR PRETA

caneta esferográfica escrita fina 0,7 mm, esfera de tungstênio, ta mpa e tampinha na cor preta . caixa com 50 unidades

011981 62,0000 CAIXACANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0,7 MM - COR VERMELHA

caneta esferográfica escrita fina 0,7 mm, esfera de tungstênio, ta mpa e tampinha na cor vermelha. caixa com 50 unidades

012626 78,0000 CAIXACANETA MARCA TEXTO CX C/ 12 UNIDADES NÃO TÓXICO COR AMARELA

CANETA MARCA TEXTO CX C/ 12 UNIDADES NÃO TÓXICO, COR AMARELA, COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA 
TINTA A BASE DE AGUA, CORANTES, PONTA POLIÉSTER.

010645 360,0000 CAIXACLIPS 1/0 NIQUELADO. CX COM 100 UNID.
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010016 550,0000 CAIXACLIPS 2/0 NIQUELADO. CX COM 100 UNID.

010254 440,0000 CAIXACLIPS 3/0 NIQUELADO.CX COM 50UNID

010015 260,0000 CAIXACLIPS 4/0 NIQUELADO. CX COM 100 UNID.

010256 270,0000 CAIXACLIPS 5/0 NIQUELADO.CX COM 100UNID

010014 300,0000 CAIXACLIPS 6/0 NIQUELADO. CX COM 50 UNID.

010013 300,0000 CAIXACLIPS 8/0 NIQUELADO. CX COM 50 UNID.

010259 25,0000 CAIXACOLA EM BASTÃO FÓRMULA EXTRAFORTE DE GRANDE ADERÊNCIA PARA APLICAÇÃO EM 
DVERSOS

ESPECIFICAÇÃO: MATERIAIS, NÃO TÓXICA, MÍNIMO 15G.CAIXA COM 12 UNIDADES

011986 160,0000 CAIXACOLA LIQUIDA BRANCA DE 90G CAIXA COM 12UN

010271 165,0000 PACOTEELÁSTICO AMARELO SUPER RESISTENTE-TAM 18,PCT 1KG

012135 16,0000 CAIXAENVELOPE KRAFT 229X324 AMARELO CX COM 100

011989 16,0000 CAIXAENVELOPE KRAFT 229X324 BRANCO CX COM 100

010282 6,0000 CAIXAENVELOPE PARDO,FORMATO 229X324CM A4 FECHADO.CAIXA COM 250 UNIDADES

011999 80,0000 UNIDADEEXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO CROMADO COM PONTAS ARREDONDADAS, TIPO ESPÁTULA

extrator de grampo, em aço cromado, com pontas arredondadas, tipo espátula, medindo aproximadamente 15 cm - inox.

010649 510,0000 UNIDADEFITA ADESIVA TRANSPARENTE - TAMANHO MÍNIMO 48MM X 45MTS

COMPOSIÇÃO: FILME DE POLIPROPILENO COM ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA.

012655 190,0000 UNIDADEFITA DUPLA FACE BRANCA 12MM X 30M

012013 55,0000 UNIDADEGRAMPEADOR 26/6 COM ESTRUTURA METÁLICA,TOPO E BASE EM PLÁSTICO RESISTENTE 30 FLS

012668 44,0000 UNIDADEGRAMPEADOR TAPECEIRO G-1006 PROFISSIONAL 106/6-106/8

010662 50,0000 CAIXAGRAMPO EM AÇO TIPO TRILHO - CAIXA COM 50 UNIDADES

012669 70,0000 CAIXAGRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/8  GALVANIZADO CAIXA COM 5000 UNIDADES

010036 151,0000 CAIXAGRAMPO PARA GRAMPEADOR, MODELO 26/6, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS
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GRAMPO PARA GRAMPEADOR, MODELO 26/6, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS, EM METAL NIQUELADO PRATEADO

012166 64,0000 UNIDADELIVRO DE ATA C/ 100 FLS

livro ata de papelaria,medindo aproximadamente (216 x 320) mm (lxa), vertical:capa pesando 850 g/m2 revestida com papel 
kraft, pesando 120g/m2;na cor preta com 100 folhas (COM ÍNDICE) PAPEL OFF-SET, PESANDO 56 G/M2

