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OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO
DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE TODAS AS
DEMAIS SECRETARIAS GESTORA DE FUNDOS COMO: SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE, COM O OBJETIVO DE SUPRIR SUAS
NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.149.083/0001-07

O MUNICÍPIO DE BONITO/PA, através da Prefeitura Municipal de Bonito, inscrita no CNPJ sob o
nº 05.149.083/0001-07, localizada à AV Charles Assad, Nº 399, Bairro centro, CEP: 68.645-000 –
BONITO/PA, por meio de Seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela portaria n° 017/2017 –
GP/PMB, de 02.01.2017, torna público aos interessados, que fará realizar Licitação na Modalidade
PREGÃO na forma PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o n° 9.002/2019 CPL/PMB/SEMAD, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, cuja PROPOSTA e
DOCUMENTAÇÃO deverão ser entregues no dia 16 de abril de 2019, às 08 h00min, na Sede da
Prefeitura Municipal de Bonito, situada na AV Charles Assad, Nº399, Bairro Centro, Bonito/PA,
com observância às disposições Lei Federal n. 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto nº 3.931/01,
com as alterações promovidas pelo Decreto nº 4.342/02, a Lei Federal 8.666/93 com suas alterações
posteriores e Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e alterações, na forma e condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos que o integram como partes inseparáveis, os quais são os seguintes:
Anexo I - Termo de Referência;
Anexo II - Minuta da Ata de Registro de Preços;
Anexo III - Minuta do Contrato;
Anexo IV - Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da
Constituição Federal, (que não emprega menor de dezoito anos), e nos termos do inciso V do artigo
27 da Lei n° 8.666/93;
Anexo V - Modelo de Declaração de Atendimentos aos Requisitos de Habilitação, nos termos da Lei
n° 10.520, de 17 de julho de 2002;
Anexo VI - Modelo de Carta Proposta de Preços;
Anexo VII – A – Modelo de Proposta;
Anexo VIII - Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação de Microempresa
(ME) e Empresa de Pequeno Porte EPP;
Anexo IX - Recibo de Retirada de Edital.
O Edital do Pregão Presencial SRP n° 9.002/2019 - CPL/PMB/SEMAD, encontra-se disponível para
consulta na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Bonito/Pará, podendo também ser adquirido junto ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, no mesmo
endereço, de segunda à sexta-feira, no horário das 08 às 14 horas, mediante o pagamento de R$
100,00 (cem reais), referentes ao custo de reprodução. O Edital também poderá ser visualizado
gratuitamente no sítio eletrônico do TCM-PA (Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do
Pará): https://www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes, sendo que os interessados deverão preencher
recibo de retirada de Edital (conforme modelo constante no Anexo VIII deste Edital) e remeter ao
Pregoeiro através do e-mail: E-mail: prefeitura.bonito@hotmail.com
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A presente Licitação tem por objeto o Registro de preços para eventual e futura Aquisição de forma
parcelada de Material de Consumo Diversos para atendimento da Prefeitura Municipal de
Bonito, através da Secretaria Municipal de Administração e de todas as demais Secretarias
Gestora de Fundos como: Saúde, Educação, Assistência Social e Meio Ambiente, com o objetivo
de suprir suas necessidades administrativas, pelo período de 12 meses, da Secretaria Municipal
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1. DO OBJETO
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de Administração do Município de Bonito/PA, conforme condições, quantidades e especificações
constantes do Termo de Referência - Anexo I do presente Edital.
1.1. JUSTIFICATIVA PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL:
A modalidade licitatória denominada pregão, na forma presencial, foi escolhida pela necessidade de
verificação de conformidade do objeto a ser contratado, tais como:
a) Conformidade das propostas, mediante a realização de homologação de amostras;
b) Exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de interesse da
Administração municipal.
Destarte, nesse caso, a forma presencial do pregão é a mais viável e adequada para aquisição do
objeto pretendido, já que, logo após a classificação provisória do licitante, o próprio, deverá
apresentar suas amostras referentes aos itens ofertados. É inviável a forma eletrônica, pois, não
teríamos como concluir a análise das amostras em tempo hábil, ou seja, não teria como classificar
definitivamente o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, de modo rápido, numa
única sessão pública a distância, o que suscitaria atraso desnecessário e inviabilidade na conclusão do
procedimento.
Além do mais, em anos anteriores (inclusive em 2018), já realizamos pregão presencial para
aquisição de materiais de Consumo Diversos. Obtivemos êxito nos certames realizados na forma
presencial, pois participaram diversas empresas do ramo que reduziram significativamente seus
preços e atenderam aos requisitos preestabelecidos no edital dos pregões, o que ocasionou uma
economia considerável para os cofres públicos do município de Bonito/PA.
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“A adoção do pregão presencial, sem estar justificada e comprovada a inviabilidade na utilização da
forma eletrônica, não acarreta, por si só, a nulidade do procedimento licitatório, desde que constatado
o atendimento ao interesse público, consubstanciado na verificação de competitividade no certame com
a consequente obtenção do preço mais vantajoso.
Em sede de Representação contra pregão presencial da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), cujo objeto é o fornecimento, transporte e instalação de 187.495
cisternas em polietileno, mediante registro de preços, a unidade técnica do Tribunal identificou possível
irregularidade na adoção da forma presencial ao invés do pregão eletrônico. Para a unidade instrutiva,
ocorrera desobediência ao art. 4º do Decreto 5.450/05, uma vez não ter havido comprovação da inviabilidade
de adoção da forma eletrônica. Não obstante concordar com a análise da instância técnica, não só em razão do
disposto no citado regulamento como também em vista do entendimento do Tribunal de que “a opção não
justificada pelo pregão presencial em vez do pregão na forma eletrônica, sem a comprovação de sua
inviabilidade técnica, pode caracterizar ato de gestão antieconômico”, ponderou o relator: (i) a
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Destacamos ainda que, o Tribunal de Contas da União exarou decisão, através do Acórdão
2789/2013-Plenário, no sentido de que podemos utilizar pregão presencial, sem justificar e
comprovar a inviabilidade na utilização da forma eletrônica, desde que constatado o atendimento ao
interesse público, consubstanciado na verificação de competitividade no certame para obtenção do
preço mais vantajoso para a administração pública municipal. Vejamos:
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obrigatoriedade, a priori, da utilização da forma eletrônica “fundada tão somente no decreto presidencial e
não na lei, não tem o condão, por si só, de acarretar a nulidade do procedimento licitatório, quando
verificado o atendimento ao interesse público por meio do pregão presencial, consubstanciado na
verificação de competitividade no certame com a consequente obtenção do preço mais vantajoso para a
Administração”; e (ii) “a forma será inafastável somente quando restarem violados os princípios que se
pretende verem garantidos por meio da licitação”. Assim, passou o relator a verificar se, no caso concreto,
houve ou não prejuízo à competitividade ou à obtenção da proposta mais vantajosa. Como a licitação está
dividida em três “itens” (lotes) independentes e autônomos entre si (item 1: 49.704 cisternas, para os estados
de Alagoas, Minas Gerais e Goiás; item 2: 84.846 cisternas, para o estado da Bahia; item 3: 52.945 unidades,
para Piauí e Ceará), como licitações distintas fossem, o relator separou a sua análise por “item”. Quanto ao
item 1, concluiu não ter havido violação a nenhum princípio básico da licitação, que a condução do certame
atendeu o interesse público e que não houve prejuízo para a Administração. Diante dessas conclusões, o
Tribunal, no ponto, ao seguir o voto do relator, não determinou a anulação da licitação relativamente ao item
1, mas deu ciência à Codevasf da “não adoção da modalidade pregão eletrônico para a contratação do
fornecimento, transporte e instalação de 187.495 cisternas (...), infringindo o disposto no art. 4º, § 1º, do
Decreto 5.450/2005 (...) bem como o entendimento deste Tribunal de que a escolha não justificada pelo
pregão presencial pode caracterizar ato de gestão antieconômico”. Acórdão 2789/2013-Plenário, TC
010.656/2013-8, relator Ministro Benjamin Zymler, 16.10.2013.”