012675 68,0000 UNIDADELIVRO PONTO CAPA DURA COSTURADO 100 FLS 218X319 4 ASSINATURAS

012023 37,0000 UNIDADELIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 104 FLS, TAM MÍNIMO DE 154X216MM

010138 364,0000 CAIXAPAPEL A4 CX COM 10 RESMA

PAPEL A4, ALCALINO BRANCO COM DESEMPENHO MÁXIMO PARA IMPRESSÃO A L ASER (CONFORME 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NA EMBALAGEM DO FABRICANTE), FORMATO  A4, MEDINDO 210 X 297 MM, 
COM ALVURA NÃO INFERIOR A 97%, COM GRAMATURA 75 G/M², EM RESMA DE 500 FOLHAS E EMBALADO EM 
PAPEL DE PROPRIEDADE TÉRMICA E ANTI-UMIDADE. CAIXA COM 10 RESMAS.

010653 67,0000 PACOTEPAPEL VERGÊ GRAMATURA 180/M2

PAPEL VERGÊ ; GRAMATURA 180/M² ; CONTENDO 50 FLS CADA. COR DIVERSA

010654 240,0000 UNIDADEPASTA AZ

PASTA AZ EM PAPELÃO PRENSADO, COM LOMBO LARGO DE 80 MM; TAMANHO MÍNINO 350X280MM; COM ARGOLA 
E VISOR COM ALAVANCA, FERRAGENS ANTIOXIDANTES, DE ALTA PRECISÃO PARA O FECHAMENTO PERFEITO DOS 
ARCOS E CABAMENTO CROMADO OU NIQUELADO. COM BARRRA DE ONTENÇÃO DE PAPÉIS EM PLÁSTICO OU 
METAL, FORRRADA, COM REFOÇO NA PARTE INFERIOR PARA EVITAR DESAGASTE POR FRICCÇÃO. ESPESSURA DA 
CAPA DE 3,5MM. DISTÂNCIA ENTRE AS GUIAS E 80MM E DIÂMETRO DOS ARCOS EM 4MM.

012035 160,0000 UNIDADEPASTA AZ LOMBO ESTREITO

012692 23,0000 UNIDADEPASTA CATÁLOGO COM 100 ENVELOPES PLÁSTICOS, PLÁSTICO 0,12 MEDIDAS: 243X333MM

012693 410,0000 UNIDADEPASTA CLASSIFICADORA OFÍCIO C/ GRAMPO PLÁSTICO 240MM X 340 X10MM. CORES DIVERSAS

012076 450,0000 UNIDADEPASTA ELÁSTICA TRANSPARENTE C/1CM DE ALTURA.

012077 530,0000 UNIDADEPASTA ELÁSTICA TRANSPARENTE C/2CM DE ALTURA.

012078 245,0000 UNIDADEPASTA ELÁSTICA TRANSPARENTE C/3CM DE ALTURA.

012079 200,0000 UNIDADEPASTA ELÁSTICA TRANSPARENTE C/5 CM DE ALTURA.

010656 300,0000 UNIDADEPASTA COM ABA E ELÁSTICO OFÍCIO-TIPO POLIONDA

012185 50,0000 UNIDADEPERFURADOR PARA PAPEL COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 30 FOLHAS

012086 19,0000 UNIDADEPERFURADOR PARA PAPEL COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 50 FOLHAS .
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012087 9,0000 UNIDADEPERFURADOR PARA PAPEL COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 200 FOLHAS .

010657 240,0000 PARPILHA ALCALINA TAMANHO "AA" - EMBALAGEM COM 1 PAR

010658 260,0000 PARPILHA ALCALINA TAMANHO "AAA" - EMBALAGEM COM 1 PAR

012088 140,0000 PARPILHA ALCALINA TAMANHO "C" - EMBALAGEM COM 1 PAR

012695 10,0000 CAIXAPINCEL ATÔMICO PILOT 1.100-P AZUL - CX C/ 12 Un.

012696 7,0000 CAIXAPINCEL ATÔMICO PILOT 1.100-P PRETO - CX C/ 12 Un.