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Somente poderão participar desta licitação, as empresas legalmente estabelecidas, especializadas
no ramo que satisfaçam às condições deste Edital e seus anexos.
2.2. Qualquer empresa, enquadrada ou não como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
poderá apresentar proposta para o Termo de Referência, pois a metodologia aplicada será a de
respeitar rigorosamente os ditames da Lei Complementar nº 123/2006.
2.3. Não poderão participar da presente licitação:
2.3.1. Empresas cuja atividade empresarial não corresponda ao objeto desta licitação;
2.3.2. Empresas que possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis e técnicos que
sejam servidores do Município de Bonito/PA;
2.3.3. Empresas declaradas inidôneas nos 02 (dois) últimos anos, para licitar ou contratar com a
Administração Pública, Federal, Estadual ou Municipal;
2.3.4. Empresas que estejam cumprindo pena de suspensão do direito de contratar com o Município
de Bonito/PA;
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2.3.6. Empresas reunidas em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
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2.3.5. Empresas que se encontrem sob processo de falência, concordata, recuperação judicial ou
extrajudicial, concurso de credores, dissolução e liquidação;
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2.3.7. Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
2.3.8. Empresas que não apresentarem a declaração de que cumprem plenamente os requisitos de
Habilitação;
2.3.9. Empresas distintas, através de um único representante; e
2.3.10. Não serão admitidas na licitação empresas punidas, no âmbito da Administração Pública, com
as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93, enquanto durar a punição.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. O credenciamento da empresa no certame se dará mediante a apresentação dos seguintes
documentos:
3.1.1. Quando a pessoa que irá representar a empresa no certame, for sócia, proprietária, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, deverá apresentar Carteira de Identidade ou outro documento
oficial de identificação que contenha foto e o Estatuto/Contrato social (em cópia simples
acompanhada do respectivo documento original ou cópia autenticada por Cartório), no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
A apresentação desses documentos é necessária para comprovação de sua condição na empresa.
3.1.2. Quando a pessoa que irá representar a empresa no certame for representante legal, o mesmo
deverá apresentar Carteira de Identidade ou outro documento oficial de identificação que contenha
foto, além de instrumento público ou particular de procuração, se particular com firma reconhecida, e
também o Estatuto/Contrato Social (em cópia simples acompanhada do respectivo original ou cópia
autenticada por cartório) para identificação e qualificação da pessoa que assina o documento
concedendo poderes ao credenciado. Neste caso, a empresa licitante deverá atribuir à pessoa
credenciada, plenos poderes para que possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase do pregão,
inclusive para apresentação de lances e negociar preços.
3.1.3. Caso a sessão não venha a findar na data aprazada acima (16/04/2019), o feito ficará suspenso,
dando continuidade através de novas sessões de licitação a serem realizadas na sala de Reuniões da
Prefeitura Municipal de Bonito/Pará.
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3.1.3.2. Caso a empresa licitante deseje indicar outro representante que não seja o credenciado para
participar de sessões que se estendam além da data determinada (16/04/2019), tem-se que somente
este (o próprio credenciado, com poderes específicos para firmar substabelecimento citados em sua
procuração) poderá fazê-lo através do instrumento de substabelecimento, com firma reconhecida,
bem como apresentar cópia (acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou equipe de
apoio) de seu documento de identificação, com foto, usando do direito de não autenticar em cartório
pelo que determina a lei nº 13.726, de 8 de Outubro de 2018 em seu Art. 1º que narra que Esta Lei
racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
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3.1.3.1. Apenas o licitante credenciado estará apto a participar das demais etapas licitatórias.
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Federal e dos Municípios mediante a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências
desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como para o
cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e institui o Selo de Desburocratização e
Simplificação.
3.1.4. As sociedades anônimas deverão apresentar cópia da ata da assembleia geral ou da reunião do
conselho de administração atinente à eleição e ao mandato dos atuais administradores, que deverá
evidenciar o devido registro na Junta Comercial pertinente ou publicação prevista na Lei n° 6.404/76
e suas alterações.
3.1.5. Para fins de gozo dos benefícios dispostos na Lei Complementar nº 123/2006, os
representantes de microempresas e empresas de pequeno porte deverão credenciar-se e apresentar
certidão de enquadramento no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte,
fornecida pela Junta Comercial da sede do licitante, de acordo com a Instrução Normativa DNRC nº
103/2007, ou declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do art. 3º da
mencionada Lei.
3.1.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim consideradas no ato de credenciamento,
após apresentados e analisados os documentos de que trata o subitem. Acima, deverão prestar a
declaração de que cumprem todos os requisitos de habilitação, ressalvando, conforme o caso, a
existência de irregularidades apresentadas nos documentos de regularidade fiscal e trabalhista das
mesmas, em face a exceção atribuída pelo § 1°, art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006, podendo
utilizar modelo constante do Anexo VII deste Edital.
3.1.7. Declaração de ADIMPLÊNCIA expedida pela Secretaria Municipal de Administração, firmada
pelo chefe do Departamento de Compras, devendo ser retirada até 02 (dois) dias úteis anteriores a
data de abertura deste Pregão Presencial, no sentido de que cumprem ou cumpriram com o
fornecimento de produtos firmados com a Prefeitura de Bonito/PA e Secretaria e não existem débitos
ou pendências a serem solucionadas.
3.1.8. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer documentos de credenciamento, não
desclassificará e tampouco inabilitará a Empresa Licitante, porém implicará na perda do direito de
manifestação por parte do representante da empresa licitante, fica o representante impedido de
continuar participando do Certame no sentido de formular lances após a classificação preliminar das
propostas ou manifestar intenção de recorrer das decisões do Pregoeiro.
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3.1.10. O credenciamento de que trata os subitens anteriores, deverão ser entregues separados dos
envelopes de "Proposta" e "Documentos de Habilitação" no início dos trabalhos. Deverão ser
apresentadas cópias autenticadas ou acompanhadas do original para autenticação pelo Pregoeiro ou
equipe de apoio.
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3.1.9. Cada empresa licitante credenciará tão somente 01 (um) representante legal, o qual será o
único admitido a intervir nas fases da licitação e responder por todos os atos e efeitos previstos neste
Edital, por sua representada, sob pena de afastamento do certame licitatório das licitantes envolvidas.
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4. DA SESSÃO DO PREGÃO
4.1. No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste Edital, será realizada sessão pública onde cada
licitante deverá apresentar ao Pregoeiro, os documentos necessários para o credenciamento na forma
do item 3 deste Edital, assim como sua PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, em envelopes
separados, lacrados e rubricados (pelos representantes legais das Empresas) nas partes coladas,
constando em suas partes externas os seguintes dizeres:
4.1.1. No envelope contendo a Proposta Comercial para os produtos objeto desta Licitação:
ENVELOPE N° 1 – PROPOSTA DE PREÇOS (Informar o n°. do(s) Item(s) que está
apresentando proposta)
MUNICÍPIO DE BONITO - PARÁ
N° 9.002/2019 - CPL/PMB/SEMAD
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ N°
4.1.2. No envelope contendo a Documentação:
ENVELOPE N° 2 – DOCUMENTAÇÃO
MUNICÍPIO DE BONITO - PARÁ
N° 9.002/2019 - CPL/PMB/SEMAD
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE CNPJ N°
4.2. As licitantes deverão entregar, fora dos envelopes, declaração de que cumpre todos os requisitos
de habilitação, conforme dispõe o art. 4°, inciso VII, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. Sendo
que o modelo dessa declaração corresponde ao Anexo V deste Edital.
4.3. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário de Belém (PA).
4.4. Após ser declarado o fim do credenciamento, não mais serão recebidos os envelopes de proposta
e de documentação. Sendo que o Pregoeiro deverá declarar estar encerrado o prazo para recebimento
dos envelopes, e nenhum outro documento será aceito.
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4.5.1. Solicitamos, encarecidamente, que os licitantes respeitem o horário limite estabelecido para
início da sessão, fixado no preâmbulo deste edital, evitando assim que empresas, que chegarem após
o fim do credenciamento, fiquem impedidas de participar da licitação.
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4.5. Efetuado o credenciamento do último licitante presente na sala da sessão, findo este será
declarada aberta a sessão.
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5. DA PROPOSTA DE PREÇO (envelope no 01)
5.1. O envelope com o título “PROPOSTA”, deverá conter a proposta de preços correspondente aos
produtos do objeto (ITENS) em que a empresa for participar. E a sua apresentação implicará na plena
aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
5.2. A fim de conferir agilidade ao processo e por se tratar de vários itens licitados, solicitamos a
todos os interessados em participar do certame que digitem também seus preços, a serem
apresentados em suas propostas, na planilha que será disponibilizada no setor de Licitação, que
deverá ser apresentada em PEN DRIVE no dia da sessão pública do Pregão (12/04/2019 às
08h00min). Tal solicitação se justifica tendo em vista a necessidade da alimentação prévia do
sistema. Caso a Empresa apresente somente a proposta de preços escrita e não apresente em PEN
DRIVE, conforme acima, a proposta não será desclassificada, sendo que o Pregoeiro e equipe de
apoio farão a alimentação no sistema.
5.3. A proposta de preço deverá:
5.3.1. Ser em língua portuguesa, digitada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente
em papel timbrado da empresa, devidamente datada, assinada pelo representante legal investido de
poderes para firmar o contrato.
5.3.2. Deverá conter os seguintes dados cadastrais de identificação da empresa e do representante
legal: razão social, o número do CNPJ, endereço, número do telefone, endereço eletrônico, dados
bancários da empresa (nome do banco, o código da agência e o número da conta corrente e praça de
pagamento), nome do representante legal investido de poderes para firmar o contrato, assim como
número da sua carteira de identidade ou de documento oficial, número do CPF e endereço. A não
inclusão desses dados na proposta não implica na desclassificação da licitante, mas esses dados
deverão ser fornecidos posteriormente pela licitante vencedora, pois integrarão o contrato a ser
celebrado entre a mesma e o Município de Bonito/PA.
5.3.3. Ser elaborada na forma deste Edital e seus anexos, contendo as quantidades e especificações
dos produtos de forma detalhada (definidos no Anexo I deste Edital) para o(s) qual(ais) estiver
apresentando proposta, sua(s) marca(s), modelo(s) (se for o caso), e o(s) seu(s) respectivo(s) preço(s)
unitário(s) e preço(s) total(is) de cada item(s) que estiver contando, conforme Itens constantes no
Termo de Referência (Anexo I) deste Edital, de maneira a demonstrar o completo atendimento às
características constantes no Termo de Referência.
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5.3.5. No preço contido na proposta escrita e naquele que, porventura, vierem a ser ofertados por
meio de lances verbais devem estar inclusos o lucro empresarial, todas as despesas relativas ao objeto
contratado, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas
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5.3.4. Conter oferta firme e precisa sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza
o julgamento a ter mais de um resultado, expressa em moeda corrente nacional, em algarismos, com
02 (duas) casas decimais, sob pena de sofrer arredondamento para menor e o(s) preço(s) unitário(s)
expresso(s) também por extenso.
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fiscais e financeiras e quaisquer outras decorrentes de lei ou regulamento e necessárias ao
cumprimento do objeto desta licitação.
5.3.6. Informar os benefícios fiscais a que a empresa fizer jus.
5.3.7. Quaisquer tributos, custos, despesas diretas ou indiretas, ou mesmo o lucro, omitidos da
proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo o objeto cotado ser fornecido
ao Município de Bonito/PA sem ônus adicional.
5.3.8. Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da de entrega das
propostas.
5.3.9. A Empresa Licitante deverá apresentar declaração em anexo ou na própria proposta de preços,
que a mesma se submete a entregar o objeto da licitação em local previamente determinado pela
Secretaria Municipal de Administração.
5.3.10. Em caso de proposta de preço com erros aritméticos, os mesmos serão corrigidos pelo
Pregoeiro, da seguinte forma:
5.3.10.1. Se for constatada discrepância entre os valores grafados em algarismo e por extenso,
prevalecerá este último.
5.3.10.2. Se for constatada divergência entre o produto da multiplicação do preço unitário pela
quantidade correspondente, prevalecerá o preço unitário.
5.3.10.3. Se for constatado erro de adição, subtração, multiplicação ou divisão, será considerado o
resultado corrigido.
5.3.11. Caso a licitante não aceite as correções procedidas, sua proposta de preço será
desclassificada.
5.3.12. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições do presente Edital e seus
anexos, sejam omissas ou que apresentem valores unitários simbólicos ou irrisórios, de valor zero,
excessivos ou manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 48, inciso II, da Lei n° 8.666/93.
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5.3.15. Não serão consideradas vantagens não previstas neste Edital e seus anexos.
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5.3.13. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
5.3.14. Poderão, a critério do Pregoeiro, serem relevados erros ou omissões formais, que não
resultarem em prejuízos para o julgamento das propostas.
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5.3.16. O ônus da prova da exequibilidade do preço incumbe ao autor da proposta, no prazo de 05
(cinco) dias contados da intimação, se for o caso.
5.3.17. A não permanência ou não comparecimento do representante da licitante na sessão do
certame licitatório ou ainda a falta de sua assinatura na respectiva ata implicará a aceitação das
decisões do Pregoeiro.
5.3.18. Na omissão do prazo na proposta será considerado como prazo de entrega, o prazo
determinado neste Edital.
5.3.19. As Empresas declaradas vencedoras na sessão ficam intimadas a entregar, no primeiro dia útil
subsequente à sessão de abertura, as novas PROPOSTAS DE PREÇOS CONSOLIDADA com
valores dos respectivos Itens adjudicados no Pregão.
5.3.19.1. Os preços unitários e totais de cada ITEM, apresentados na(s) proposta(s) consolidada(s)
pela(s) empresa(s) vencedora(s), deverá(ão) ser obrigatoriamente igual(is) ou inferior(es) ao(s)
preço(s) apresentado(s) na(s) proposta(s) inicial(is) escrita(s), caso as empresas tenham ofertado
lances verbais, não podendo em hipótese alguma os preços consolidados serem acima dos
apresentados nas propostas iniciais no presente Pregão, bem como não poderão ser acima dos preços
de referência constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital, pois são os preços máximos
admitidos (aceitos) nesta Licitação.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
6.1. Após a fase de credenciamento das licitantes, na forma do disposto no item 3 deste Edital, o
Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preço, verificando,
primeiramente, a conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus
anexos e em seguida, procederá o julgamento e classificação dessas propostas, sendo que serão
classificadas para a fase de lances verbais somente as propostas que atenderem plenamente aos
requisitos deste Edital.
6.1.1. É facultado ao Pregoeiro efetuar a apreciação das Propostas de Preços e demais documentos
vinculados a ela durante a própria Sessão, ou suspender a Sessão temporariamente para análise dos
documentos em sessão privada remarcando-a para determinada hora no mesmo dia ou marcar, na
oportunidade, uma nova data para divulgação do resultado de julgamento e Classificação das
Propostas de Preços, de modo a possibilitar uma melhor análise dos documentos apresentados caso o
volume de documentos exijam mais prazo.
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6.2.1. Considera-se preço excessivo ou inexequível, aqueles que não venham a ter demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os
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6.2. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO DO
ITEM, desde que atendidas todas as especificações constantes no presente Edital e seus anexos,
sendo, portanto, desclassificadas as propostas em desacordo com os mesmos ou que não apresente
proposta para a totalidade das quantidades estimadas dos Itens que estiver contando.
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de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto
licitado.
6.3. Serão qualificadas pelo Pregoeiro para ingresso na fase de lances, a proposta classificada que
apresentou menor preço, correspondente ao MENOR PREÇO DO ITEM e todos os demais licitantes
classificados que tenham apresentado proposta em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez
por cento) a de menor preço.
6.4. Não havendo, pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no item 6.3, o Pregoeiro
proclamará a classificação preliminar das licitantes com as 3 (três) melhores propostas para cada
ITEM, quaisquer que sejam os preços oferecidos, incluindo da licitante que tiver apresentado o
menor preço na proposta escrita classificada.
6.5. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem preços iguais, será realizado sorteio, para
determinação da ordem de oferta dos lances.
6.6. Às licitantes classificadas será dada oportunidade para oferta por meio de lances verbais e
sucessivos, de valores distintos e decrescentes, a partir da autora da Proposta classificada de maior
preço, até a proclamação da vencedora.
6.7. A oferta de lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante,
obedecendo-se a ordem decrescente de preços das propostas classificadas.
6.8. Somente serão aceitos lances verbais e cujos valores sejam inferiores ao último apresentado,
sendo, inclusive, vedada oferta com vistas ao empate.
6.9. O empate entre duas ou mais microempresas ou empresas de pequeno porte, somente ocorrerá
quando houver igualdade de preços entre as propostas de preços e quando não houver lances para
definir o desempate. Neste caso o desempate ocorrerá consoante o critério estabelecido pelo § 2º, do
art. 3º, da Lei nº 8.666/93 e se este prevalecer, deverá ser realizado, em seguida, um sorteio, em
sessão pública a ser designada, para a qual todos os Licitantes serão convocados.
6.10. Na fase de lance, poderá ser estabelecido um valor mínimo para redução de um lance para o
outro, limitado a 0,1% (um décimo por cento) do valor da proposta de menor preço do ITEM.