012697 7,0000 CAIXAPINCEL ATÔMICO PILOT 1.100-P VERMELHA - CX C/ 12 Un

012092 57,0000 UNIDADEPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE 100W

pistola de cola quente grande 100w. uso para colagem de papel, papelão madeira, cortiça, isopor, artesanato em geral, 
flores, decorações. aplicador utiliza cola quente de resina plástica. gatilho avançado para fluxo contínuo de cola. utiliza 
bastão de cola grosso. bivolt.

012093 35,0000 UNIDADEPISTOLA DE COLA QUENTE VOLTAGEM MÍNIMA DE 10W

pistola de cola quente voltagem mínima de 10w. uso para colagem de papel, papelão madeira, cortiça, isopor, artesanato em 
geral, flores, decorações. aplicador utiliza cola quente de resina plástica. gatilho avançado para fluxo contínuo de cola. 
utiliza bastão de cola fino. bivolt.

012095 145,0000 UNIDADEPRANCHETAS EM MDF TAM: A4 COM PRENDEDOR EM METAL REFORÇADO.

012096 37,0000 CAIXAPRENDEDOR DE PAPEL TIPO BLINDER CLIPS TAM: 25 MM

prendedor de papel tipo blinder clips em aço carbono revestido. tam: 25 mm- caixa com 12 unidades.

012097 35,0000 CAIXAPRENDEDOR DE PAPEL TIPO BLINDER CLIPS TAM: 32 MM

prendedor de papel tipo blinder clips em aço carbono revestido. tam: 32 mm - caixa com 12 unidades.

012099 37,0000 CAIXAPRENDEDOR DE PAPEL TIPO BLINDER CLIPS TAM: 41 MM

prendedor de papel tipo blinder clips em aço carbono revestido. tam: 41 mm- caixa com 12 unidades.

012100 37,0000 CAIXAPRENDEDOR DE PAPEL TIPO BLINDER CLIPS TAM: 2"- 51MM

prendedor de papel tipo blinder clips em aço de alto carbono revestido. tam: 2" - 51mm- cx 12 unidades

010033 170,0000 UNIDADERÉGUA EM  PLÁSTICO TRANSPARENTE, MEDINDO 30 CM

012103 97,0000 UNIDADERÉGUA EM  PLÁSTICO TRANSPARENTE, MEDINDO 50 CM

012104 90,0000 UNIDADERÉGUA EM  PLÁSTICO TRANSPARENTE, MEDINDO 60 CM

012105 135,0000 UNIDADETESOURA GRANDE EM METAL COM CABO DE PLÁSTICO 21 CM.
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012106 33,0000 UNIDADETINTA PARA CARIMBO COR AZUL FRASCO COM 40ML.

012700 22,0000 UNIDADETINTA PARA CARIMBO COR PRETA FRASCO COM 40ML.

012205 60,0000 UNIDADETINTA PARA ABASTECER PINCEL MARCADORES PERMANENTE DE 40 ML. CORES VARIADAS

012348 42,0000 CAIXAESTILETE LAMINA ESTREITA CX C/12

012028 114,0000 CAIXAPAPEL FOTOGRÁFICO A4 150g/m², BRANCO-BRILHANTE PACOTE COM 50 FOLHAS

012691 440,0000 UNIDADECAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA C:36X L:13X A:24CM. CORES VARIADAS

011967 40,0000 CAIXAALFINETES Nº 12 - CX C/ 50G

010225 40,0000 UNIDADEAPAGADOR PARA QUADRO BRANCO. CORPO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, SUPERFÍCIE I

ESPECIFICAÇÃO:INTERNA EM ESPUMA E BASE EM FELTRO TRATADO.PLÁSTCO A BS ANATÔMICO.SUPORTE PARA 2 
PINCÉIS

012710 50,0000 UNIDADECADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10X1 200FL

012618 150,0000 UNIDADECADERNO TIPO DESENHO ESPIRAL EM ARAME GALVANIZADO MEDINDO 200,00X275,00MM 96 FLS

caderno - tipo desenho,espiral em arame galvanizado,medindo 200,00x275,00mm,capa em papel cartao duplex,com 
230g/m2,colorida,folha em papel offset,com 96 folhas,de 63g/m2

012619 80,0000 UNIDADECADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA DURA PAPELÃO RÍGIDO 240 FLS - 12 MAT

caderno, material celulose vegetal, capa dura papelão rígido apresentação espiral, quantidade de folhas 240 fl, 
características adicionais 12x1 mat. capa dura.

012625 35,0000 UNIDADECANETA HIDROGRÁFICA PONTA DE POLIÉSTER APRESENTAÇÃO EM BOLSA DE PLÁSTICO C/12

Caneta hidrográfica, ponta de poliéster, resinas plásticas e tinta  atóxica a base de água, cores brilhantes, tamanho médio, 
com tampa das canetas anti-fixante, apresentação em bolsa de plástico com 12 cores distintas, características adicionais 
com validade do produto estampado no cartão e certificado do INMETRO

011979 45,0000 CAIXACANETA PARA CD C/12

012628 400,0000 UNIDADECARTOLINA LISA 150G 51CMX67CM CORES VARIADAS

012130 50,0000 CAIXACOLA DE SILICONE LIQUIDA DE 90 G. CAIXA C/12

012131 40,0000 CAIXACOLA GLITER 35G. CAIXA C/12
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010263 15,0000 UNIDADECOLA LIQUIDA,FRASCO DE 1(UM)LITRO PARA PAPEL,BRANCA,LAVÁVEL,NÃO TÓXICA

ESPECIFICAÇÃO:FABRICADA COM LÁTEX,ADITIVOS,PLASTIFICANTES,COM TAMP A GIRATÓRIA TOTALMENTE 
REMOVÍVEL

011987 109,0000 UNIDADECOLA PARA ISOPOR E E.V.A NÃO TÓXICA 90 GR

012132 10,0000 UNIDADECOLA PARA ISOPOR. EMBALAGEM DE 1 L

012133 25,0000 CAIXACOLA PARA TECIDO DE 35G. CAIXA C/ 12

010265 19,0000 CAIXACORRETIVO LIQUIDO,PARA ERROS MECANOGRÁFICOS E MANUAIS,BASE DÁGUA SECAGEM

EXPECIFICAÇÃO:RÁPIDA, ATÓXICO,INODORO,NÃO INFLAMÁVEL,EM FRASCO COM  18ML.CAIXA COM 12 UNIDADES.

012134 1.500,0000 UNIDADEENVELOPE A4. CORES VARIADAS

012343 15,0000 PACOTEENVELOPE COLORIDO PARA CONVITE 162X229 MM PCT C/ 100

011988 16,0000 CAIXAENVELOPE COLORIDO PARA CONVITE 163X225 MM, 80 G/M² CAIXA COM 100 UNIDADES CADA

012136 22,0000 CAIXAESTILETE LAMINA LARGA CAIXA C/12

012350 20,0000 PACOTEETIQEUTA ADESIVA 101,6 X 25,4 MM PCT C/ 100

012638 270,0000 UNIDADEE.V.A ESTAMPADO, 40X60 CM, ESPESSURA 2 MM CORES VARIADAS

012639 790,0000 UNIDADEFOLHA E.V.A LISO  40X60 CM  ESPESSURA 2 MM CORES VARIADAS

010269 570,0000 UNIDADEE.V.A COM GLITTER SENDO 40X50CM CORES VARIADAS

012641 150,0000 UNIDADEFITA ADESIVA 48MM X 50M COLORIDA

012642 100,0000 UNIDADEFITA ADESIVA COLORIDA 19MM X 50M

012643 170,0000 UNIDADEFITA CREPE 3M LARGURA 5 CM

012644 170,0000 UNIDADEFITA CREPE 19 MM X 50 M

012645 170,0000 UNIDADEFITA CREPE 48MM X 50M

012646 40,0000 UNIDADEFITA DE CETIM NA LARGURA 16 MM X 10 M CORES VARIADAS
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012647 40,0000 UNIDADEFITA DE CETIM NA LARGURA 20 MM X 10 M