6.13. O Pregoeiro poderá, motivadamente, estabelecer limite de tempo para lances, mediante prévia
comunicação às licitantes.
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6.12. A desistência da licitante em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro,
implicará na sua exclusão da etapa de lances e na manutenção do seu último preço ofertado, para
efeito de ordenação das Propostas. Excetuando-se as empresas enquadradas na Lei Complementar n°
123/2006.
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6.11. A desistência dos lances já ofertados sujeitará a licitante às penalidades previstas na Lei Federal
n° 10.520 de 17/07/2002, nos termos deste Edital.
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6.14. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, a todos as
licitantes classificadas manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.15. Caso não se realizem lances verbais, o Pregoeiro verificará a conformidade entre a proposta
classificada escrita de menor valor e o valor estimado para contratação, decidindo, motivadamente, a
respeito. E sendo constatado o atendimento das condições estabelecidas no Edital e seus anexos, será
declarada pelo Pregoeiro a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação.
6.16. Na fase de análise de propostas, se a proposta classificada em primeiro lugar não for aceitável,
o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, na ordem de classificação, até a apuração da licitante
que atenda a todas as exigências do Edital.
6.17. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante vencedora para que sejam obtidos
melhores preços aceitáveis, devendo essa negociação se dar em público.
6.18. Sendo aceitável a proposta final classificada em primeiro lugar, após a negociação com o
Pregoeiro, passar-se-á para a fase de habilitação, sendo aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar, para verificação da documentação
apresentada atende aos requisitos para habilitação estabelecidos no item 6 do Edital.
6.18.1. No caso da empresa detentora de melhor oferta apresentar alguma restrição na comprovação
da regularidade fiscal e trabalhista exigida no edital, será assegurado à mesma prazo para sanar essa
pendência, de até 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Município de
Bonito/PA, a partir do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.18.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista relacionada nos itens 7.4.1 a
7.5.1, mesmo que está apresente alguma restrição.
6.18.2. A não regularização da restrição referente à regularidade fiscal ou trabalhista, no prazo
previsto no item 6.18.1, implicará na decadência do direito à contratação, sendo facultado ao
Município de Bonito/PA a convocação das demais licitantes remanescentes para a celebração do
contrato, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
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6.20. Caso a licitante vencedora desatenda às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as
ofertas subsequentes, na ordem de classificação, verificando a aceitabilidade da proposta e o
atendimento dos requisitos de habilitação, até que uma licitante cumpra as exigências deste Edital,
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6.19. Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas no Edital, o Pregoeiro declarará
vencedora a licitante que apresentou a proposta final classificada em primeiro lugar, ou seja, que
além de atender a todas as condições do Edital e seus anexos, apresente o menor preço,
correspondente ao MENOR PREÇO DO ITEM, adjudicando a ela o(s) ITEM(ns) do objeto do
certame, caso nenhuma licitante manifeste a intenção de recorrer.
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sendo o objeto do certame a ela adjudicado quando constatado o desinteresse das demais licitantes na
interposição de recursos.
6.20.1. Se após verificação do atendimento dos requisitos de habilitação de todas as empresas
licitantes conforme a ordem de classificação obtida na fase de análise de propostas, for constatado
que nenhuma delas cumprem os requisitos para habilitação determinado no Edital e seus anexos, o
Pregoeiro poderá encerrar o certame licitatório declarando não haver vencedora do mesmo.
6.20.2. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
administração, através do Pregoeiro, poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas que as
desclassificaram ou inabilitaram.
6.21. A adjudicação realizada pelo Pregoeiro ficará sujeita à homologação pela autoridade
competente.
6.22. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada que será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
licitantes presentes.
6.23. O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes de documentação que não foram abertos, pelo
prazo de 15 (quinze) dias, após a homologação da licitação, devendo as empresas retirá-los após este
período, sob pena de inutilização dos mesmos.
6.24. A(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar o Pregoeiro, no prazo máximo
de 24 (vinte e quatro) horas após ao encerramento da licitação, a proposta de preço contemplando o
lance final ofertado.
6.25. No caso de comparecimento de apenas 01 (uma) licitante, o Pregoeiro verificará a
aceitabilidade de sua proposta, observando se o preço está de acordo com o praticado no mercado e
negociará com a proponente a fim de obter melhor oferta. Em seguida, examinará a documentação de
habilitação e se esta atender ao Edital e seus anexos, será a licitante declarada vencedora.

6.27.1. Somente serão aceitas sugestões de licitantes com o simples intuito de alertar o Pregoeiro em
suas decisões.
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6.27. Quaisquer tentativas de uma licitante para influenciar a decisão do Pregoeiro no processo de
exame, esclarecimento, avaliação e comparação das propostas de preços e em decisões concernentes
à contratação, poderão resultar na rejeição da proposta dessa concorrente.
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6.26. A Prefeitura Municipal de Bonito/PA, através do Pregoeiro, poderá declarar este Pregão (ou
algum ITEM do Termo de Referência deste Edital) como deserto e/ou fracassado, quando nenhuma
das ofertas satisfaça o objeto das especificações deste Edital, (até mesmo se apresentar(em)
documentos de habilitação em desacordo com o Edital), ou quando for evidente que tenha falta de
competição.
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7. DA HABILITAÇÃO (envelope n° 02)
7.1. O envelope n° 02, com o título “DOCUMENTAÇÃO” deverá conter os documentos exigidos
para a habilitação no certame licitatório, relacionados nos itens 7 à 7.9 deste Edital.
7.2. A apresentação da documentação dar-se-á por uma das seguintes formas:
7.2.1. Em original, que caso apresentados não serão devolvidos, devendo fazer-se constar nos autos
do processo.
7.2.2. Por cópia autenticada previamente por servidor da Administração. Sendo, nesse caso,
necessária a apresentação dos documentos originais, os quais serão devolvidos.
7.2.2.1. Por questão de celeridade do procedimento, conforme o caso, não serão autenticados
documentos por servidor da Administração na sessão do pregão.
7.2.2.2. Sendo possível o Pregoeiro ou equipe de apoio poderão autenticar os documentos citados no
subitem 7.2.2.1 acima, ficando a seu critério decidir pela autenticação ou não dos documentos na
sessão pública do pregão.
7.2.3. Por publicação em órgão da Imprensa Oficial;
7.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
7.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
7.3.2. 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;
7.3.3. 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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7.3.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta
Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição
de microempresa ou empresa de pequeno porte, como determinado pelo Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNRC;
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7.3.4. 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;
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7.3.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
7.3.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.
7.4. REGULARIDADE FISCAL:
7.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ expedido pelo Ministério
da Fazenda.
7.4.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 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.
7.4.3. Certidão Negativa de Débitos (ou Positiva com Efeito de Negativa) ou Certidão de
Regularidade, com a Fazenda Estadual, ou do Distrito Federal, e com Fazenda Municipal expedida
pela Secretaria da Fazenda da sede ou domicílio da licitante.
7.4.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
7.4.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
7.4.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
7.4.6.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda
Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
7.5. REGULARIDADE TRABALHISTA:
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7.5.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope de
documentação, toda a documentação referente à comprovação de regularidade fiscal e trabalhista
relacionada nos itens 7.4.1 a 7.5.1, mesmo que os mesmos apresentem alguma restrição.
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7.5.1. 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;
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7.6. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
7.6.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
7.6.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrados na Junta Comercial da respectiva sede ou
domicílio do licitante, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
7.6.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de sua existência;
7.6.3. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicação das fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG= ----------------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Total
SG= ----------------------------------------------------------------------------Passivo Circulante + Passivo Não Circulante
Ativo Circulante
LC= ----------------------------------------------------------------------------Passivo Circulante

7.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1
(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), deverão comprovar patrimônio líquido de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor estimado
da contratação ou item pertinente.
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7.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
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7.6.5. As empresas recém constituídas, com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenha
Balanço Final de exercício, deverão apresentar Balanço de abertura e/ou Demonstração de Resultado
contábeis envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua
existência, devidamente registrados na Junta Comercial da respectiva sede ou domicílio do licitante.
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7.7.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante apresentação de Atestado(s)
(no mínimo um) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.
7.7.1.1. Serão considerados os atestados que comprovem o fornecimento do material de objetos
similares, desde que comprovem a aptidão da licitante para o serviço.
7.7.1.2. Não serão considerados os atestados emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo
empresarial da empresa proponente, entendendo-se estas como aquelas que sejam controladas ou
controladoras da empresa proponente, ou que possua ao menos uma pessoa física ou jurídica que seja
sócio desta. E também não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome.
7.7.1.3. Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que apresentar(em), no
mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das quantidades estimadas na Licitação para cada ITEM
pertencente ao termo de referência.
7.7.1.4. Comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, quando
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação, podendo ser utilizado o modelo constante do Anexo
VIII deste edital. “A compatibilidade com a quantidade poderá ser feita em um atestado individual ou
através da soma das quantidades indicadas em cada um dos atestados apresentados.”
7.8. PARA O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V, DO ART. 27 DA LEI N° 8.666/93,
a licitante deverá fornecer Declaração de que a empresa não possui em seu quadro de pessoal
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz e a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento
ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal de 1988 e nos termos do inciso V do
art. 27 da Lei n° 8.666/93, o qual foi acrescido pela Lei Federal n° 9.854/99, regulamentada pelo
Decreto n° 4.358, de 5 de setembro de 2002, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital.
7.8.1. A Declaração mencionada no item 7.8 acima, deverá ser inserida no envelope de
documentação para habilitação, podendo a licitante basear-se no modelo contido no Anexo IV.
7.9. PARA O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO VII, DO ART. 4° DA LEI FEDERAL
N° 10.520/02, a licitante deverá apresentar declaração, conforme modelo constante no Anexo V deste
Edital.
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7.9.1. A declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação no presente Certame, mencionada
no item 7.9 acima, deverá ser fornecida no ato do credenciamento e fora dos envelopes de proposta e
de documentação.
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prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
Nota Explicativa: A apresentação do Certificado de Condição de Microempreendedor Individual –
CCMEI supre as exigências de inscrição nos cadastros fiscais, na medida em que essas informações
constam no próprio Certificado, conforme Resolução CGSIM n. 16, de 17 de dezembro de 2009.
NÃO SERÃO ACEITOS PELO PREGOEIRO “PROTOCOLOS DE ENTREGA” OU
“SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTO” EM SUBSTITUIÇÃO AOS DOCUMENTOS
REQUERIDOS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

8. DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E SEUS ANEXOS
8.1. Decairá do direito de impugnação dos termos do edital de Pregão, perante a Administração,
aquele que não se manifestar até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do pregão,
apontando as falhas e irregularidade que o viciaram, tendo o Pregoeiro 24 (vinte e quatro) horas para
responder.
8.2. A apresentação de impugnação, após o prazo estipulado no subitem anterior, não a caracterizará
como recurso, recebendo tratamento como mera informação.
8.3. As respostas às consultas e impugnações poderão ser retiradas pelos interessados na sala da CPL
– Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de BONITO/PA.
8.4. Em caso de acolhimento de pedido de impugnação ao Edital e seus anexos ou os esclarecimentos
solicitados demonstrem a necessidade de alterações nos mesmos, por influenciarem diretamente na
formulação das propostas, será designada nova data para a realização do certame.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do
recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos, conforme previsto no inciso XVIII do art. 4° da Lei Federal n° 10.520 de 17
de julho de 2002.
9.2. Dos atos e decisões relacionados com o pregão cabe recurso, nos seguintes casos:

9.2.3. Aplicação das penalidades de advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e
contratar com o Município de Bonito/PA.
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9.2.1. Julgamento da (s) proposta (s), habilitação ou inabilitação;
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9.2.4. O recurso de que trata a subitem 9.2.1 acima, dependerá de manifestação do licitante, nesse
sentido, ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua intenção de interpor recurso com a
síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentar memoriais
relacionados à intenção manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a contar ao término daquele prazo,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. A não apresentação de memoriais configurará a
desistência do direito de recorrer.
9.3. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito
de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro a licitante vencedora e o
encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação do referido processo darse-á após relatório circunstanciado de diligência realizada em loco pelo Pregoeiro e sua equipe de
apoio para real comprovação dos fatos.
9.4. Não serão aceitos como recursos às alegações e memoriais que não se relacionem às razões
indicadas pelo licitante na sessão pública.
9.5. Os recursos interpostos pelas licitantes deverão ser endereçados ao Pregoeiro, formalmente
protocolados na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de
Bonito/PA.
9.6. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.7. Os recursos interpostos não providos pelo Pregoeiro e suas respectivas contrarrazões serão
remetidos à autoridade competente para adjudicação e homologação.
9.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente,
adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
9.9. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
9.10. Decorridos todos os prazos, em não havendo recurso, o Pregoeiro fará imediatamente a
adjudicação do objeto da licitação à proponente declarada vencedora e remeterá o processo à
autoridade competente, para homologação, do referido processo e dar-se-á após relatório
circunstanciado de diligência realizada em loco pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio para real
comprovação dos fatos.
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10. DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO E DO EMPENHO
10.1. Na ausência de interposição de recursos, o Pregoeiro procederá a adjudicação do objeto da
licitação, o registro dos preços, à proponente declarada vencedora e remeterá o processo à autoridade
competente para homologação.
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10.2. Na ocorrência de interposição de recurso e no caso de não provimento dos mesmos pelo
Pregoeiro, haverá a remessa dos autos à autoridade competente para decisão, e sendo constatada a
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame, o registro
dos preços, à licitante vencedora e homologará o procedimento.
10.3. Os direitos e obrigações decorrentes deste Pregão serão formalizados através da Nota de
Empenho, contados da data de assinatura da Nota de Empenho, documento este que será aplicado no
que couber ao disposto no art. 55 c/c o art. 62 parágrafo 2º da Lei 8.666/93, observadas as normas
legais que regem a matéria, as condições estabelecidas neste Edital e na Proposta da licitante
vencedora.

11. DA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
11.1. A licitante vencedora estará automaticamente convocada para firmar a ata de registro de preço
no prazo de até 5 (cinco) dias úteis da divulgação da homologação do resultado da licitação.
11.2. Para assinatura da Ata de Registro de Preços a licitante vencedora deverá comprovar que
mantém todas as condições de habilitação.
11.3. Quando a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura da Ata de
Registro de Preços, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a
Ata de Registro de Preços, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
11.4. A validade da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses contados da sua assinatura.
11.5. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência à empresa
beneficiária do registro de preço em igualdade de condições.
11.6. A estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo Município de Bonito do Pará (órgão
gerenciado) é a estabelecida no Anexo I deste edital.
11.7. As aquisições ou contratações de órgãos não participantes não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos estabelecidos no Anexo I deste edital e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador.
11.7.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços por órgãos não participantes
não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item estabelecido no Anexo I
deste edital e registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não
participantes que aderirem.
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11.8. Serão realizadas pesquisas de mercado periódicas para a comprovação da vantajosidade.
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12.1. A empresa beneficiária do registro de preço deverá firmar o contrato no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após a convocação.
12.2. O presente Contrato tem vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários,
contado da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, de acordo com as condições
estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.
12.3. Para assinatura do contrato a empresa beneficiária do registro de preço deverá comprovar que
mantém todas as condições de habilitação apresentadas na(s) sessão(ões) pública(s) do Pregão.
12.4. Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e CNPJ do tipo A3
(suporte criptográfico token ou cartão), emitido por autoridade certificadora (AC) credenciada pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com validade de um a três anos, contendo
o endereço de correio eletrônico do fornecedor titular responsável pelo certificado. Ou seja, o
contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s)
Empresa(s).
12.4.1. O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular responsável
poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente.
12.5. A contratada deverá obedecer fielmente às exigências contidas nos Termo de Referência –
Anexo I e Minuta do Contrato – Anexo III, ambos deste Edital.

13. DAS PENALIDADES
13.1. Conforme art. 7° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, a licitante que ensejar o
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de
Bonito/PA, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, podendo ainda responder criminalmente na forma da lei.
13.2. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da
obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;
13.3. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a ANUENTE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções:
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13.3.1. Advertência;
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a) Em relação ao prazo estipulado, multa de 1% (um por cento) do valor constante da nota fiscal
referente fornecimento, por cada dia de atraso;
b) Pela recusa em executar o fornecimento, por prazo superior a dez dias após o vencimento do
prazo contratual, acarretará em multa de 10% (dez por cento) do valor constante da nota fiscal
do referido fornecimento;
c) Pela demora em corrigir falhas do fornecimento executado, a contar do segundo dia da data
da notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do produto, por cada dia
decorrido;
d) Pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no fornecimento executado, entendendose como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da
rejeição: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento rejeitado;
e) O valor das multas será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em favor da
Contratada. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será
cobrada judicialmente, se necessário.
13.3.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
ANUENTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
13.3.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ANUENTE Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o FORNECEDOR
ressarcir à ANUENTE, pelos prejuízos resultantes.
13.3.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, o FORNECEDOR estará sujeita às penalidades
tratadas nos subitens 13.3.3 e 13.3.4 acima:
I. Pelo descumprimento do prazo de execução do fornecimento;
II. Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do fornecimento,
caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis,
contados da data da rejeição, com a notificação devida; e
III. Pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos estipulados
no Edital;
13.4. Além das penalidades citadas, o FORNECEDOR ficará sujeito, ainda, no que couber, às
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93;
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14. DA FORMA DO PAGAMENTO
14.1. O pagamento da despesa decorrente do objeto a que se refere a presente licitação será realizado
até o 30° (trigésimo) dia, após o atesto da nota fiscal, mediante apresentação das respectivas Notas
Fiscais/Faturas, Ordem de Compra e recibo.
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13.5. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total
limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo das eventuais perdas e danos
cabíveis.
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14.1.1. Sendo encontrado algum erro na Nota Fiscal expedida, será imediatamente oficiada a empresa
contratada apontando as falhas para que a mesma proceda ao cancelamento da Nota com expedição
de outra contemplando o correto fornecimento.
14.2. A conferência dos materiais será feita no ato do recebimento de sua entrega.
14.2.1. Caso a conferência detecte algum vício nos materiais a contratada deverá corrigir o problema
e, se for o caso reabrindo o prazo de pagamento.
14.3. O Órgão negociador se reserva o direito de exigir da empresa contratada, à cada pagamento, a
comprovação de quitação das obrigações fiscais, sociais e trabalhistas, enquanto durarem o
fornecimento dos produtos negociados.
14.4. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa fornecedora enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência em função dos
produtos negociados.
14.5. Os preços poderão ser reajustados, anualmente, de acordo com o INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) que é o índice oficial do Governo Federal, com data base na data de
apresentação da proposta.