012648 40,0000 UNIDADEFITA DE CETIM NA LARGURA 50 MM X 10 M

012649 34,0000 ROLOFITA DECORATIVA EM ROLO MATERIAL NYLON E CORES LISAS VIBRANTES

DIMENSÕES:16MMX50M

012650 32,0000 ROLOFITA DECORATIVA 24MM X 50 M CORES VARIADAS

012651 35,0000 ROLOFITA DECORATIVA 20 MM X 50 M CORES VARIADAS

012652 35,0000 ROLOFITA DECORATIVA 40MM X 50M CORES VARIADAS

012653 35,0000 ROLOFITA DECORATIVA 50MM X 50 M CORES VARIADAS

012656 170,0000 UNIDADEFITA DUPLA FACE TRANSPARENTE 19MM X 2M

012657 170,0000 UNIDADEFITA ADESIVA DUREX 12MM X 30M

012660 160,0000 ROLOFITILHO PLÁSTICO 5MM X 10MTS DE CORES VARIADAS

012157 136,0000 UNIDADEFOLHA DE ISOPOR 1,5 CM DE ESPESSURA

012661 53,0000 ROLOPAPEL DE PRESENTE EM ROLO 60 CM X 10 M CORES VARIADAS

012011 90,0000 CAIXAGIZ DE CERA COM 6 CORES (FORMATO ANATOMICO)

012709 55,0000 PACOTEPACOTE DE GLITTER 500G . CORES VARIADAS

012012 83,0000 UNIDADEGRAMPEADOR DE PAPEL 12 CM

012663 15,0000 UNIDADEGRAMPEADOR TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO PRETO OU PRATA MATERIAL METAL 30 FLS

GRAMPEADOR TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO PRETO OU PRATA, MATERIAL  METAL, CAPACIDADE DE 
PERFURAÇÃO PARA 30 FLS EM APLICAÇÃO DE PAPEL DE 75 GRAMAS, PODENDO UTILIZAR GRAMPOS 26/6 E 26/8, 
COM CAPACIDADE PARA 210 GRAMPOS.

012664 20,0000 UNIDADEGRAMPEADOR PRODUZIDO EM AÇO C/ACABAMENTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA 25 FLS

GRAMPEADOR PRODUZIDO EM AÇO COM ACABAMENTO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CAPACIDADE 
PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FLS DE 75GMS. UTILIZA GRAMPOS 26/6 COM BASE 13,5 CM. POSSUI RECOLHIMENTO DO 
CARRO POR BRAÇO METÁLICO E ESTRUTURA REFORÇADA EM AÇO.

012711 20,0000 UNIDADEPLACA DE ISOPOR 20MM X 50CM X 100CM
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012712 20,0000 UNIDADEPLACA DE ISOPOR 10MM 100X50CM

012162 20,0000 UNIDADEBOLA DE ISOPOR GRANDE 250 MM

012163 20,0000 UNIDADEBOLA DE ISOPOR MEDIA 150 MM

012164 10,0000 UNIDADEISOPOR EM PLACA ESPESSURA 100 MM

012673 300,0000 CAIXALAPIS DE COR CX C/12 DE 13CM

010030 173,0000 CAIXALAPIS PRETO CX C. 144 UND

LÁPIS PRETO Nº 2 - REDONDO - CORPO EM MADEIRA MACIA, INTEIRIÇO, MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA - COM 
EXCELENTE APONTABILIDADE - CAIXA COM 144 UNIDADES

012674 20,0000 ROLOLINHA DE ANZOL 0,50MM X 100MTS

012020 12,0000 UNIDADELIVRO DE ATA - C/ 200 FOLHAS

livro ata de papelaria medindo aproximadamente (210 x 305) mm, vertical capa pesando 1250/m2 revestida com papel kraft, 
pesando 80 g/m2 na cor preta com 200 folhas (numeradas) papel offset, pesando 56 g/m2

012676 250,0000 CAIXAMASSA DE MODELAR 180G CX C/ 12 CORES SORTIDAS

massinha para modelar caixa com 12 cores sortidas, atóxica, produto a base de cera, nao contém glúten, textura macia, 
nao gruda nas maos e nao, embalagem com medidas aproximadas 17, 5 x 2 x 11, 50cm

012677 33,0000 PACOTEPAPEL A4 COLORIDO 210 X 297MM PACOTE COM 100 FOLHAS

012678 200,0000 FOLHAPAPEL CAMURÇA MATERIAL CELULOSE VEGETAL GRAMATURA 60G,M2 COMPRIMENTO:60CM

papel camurça, material: celulose vegetal, gramatura: 60 g, m2, comprimento: 60 cm, largura: 40 cm, cores sortidas

012679 21,0000 CAIXACARBONO PAPEL (UMA FACE) AZUL A4 21CM X 29,7CM C/ 100 FLS

012680 450,0000 FOLHAPAPEL CARTÃO SIMPLES FOSCO - CORES SORTIDAS

papel cartão simples fosco gramatura : pesando 240g/m2 formato : m edindo (50x66)cm umidade : entre (7% a 11%) cores 
sortidas

012682 560,0000 FOLHAPAPEL 40KG 66X96 110G BRANCO

012683 350,0000 UNIDADEPAPEL CELOFONE TRANSPARENTE 85x100CM - CORES SORTIDAS

012172 300,0000 FOLHAPAPEL COLOR SET LISO 150G/M2 48CM X 66CM. CORES VARIADAS
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012173 210,0000 FOLHAPAPEL COLOR SET ESTAMPADO 150G/M2 48CM X 66CM. CORES VARIADAS

012690 80,0000 FOLHAPAPEL CREPON SUPER CREPE LISO TAMANHO 48CM X 2,50MTS. CORES VARIADAS

012073 27,0000 RESMAPAPEL COM PAUTA RESMA COM 100 FOLHAS

012029 30,0000 PACOTEPAPEL FOTOGRÁFICO AUTO ADESIVO A4 PAPER 150G/MY BRANCO-BRILHANTE PCT C/ 30 FLS

012686 100,0000 FOLHAPAPEL PANAMA  80X100

012687 150,0000 UNIDADEPAPEL LAMINADO CORES VARIADAS.CORES VIVAS E DE BRILHO INTENSO 60 G/M² 49X59 CM

012688 150,0000 UNIDADEPAPEL DE SEDA 48X60CM. CORES VARIADAS

012689 80,0000 UNIDADEPAPEL MICRO-ONDULADO  50 X 80CM - CORES DIVERSAS

012180 92,0000 PACOTEPAPEL KRAFT 200G A4 PACOTE C/150 FLS

012082 100,0000 UNIDADEPASTA DE PAPEL C/ ELASTICO COM 1CM

012184 300,0000 UNIDADEPASTA DIARIO DE CLASSE - GRAMATURA 56 g/m²

012080 15,0000 UNIDADEPASTA SANFONADA EM PP A4 COM 31 DIVISÕES

012187 320,0000 UNIDADEPINCEL ATOMICO 1100. DIVERSAS CORES

012188 100,0000 CAIXAPINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL CAIXA C/ 12

012189 30,0000 CAIXAPINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA CAIXA C/ 12

012190 100,0000 CAIXAPINCEL P/ QUADRO BRANCO NA COR PRETO CAIXA C/ 12

012694 110,0000 KITKIT 12 PINCEIS CHATO PARA PINTURA TECIDO MADEIRA ARTESANATO

012091 30,0000 CAIXAPINCEL PILOT PONTA GROSSA NA COR AZUL CAIXA COM  12 UN

012090 30,0000 CAIXAPINCEL PILOT PONTA GROSSA NA COR PRETO CAIXA COM  12 UN

012195 20,0000 CAIXAPINCEL PILOT PONTA GROSSA NA COR VERMELHA CAIXA COM  12 UN
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012196 10,0000 UNIDADEPLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE 20M

012713 50,0000 ROLOPLASTICO AUTO ADESIVO P/ ENCADERNAÇÃO 45CM X 25M

012199 55,0000 UNIDADEROLO DE BARBANTE DE 610 METROS. CORES DIVERSAS

012200 30,0000 UNIDADETESOURA TAM MEDIO EM METAL COM CABO DE PLÁSTICO 19 CM.