15. DA ENTREGA E RECEBIMENTO
15.1. O objeto será recebido provisoriamente no ato da entrega dos materiais, mediante recibo, não
configurando aceite, feito por servidor lotado na Secretaria. Executado o objeto será recebido na
forma prevista no art. 73, inciso II, alíneas "A" e "B" da lei nº 8.666/93 após a conferência
quantitativa e qualitativa devidamente atestada na Nota Fiscal correspondente, não excluindo a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional.
15.2.1. Os materiais deverão ser entregues em local indicado na ordem de compra emitida pelo
Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Bonito/PA, em documento padronizado. O
prazo de entrega do objeto da licitação será de imediato, a contar da data de recebimento do pedido,
sob pena de quebra de contrato, onde o mesmo será imediatamente reincidido e passado para o 2º
colocado, se houver.
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15.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
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15.2. DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO:
Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos
observados.
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15.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
15.5. As especificações e fornecimento dos materiais, deverão obedecer rigorosamente com o
estabelecido no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
16.1. O Município de Bonito do Pará, por intermédio da autoridade competente, poderá revogar ou
anular o certame, nas condições estabelecidas na legislação vigente, sem que disso decorra para os
licitantes o direito a qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização.
16.2. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou
oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que o Pregoeiro
porventura julgar necessário.
16.3. A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas deste
Edital e anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem.
16.4. Havendo indício de conluio entre os licitantes, o Município de Bonito do Pará comunicará o
fato à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para as providências
devidas.
16.5. A apresentação de documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação do
proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal e trabalhista apresentados por
ME’s ou EPP’s, conforme descrito no item 6, subitem 6.18.1 deste Edital). E para os documentos
cujo prazo de validade não venha expresso, será considerado o prazo como de até 30 (trinta) dias
anteriores a da data prevista para apresentação da proposta, exceto para os documentos que tenham
validade indeterminada.
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16.6. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em especial quanto à
veracidade das declarações feitas ou apresentadas em razão do cumprimento das exigências deste
Edital e seus anexos, porém a Adjudicação e Homologação do referido processo dar-se-á após
relatório circunstanciado de diligência realizada em loco pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio para
real comprovação dos fatos.
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16.5.1. O prazo de validade de documentos citado no item 16.5 acima, é para qualquer documento
apresentado por licitantes que participarem da presente licitação, inclusive na fase de credenciamento
dos sócios, diretores ou representantes.
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16.7. As empresas participantes ficam obrigadas a presentarem comprovação de sua existência física,
quer seja por imagem ou outro meio que a comprove, não dispensando a checagem in loco de equipe
designada pelo gestor municipal.
16.8. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital.
16.8.1. Qualquer modificação no edital deverá ser divulgada pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a
alteração não afetar a formulação das propostas.
16.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o
do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto
em contrário. Iniciando-se e vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normal da
Administração.
16.10. Fica vedada à contratada a subcontratação total do objeto desta licitação, assim com a parcial
acima do limite permitido pela Administração.
16.11. Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para
tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro,
em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a
incidir sobre os produtos negociados.
16.12. O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do
Consumidor (INPC), conforme subitem 14.6, item 14 deste Edital.
16.13. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias, de acordo
com a necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, Departamento ou
Setor da mesma.
16.14. Os registros contábeis serão efetuados de acordo com a execução da Lei Orçamentária
vigente.
16.15. Este Edital e os seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que
mencione em um de seus documentos e se omita em outro, será considerado específico e válido.
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16.17. As empresas licitantes deverão sempre considerar a legislação em vigor, e caso haja
divergência entre a Lei, este Edital e seus anexos, a Lei prevalecerá.
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16.16. É facultado as licitantes utilizarem modelos diversos dos constantes nos anexos deste edital
para confecção de seus documentos e/ou propostas no certame licitatório, desde que sejam suficientes
para atender as condições estabelecidas neste Edital, seus anexos e legislação em vigor para cada
caso.
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16.18. As Empresas que não forem cadastradas no Município de Bonito/PA deverão,
obrigatoriamente, ao final da sessão do Pregão, cadastrar-se apresentando os documentos
relacionados no item 7 deste Edital, no seguinte endereço: Av. Charles Assad, Nº399, Bairro centro,
CEP: 68.645-000 – Bonito do Pará/PA, Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação.
16.19. É competente o Foro da Comarca de Bonito do Pará, para dirimir quaisquer dúvidas que
possam surgir durante a licitação e execução do contrato, quando não puder ser dirimido pela
autoridade máxima do Município de Bonito/PA.
Bonito/PA, 29 de março de 2019
Assinado de forma digital
RAIMUNDO
por RAIMUNDO NONATO
NONATO DA SILVA DA SILVA
MONTEIRO:154448 MONTEIRO:15444805200
Dados: 2019.03.29
05200
15:48:20 -03'00'
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Raimundo Nonato da Silva Monteiro
Pregoeiro
Portaria nº 0017/2017/PMB
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO:
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL
DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BONITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE TODAS AS
DEMAIS SECRETARIAS GESTORA DE FUNDOS COMO: SAÚDE, EDUCAÇÃO,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE, COM O OBJETIVO DE SUPRIR SUAS
NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES.
1.2. A empresa licitante, deverá elaborar proposta de preço conforme as condições estabelecidas
neste Termo de Referência. Ressaltamos que a proposta de preço deverá se referir aos Itens objeto do
Edital de Licitação, porém no quantitativo integral dos Itens cotados, pois não serão aceitas propostas
que contemplem quantitativos parciais.
2. DAS JUSTIFICATIVAS/METODOLOGIA:
2.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo estabelecer os requisitos e especificações, para
AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS PARA
ATENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO, ATRAVÉS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DE TODAS AS DEMAIS SECRETARIAS GESTORA
DE FUNDOS COMO: SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E MEIO AMBIENTE,
COM O OBJETIVO DE SUPRIR SUAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PELO
PERÍODO DE 12 MESES.
2.2. O presente Termo de Referência visa atender as demandas anuais de Materiais de Consumo
Diversos, conforme especificações e quantidades estimadas constantes neste Termo de Referência.
2.3. O presente Termo de Referência visa atender todas as secretarias do município de Bonito/PA,
através do fornecimento de Materiais de Consumo Diversos de qualidade. Assim, a obtenção de
materiais permanentes e equipamentos gerais visa promover a melhoria da qualidade da gestão
municipal de Bonito/PA.
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2.5. Este pedido justifica-se em razão da necessidade das Secretarias Municipais. Principalmente as
detentoras de fundos, em manter o pleno funcionamento das atividades administrativas, dando
suporte às tarefas e ações operacionais nas atividades desenvolvidas, bem como, planeja a reposição
do estoque do Almoxarifado de materiais de consumo, necessários para atender as demandas de todas
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2.4. A escolha da modalidade de Pregão Presencial - SRP para a realização deste processo licitatório
justifica-se pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais
vantajosos para Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o
próprio processo de escolha.
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as secretarias, visando à manutenção do fluxo de materiais de consumo às diversas Unidades
Administrativas, para o período de 12 meses, como: higiene e limpeza, material de expediente,
gêneros alimentícios, entre outros que irão garantir a funcionalidade dos serviços administrativo com
eficiência, para o exercício de 2019, contado a partir da assinatura do contrato até o final do exercício
anual (31.12.2019).
2.6. Justificadamente, portanto, recomendamos por realizar-se a futura licitação, valendo-se do
Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades nos requisitos
fundamentais para utilização desse sistema, a saber: aquisições frequentes, quantitativo que não se
pode definir previamente, e necessidade de entregas constantes e parceladas.
2.7. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor
registrado em igualdade de condições.
3. QUANTITATIVO/ESPECIFICAÇÕES TECNICAS/VALORES REFERENCIAIS DE
MERCADO:
Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento:
Deverão ser rigorosamente atendidas as especificações constantes abaixo:
3.1. Os objetos deste TERMO DE REFERÊNCIA estão distribuídos, conforme planilha abaixo:

2

3

4

5

QTD

V.UNIT(R$)

120

R$ 15,05

2.000

R$ 50,46

600

R$ 67,53

450

R$ 120,06

90

R$ 49,40
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1

MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
ESPECIFICAÇÕES
UNID
ACIDO MURIÁTICO, em liquido composto de hcl+h20
incolor para limpeza em geral acondicionado em frasco UND
contendo 1 litro do produto.
AGUA SANITÁRIA base hipoclorito de sódio,
concentração mínima de 2% de cloro ativo. Registrado na
ANVISA. Embalagem plástica, contendo o nome do
CX
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Embalagem: caixa com 12x1 frasco com 1000 ml.
ALCOOL ETÍLICO LÍQUIDO, hidratado, 96º,
Certificado INMETRO e Norma ABNT NBR 5991;
Embalagem tipo frasco plástico contendo o nome do
CX
fabricante, data de fabricação e prazo de validade.
Embalagem: frasco com 1000 ml, caixa com 12.
ÁLCOOL GEL, Material: álcool etílico hidratado 46º
INPM, Tipo: gel sanitizante, Aplicação: produto limpeza
doméstica, Características Adicionais: neutralizante,
CX
espessante e grau cosmético, registro no Ministério da
Saúde. Embalagem: frasco de 500 ml, caixa com 12.
BALDE COM ESFREGÃO, Balde em material plástico,
polipropileno de alta densidade, resistência a impacto, UND
paredes e fundos reforçados, medindo aproximadamente
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

50

R$ 3,39

UND

50

R$ 5,28

UND

70

R$ 5,73

UND

70

R$ 9,45

UND

80

R$ 12,53

UND

120

R$ 47,05

UND

120

R$ 67,33

UND

90

R$ 11,33

UND

70

R$ 38,93

UND

60

R$ 93,81

CX

35

R$ 33,59

29

7

UND
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45 cm (C), 25 cm (L) e 21 cm (A) e esfregão em aço
inoxidável e acabamento em polipropileno/ haste 16 cm x
97 cm com ajustes refil microfibras 16 cm.
BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico,
polietileno de alta densidade, resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados no encaixe da alça, c/ alça
zincada em aço, c/capacidade aproximada de 5 litros.
BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico,
polietileno de alta densidade, resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados no encaixe da alça, c/ alça
zincada em aço, c/capacidade aproximada de 10 litros.
BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico,
polietileno de alta densidade, resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados no encaixe da alça, c/ alça
zincada em aço, c/capacidade aproximada de 15 litros.
BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico,
polietileno de alta densidade, resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados no encaixe da alça, c/ alça
zincada em aço, c/capacidade aproximada de 20 litros.
BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico,
polietileno de alta densidade, resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados no encaixe da alça, c/ alça
zincada em aço, c/capacidade aproximada de 25 litros.
BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico,
polietileno de alta densidade, resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados, grande c/ tampa c/ capacidade
de aproximadamente 50 litros.
BALDE DE PLÁSTICO, em material plástico,
polietileno de alta densidade, resistência a impacto,
paredes e fundos reforçados, grande c/ tampa c/ capacidade
de aproximadamente 100 litros.
CESTO DE LIXO, formato cilíndrico, confeccionado em
polipropileno telado, com tampa basculante, com
identificação do produto e marca do fabricante com
capacidade aproximada de 5 litros.
CESTO DE LIXO, formato cilíndrico, confeccionado em
polipropileno telado, com tampa basculante, medindo
aproximadamente 24 cm x 30 cm, com identificação do
produto e marca do fabricante com capacidade aproximada
de 14 litros.
CESTO DE LIXO, formato cilíndrico, confeccionado em
polipropileno,
c/
tampa
basculante,
medindo
aproximadamente 85 cm x 60 cm, com identificação do
produto e marca do fabricante, c/capacidade aproximada
de 100 litros.
CUPINICIDA, em embalagem de 1 litro, apresentados em
caixas com 6 unidades.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, com bocal
de borracha, preto, com cabo de madeira, medindo 60 cm.
DESINFETANTE: Categoria básica restrita ao uso puro,
princípio ativo clorato alquil. Benzol amônio, composição
básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência,
corante e outras substancia químicas permitidas,
composição aromática lavanda, para limpeza geral e
pesada e conservação de área, acondicionado em
embalagem plástica, galão contendo 5 litros.
DESODORIZADOR DE AMBIENTE, em forma de
aerossol,
fragrância
agradável,
não
contendo
clorofluorcarbono-CFC, Registro no Ministério da Saúde.
Embalagem contendo o nome do fabricante, data de
fabricação e prazo de validade em frasco de alumínio com
conteúdo de 360 ml e peso líquido de 240 gramas.
DESODORIZADOR SANITÁRIO, tipo Pedra Sanitária:
forma arredondada, com suporte, fragrância variada, em
consistência solida, composto de paradicorobenzeno,
acondicionado em caixa com 12 unidades.
DETERGENTE LÍQUIDO P/ PISO - concentrado
detergente líquido p/ limpeza pesada, concentrado,
princípio ativo linear alquibenzeno, sulfonato sódio,
tensoativos: aniônicos, não iônicos, coadjuvante,
preservantes, sequestrante, espessante possuir rotulo c/
informação, nome do fabricante, embalado em galão 5
litros.
DETERGENTE LÍQUIDO, neutro ph 5,5 a 8,5,
concentrado, inodoro, biodegradável, para lavagem de
utensílios de copa e cozinha, com dados de identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo
de validade, embalagem com 500 ml, caixa com 12.
ESCOVA DE VASOS SANITÁRIOS, para limpeza de
vaso sanitário com base definida, em plástico resistente,
confeccionada c/ cerdas próprias, tamanho aproximado 10
cm.
ESCOVA PARA LIMPEZA, com cerdas 100% de
polipropileno e base 100% de plástico com medida
aproximada de 15 cm.
ESCOVÃO GRANDE, para lavagem de pisos em geral,
com cerdas duras tipo esfregão e cabo em chapa de aço,
medindo aproximadamente 25 x 8.6 x 4,2 cm e cabo de
aproximadamente 120 cm.
ESPANADOR, confeccionado em polipropileno de alta
densidade, medindo aproximadamente 19 cm x 47 cm,
com cabo de aproximadamente 200 cm.
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, Composto de aço carbono,
formato anatômico, abrasividade média, aplicação em
utensílios domésticos acondicionado pacote com 08

UND

80

R$ 7,76

GL

80

R$ 14,59

UND

300

R$ 4,40

CX

200

R$ 169,67

GL

120

R$ 40,80

CX

200

R$4 8,72

UND

80

R$ 2,59

UND

80

R$ 17,53

UND

120

R$ 45,06

UND

70

R$ 40,40

PCT

300

R$ 1,56
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30
31

32

33

34

35

36

37

38

R$ 10,28

30

R$4 ,33

600

R$ 0,89

60

R$ 102,87

180

R$ 10,38

90

R$ 37,33

100

R$ 22,33

80

R$ 10,89

140

R$ 2,68

140

R$ 3,59

120

R$ 5,91

31

29

200

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213

Página

28

unidades. 60g.
ESPONJA PARA LIMPEZA, tipo dupla face composta
de poliuretano e fibra sintética com material abrasivo com
PCT
função bactericida medindo aproximadamente 110x70x21
mm, pacote com 8.
FILTRO PARA COAR CAFÉ, nº 103, caixa c/40.
CX
FLANELA, para limpeza 100% algodão medindo
UND
aproximadamente 40x60cm, para uso geral.
FORMICIDA, eficaz contra todas as formigas cortadeiras,
em embalagens spray de 100 ml, apresentados em caixa
CX
com 12 unidades.
INSETICIDA TIPO SPRAY, sem cheiro, não contendo
clorofluorcarbono-CFC, a base de água, de baixa toxidade,
com registro na ANVISA/MS. Embalagem contendo o
UND
nome do fabricante, indicação para uso doméstico, data de
fabricação e prazo de validade. Embalagem: frasco de 300
ml.
LIMPA VIDROS LÍQUIDO, Embalagem contendo o
nome do fabricante, data de fabricação, prazo de validade.
CX
Ser notificado na ANVISA. Embalagem: frasco com 500
ml, acondicionado em caixa com 12 frascos.
LIMPA ALUMINIO, Composição Química: tensoativo
aniônico, ácido inorgânico, corante e controlado pela
CX
ANVISA, Embalagem: frasco com 500 ml, acondicionado
em Caixa com 12 frascos
LUSTRA MOVEIS, Emulsão aquosa cremosa, perfumado,
para superfície em geral (exceto piso) composto: Cera,
silicone, solvente, emulsificante, conservante, sequestrante, UND
perfume e agua, embalado em frasco plástico - embalagem
500ml.
LUVA PARA LIMPEZA, em látex de borracha natural,
com revestimento interno, reforçada, formato anatômico,
com superfície externa de alta sensibilidade ao tato,
antiderrapante, cor clara, lubrificada com pó bio- PAR
absorvível. Tamanho PEQUENA. Contendo lote e data de
fabricação e prazo de validade, estar em conformidade com
as normas da ABNT NBR 13.393.
LUVA PARA LIMPEZA, em látex de borracha natural,
com revestimento interno, reforçada, formato anatômico,
com superfície externa de alta sensibilidade ao tato,
antiderrapante, cor clara, lubrificada com pó bio- PAR
absorvível. Tamanho MÉDIA. Contendo lote e data de
fabricação e prazo de validade, estar em conformidade com
as normas da ABNT NBR 13.393.
LUVA PARA LIMPEZA, em látex de borracha natural,
com revestimento interno, reforçada, formato anatômico,
PAR
com superfície externa de alta sensibilidade ao tato,
antiderrapante, cor clara, lubrificada com pó bio-

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

PAR

150

R$ 8,59

UND

40

R$ 37,57

UND

300

R$ 2,67

UND

170

R$ 4,59

UND

400

R$ 3,01

PCT

180

R$ 3,85

PCT

4.000

R$ 24,88

UND

90

R$ 12,69

PTC

80

R$ 10,40

CX

50

R$ 49,94

CX

120

R$ 240,41
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absorvível. Tamanho GRANDE. Contendo lote e data de
fabricação e prazo de validade, estar em conformidade com
as normas da ABNT NBR 13.393.
LUVAS RASPA PVC, forrada c/palma granulada c/ 60
cm de comprimento tamanho grande, punho longo, linha
profissional, formato anatômico. Embalagem: 01 par.
MANGUEIRA PARA JARDIM, flexível e de baixa
dureza, de ½” em plástico resistente, com engates rápidos e
esguichos, c/ 30 metros de comprimento.
MÁSCARA PROTETORA CLASSE PFF1, peça
semifacial filtrante para poeiras e névoas orgânicas, com
formato dobrável, com solda ultrassônica em todo seu
perímetro. As laterais possuem saliências em que são
fixadas, através de dois grampos metálicos (um de cada
lado), as pontas de dois tirantes elásticos.
PÁ DE LIXO, em polietileno medindo 300mm x 280mm
x 125mm, cabo longo de madeira revestido com plástico
medindo aproximadamente 150 cm.
PANO DE LIMPEZA P/ PISO, fabricado em algodão
cru,
alvejado,
tipo
saco,
reforçado
medindo
aproximadamente 80 x 60cm.
PANO DE LIMPEZA, multiuso, pano para limpeza,
composto de fibra de viscose e látex sintético, e agente
bactericida, medindo 33 x 60 cm, em pacote com 5
unidades.
PAPEL HIGIÊNICO, Neutro de fibra natural 100%
celulósica e virgens, de 1ª qualidade, folhas simples
picotadas e macias, cor extra branco, extra resistente, sem
fragrância (neutro), de boa qualidade, conforme as normas
do INMETRO, INPI e N.B.R. embalagem em pacote com
08 unidades.
PORTA DETERGENTE, SABÃO E ESPONJA,
confeccionado em aço cromado e plástico polipropileno.
Composto de 3 lugares, com medida aproximada de 6 x 25
x 10 cm.
PRENDEDOR DE ROUPA, formato retangular, de
plástico, medindo 8 cm, apresentado em pacote com 12
unidades.
RATICIDA EM PÓ, granulado, sem cheiro, com registro
no Ministério da Saúde, contendo o nome do fabricante,
data de fabricação e prazo de validade. Embalagem: sachê
de 25g, acondicionado em caixa com 24 unidades.
REMOVEDOR
DE
GORDURA,
multiuso,
especificação, conforme orientação da Anvisa deverá ter
rotulo c/ nome do produto, do fabricante (c/ end.
Completo, tel.), do técnico, aviso sobre os perigos e inf. de
primeiros socorros, o rotulo não poderá estar rasgado,
descolado, manchado ou com letras que não permitam a
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51