012201 30,0000 UNIDADETESOURA PEQUENA EM METAL COM CABO DE PLÁSTICO 15 CM

012202 150,0000 UNIDADETESOURA MODELO ESCOLAR 13 CM

012203 25,0000 UNIDADETESOURA DE PICOTAR TAM 21 CM

012204 80,0000 UNIDADETINTA TEMPERA GUACHE 250 ML. CORES VARIADAS

012206 30,0000 UNIDADETINTA GUACHE CAIXA C/ 6 CORES DE 15 ML

012027 35,0000 PACOTEPAPEL CASCA DE OVO GRAMATURA 180g/m² TAM:210X297MM; PACOTE COM 50 FLS.

012232 30,0000 CAIXAALFINETE P/ MAPA N°1 CORES SORTIDAS C/50

010228 150,0000 UNIDADEAPONTADOR DE PLÁSTCO PARA LÁPIS, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO CIRCULAR

012703 150,0000 UNIDADECADERNO CAPA DURA FORMATO 199X270 MM 96 FOLHAS. CORES VARIADAS

012234 700,0000 UNIDADEENVELOPE SACO 20X25

012235 1.300,0000 UNIDADEENVELOPE SACO 24X34

012236 400,0000 UNIDADEENVELOPE SACO 31X41

012242 250,0000 UNIDADEENVELOPE SACO 37X45

012243 115,0000 UNIDADEE.V.A EMBORRACHADO 40X48 CM. CORES VARIADAS

012659 85,0000 UNIDADEFITA MÉTRICA DE 1,5 M

012007 250,0000 METROFITA CETIM 0,5 CM. CORES DIVERSAS
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012002 24,0000 UNIDADEFITA ADESIVA DUPLA FACE PAPEL - TAMANHO MÍNIMO 24mm X 30m.

012253 32,0000 UNIDADECANETA GRAFITE N 0,5

012254 32,0000 UNIDADECANETA GRAFITE N 0,7

012338 20,0000 ESTOJOGRAFITE REFIL N 0,5 C/12

012339 20,0000 ESTOJOGRAFITE REFIL N 0,7 C/12

012170 100,0000 FOLHAPAPEL CARTÃO TAM 48X66. CORES VARIADAS

012244 180,0000 UNIDADEPASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES TAM 243 x 330

012610 73,0000 CAIXAALFINETE DE SEGURANÇA FORMATO BROCHE MATERIAL AÇO NIQUELADO TAMANHO N° 04

Alfinete de segurança, formato broche, material aço niquelado, tam anho n° 04 , cor dourado ou prateado, aplicação uso 
diversos. Características adicionais: Fabricado com arame de aço c om tratamento anti -ferrugem, conteúdo da caixa 100 
unidades.

012075 90,0000 UNIDADEPASTA C/ CLASSIFICADOR (PLÁSTICA) TAMANHO: 226 mm x 335 mm x 10mm

012246 90,0000 UNIDADEPASTA C/ DIVISÓRIAS SANFONADAS TAM A4

012248 9,0000 PEÇATECIDO TNT TAM 70x70cm . CORES VARIADAS

012250 11,0000 PACOTEGRAMPO TRILHO 8 MM EM PLÁSTICO C/ 50

012107 25,0000 UNIDADEUMEDECEDOR DE DEDOS. EMBALAGEM COM 12GRS. ATÓXICO E INODORO

011977 6,0000 CAIXABORRACHA APAGADOR 2 CORES CX. C/12

012251 36,0000 CAIXAMARCADOR PERMANENTE AZUL CX C/ 12

012704 90,0000 UNIDADEESTILETE CORPO PLÁSTICO LÂMINA DE AÇO 18 MM C/ TRAVA DE SEGURANÇA

012340 30,0000 CAIXAGrampo TOT-10 Galvanizado Cx c/1000

012617 50,0000 UNIDADECADERNO MATERIAL CELULOSE VEGETAL CAPA DURA PAPELÃO 210 FL ADICIONAIS 10X1

caderno, material celulose vegetal, capa dura papelão rígido apresentação espiral, quantidade de folhas 210 fl, 
características adicionais 10x1, capa dura.
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012252 10,0000 UNIDADECANETA GEL GLITER CORES VARIADAS

012629 10,0000 CAIXACOLA COLORIDA 23 GR CX C/ 6 CORES

012630 10,0000 UNIDADECOLA COMPOSTA POR POLÍMERO DE ACETATO DE POLIVINILA APLICÁVEL EM ISOPOR 90 GRS

cola composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcóolico. produto classificado como inflamável, liquido viscoso 
e incolor. odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. aplicável em isopor e outros diversos 
produtos. características adicionais: apresentação em frascos de 90 grs.

012342 500,0000 UNIDADEENVELOPE COLORIDO PARA CONVITE  114X162 MM  80 G/M

012632 5,0000 CAIXAENVELOPE PAPEL KRAFT 80G/M² MEDINDO 200 x 280 mm TIPO SACO COMUM NA COR AMARELA

CAIXA COM 100 UND

012137 5,0000 PACOTEETIQUETA ADESIVA P/ SELAR ENVELOPE. PCT C/100

012654 20,0000 UNIDADEFITA DUPLA FACE 12MM X 30M

012658 20,0000 UNIDADEFITA ZEBRADA PARA DEMARCAÇÃO 70 MM X 200 METROS

012662 5,0000 UNIDADEGRAMPEADOR DE PRESSÃO 51a 106/4 MM

012665 5,0000 UNIDADEGRAMPEADOR METÁLICO P/ GRAMPEAR 12 FLS - 75MG / M2

012670 4,0000 UNIDADEPLACA DE ISOPOR EXPESSURA 25 MM

012671 5,0000 UNIDADEPLACA DE ISOPOR EXPESSURA 50 MM

012672 150,0000 UNIDADELAPIS PRETO N°02 COM BORRACHA

012685 2,0000 PACOTEPAPEL LINHO BRANCO A4 210X297MM 180G/M²  PCT C/ 50 FLS

012706 3,0000 UNIDADEBARBANTE P/ CROCHÊ 1KG COR CRU N° 06

012707 3,0000 UNIDADEBARBANTE P/ CROCHÊ 1KG COR CRU N° 08

010270 20,0000 UNIDADEE.V.A SIMPLES SENDO 40X50CM-CORES VARIADAS

012156 10,0000 ROLOFITILHO PLASTICO 5MMX50M. CORES VARIADAS

012708 10,0000 ROLOFITA CETIM 100% POLIÉSTER 07MM COM 100 METROS. CORES VARIADAS
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Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo da entrega :

__________________

________  dias

________  dias
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Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO-PA 

AV. ALACID NUNES Nº 79 

 

 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE APRESENTAÇAO DE PROPOSTA COMERCIAL ADEQUADA 

 
 

Prezado (a) Senhor(a): 

 
 

Apresentamos a V. Sª. nossa proposta para fornecimento do objeto desta licitação, pelo valor global de R 

$....................... (  valor por extenso   ). 

 
 

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de (prazo por extenso) dias de conformidade 

com o Edital. 

 
Comprometemo-nos a fornecer o objeto licitado e cumprir o prazo de entrega rigorosamente, observando os 

prazos, quantidades, especificações, marcas e características constantes do edital. 

 Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o 

perfeito fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive das despesas com materiais e/ou 

equipamentos, mão-de-obra especializada ou não, seguros em geral, equipamentos auxiliares, 

ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do trabalho e 

responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, 

taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, e tudo o que for necessário para o 

fornecimento total e completa do objeto licitado, bem como nosso lucro, conforme projetos e 

especificações constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em 

relação a(ao) PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO. 

 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o termo contratual no 

prazo determinado pela Contratante, conforme definido no Edital, indicando para esse fim o Sr.(a)  , Carteira 

de Identidade nº expedida em    /   /       , Órgão Expedidor           , CPF nº , como representante 

legal desta Empresa. 

 
Endereço: Tel: email:    

 

 
Informar dados bancários (opcional) 

 
 

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 

nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos. 



Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABEL FIGUEIREDO-PA 

AV. ALACID NUNES Nº 79 

 

 

 
Local e data 

 
 

NOME DA EMPRESA/CNPJ/NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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