52

53

54

55
56
57
58
59

60

61

62
63

UND

120

R$ 17,70

CX

130

R$ 60,45

CX

90

R$ 78,53

PCT

2.000

R$ 49,72

CX

120

R$ 227,20

PCT

2.500

R$ 26,99

PCT

2.500

R$ 17,93

PCT

2.300

R$ 10,91

PCT

2.200

R$ 6,92

CX

300

R$ 123,10

UND

900

R$ 8,59

UND

90

R$ 10,40

UND

100

R$ 17,34
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50

leitura. Apresentar no ato da entrega a fispq - ficha de
informação sobre segurança de produtos químicos,
embalado garrafas plásticas de 1 litro, apresentado em
caixa com 12 unidades.
RODO P/ LIMPEZA, cabo de plástico, base de plástico,
medindo 40 cm, com duas laminas de borracha.
SABÃO EM BARRA, para limpezas diversas, contendo
um kg cada barra, apresentado em caixa com 12 cada,
rotulo com informações sobre o produto, fabricante,
responsável técnico, registro no ministério da saúde ou
Anvisa.
SABÃO EM PASTA, acondicionada em potes com 500g,
embalado em caixa com 12 unidades.
SABÃO EM PÓ, Biodegradável para limpeza pesada,
acondicionado em embalagem plástica com 500 g, rotulo
com informações sobre o produto, fabricante, responsável
técnico, registro no ministério da saúde ou Anvisa,
embalado em pacote com 12 unidade.
SABONETE LÍQUIDO, concentrado neutro (ph entre 7,0
a 8,0) diluição mínima de 1:15, comum para higienes das
mãos, embalado em recipiente plásticos com 5 litros,
apresentado em caixa com 12 unidade.
SACO PARA LIXO, de polietileno, com capacidade de
100 litros, apresentado em pacote com 100 unidades.
SACO PARA LIXO, de polietileno, com capacidade de
50 litros, apresentado em pacote com 100 unidades.
SACO PARA LIXO, de polietileno, com capacidade de
30 litros, apresentado em pacote com 100 unidades.
SACO PARA LIXO, de polietileno, com capacidade de
15 litros, apresentado em pacote com 100 unidades.
SODA CÁUSTICA, tipo escama embalada em potes de
300g, composta de hidróxido de sódio. Apresentada em
caixas com 12 unidades.
TOUCA, tipo cirúrgica, descartável, confeccionada em
não tecido e com gramatura de 20mg/m2. Deverá ser
resistente, antialérgica, inodora e proporcionar ventilação,
ter formato redondo ou sanfonado, bordas bem-acabadas,
totalmente providas de elástico, que proporcione fixação
adequada à cabeça sem apertar, com proteção total dos
cabelos.
VASSOURA DE JARDIM, em PVC, com 22 palhetas,
tamanho grande, com cabo medindo aproximadamente
54,5cm (22'').
VASSOURA DE PELO, sintético de nylon, cabo de
madeira, medida da base entre 24 a 27 cm, com base de
madeira pintada, contendo rosca para cabo.
VASSOURA DE PIAÇAVA, tipo leque, cabo de madeira,

UND

1.000

R$ 11,59
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400

R$ 17,39

UNID

QTD

V.UNIT(R$)

CX

20

R$ 587,81

CX

200

R$ 235,01

CX

500

R$ 69,93

CX

500

R$ 70,99

CX

300

R$ 62,62

CX

120

R$ 1.625,60

CX

120

R$ 1.626,56

UND

2000

R$ 900,24

CX

200

R$ 275,74
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DESCARTAVÉIS
ITEM
ESPECIFICAÇÕES
COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL, de
poliestireno, não tóxico, não reciclado, na cor branca,
65
com informação do fabricante e composição estampados
na embalagem, embalados em pacote com 50 unidades,
apresentados em caixa com 250 pacotes.
COLHER DESCARTÁVEL, de poliestireno, não
tóxico, não reciclado, na cor branca, com informação do
66
fabricante e composição estampados na embalagem,
embalados em pacote com 50 unidades, apresentados em
caixa com 100 pacotes.
COPO DESCARTÁVEL, de plástico poliestireno
resistente para água, com capacidade para 200 ml, pacote
67
com 100 unidades, acondicionados em caixas com 2.500
unidades.
COPO DESCARTÁVEL, de plástico poliestireno
resistente para água, com capacidade para 250 ml, pacote
68
com 100 unidades, acondicionados em caixas com 2.500
unidades.
COPO DESCARTÁVEL, de plástico poliestireno,
resistente para café, com capacidade para 50 ml, pacote
69
com 100 unidades, acondicionados em caixas com 2.500
unidades.
CUMBUCA DESCARTAVEL, de poliestireno, não
tóxico, não reciclado, na cor branca, com informação do
70
fabricante e composição estampados na embalagem,
medindo 12 cm de diâmetro em embalagem de pacote
com 10 unidades, apresentado em caixa com 500 pacotes.
CUMBUCA DESCARTAVEL, de poliestireno, não
tóxico, não reciclado, na cor branca, com informação do
71
fabricante e composição estampados na embalagem,
medindo 15 cm de diâmetro em embalagem de pacote
com 10 unidades, apresentado em caixa com 500 pacotes.
FACA DESCARTÁVEL, de poliestireno, não tóxico,
não reciclado, na cor branca, com informação do
72
fabricante e composição estampados na embalagem,
embalados em pacote com 50 unidades, apresentados em
caixa com 250 pacotes.
GARFO DESCARTÁVEL, de poliestireno, não tóxico,
73
não reciclado, na cor branca, com informação do

UND
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medida da base 40 cm, com base de metal.
VASSOURA TIPO GARI, base de madeira, medindo 40
cm, com 42 furos, cerdas sintéticas. Características
Adicionais: montada, com cabo em madeira perfeitamente
reto e lixado.
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74

75

76

77

78

79

80

fabricante e composição estampados na embalagem,
embalados em pacote com 50 unidades, apresentados em
caixa com 100 pacotes.
GUARDANAPO DE PAPEL, medindo 23x23cm em
folha dupla tipo liso, extra branco, conforme norma iso embalagem c/ 50 unid.
POTE DESCARTÁVEL, de poliestireno, não tóxico,
não reciclado, na cor branca, com informação do
fabricante e composição estampados na embalagem, com
capacidade para 175 ml, em embalagem de pacote com
50 unidades, apresentado em caixa com 1.000 pacotes.
PRATO DESCARTÁVEL, de poliestireno, não tóxico,
não reciclado, na cor branca, com informação do
fabricante e composição estampados na embalagem,
medindo 12 cm de diâmetro em embalagem de pacote
com 10 unidades, apresentado em caixa com 1.000
pacotes.
PRATO DESCARTÁVEL, de poliestireno, não tóxico,
não reciclado, na cor branca, com informação do
fabricante e composição estampados na embalagem,
medindo 15 cm de diâmetro em embalagem de pacote
com 10 unidades, apresentado em caixa com 500 pacotes.
PRATO DESCARTÁVEL, de poliestireno, não tóxico,
não reciclado, na cor branca, com informação do
fabricante e composição estampados na embalagem,
medindo 23 cm de diâmetro em embalagem de pacote
com 10 unidades, apresentado em caixa com 250 pacotes.
PRATO DESCARTÁVEL, de poliestireno, não tóxico,
não reciclado, na cor branca, com informação do
fabricante e composição estampados na embalagem,
medindo 26 cm de diâmetro em embalagem de pacote
com 10 unidades, apresentado em caixa com 250 pacotes.
PAPEL TOALHA EM ROLOS, de fibra natural 100%
celulósica, de 1ª qualidade, cor extra branco, extra
resistente e de alta absorção com aproximadamente 60
folhas, pacote com 2 rolos.

PCT

120

R$ 6,61

CX

200

R$ 5.959,82

CX

300

R$ 1.750,44

CX

400

R$ 700,47

CX

400

R$ 812,18

CX

400

R$ 1.675,55

PTC

120

R$ 5,92

UNID

QTD

V.UNIT(R$)

UND

80

R$ 4,54

UND

80

R$ 8,12

81

82

ESPECIFICAÇÕES
ACENDEDOR DE FOGÃO, funcionamento a faísca,
dispensando o uso de pilhas, baterias ou energia elétrica,
com cabo em material plástico resistente em cores
variadas.
AVENTAL P/ COZINHEIRA, confeccionado em
material plástico, impermeável, aveludado pela parte
interna higiênico de alta durabilidade, de fácil limpeza,
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UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

UND

80

R$ 38,53

UND

100

R$ 15,06

UND

100

R$ 17,73

UND

90

R$ 6,06

UND

50

R$ 46,28

UND

40

R$ 86,33

UND

100

R$ 55,52

UND

80

R$ 48,20

UND

80

R$ 298,72

UND

90

R$ 6,66

UND

60

R$ 86,33
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com alça reforçada tipo nylon, medindo aproximadamente
70x50 na cor branca.
BACIA EM ALUMÍNIO, arredondada, nº 50, com
capacidade de aproximadamente 15 litros.
BACIA PLÁSTICA, alta resistência, com capacidade
aproximada de 17 litros. Com dimensões mínimas de
150mm de altura 380mm de diâmetro e 1,2 de espessura.
BACIA PLÁSTICA, alta resistência, com capacidade
aproximada de 27 litros. Com dimensões mínimas de
200mm de altura 420mm de diâmetro e 1,3 de espessura.
BACIA PLÁSTICA, alta resistência, com capacidade
aproximada de 8 litros. Com dimensões mínimas de
100mm de altura 320mm de diâmetro e 1,1 de espessura.
BANDEJA EM INOX, em aço inox AISI 304 ou 430,
retangular e acabamento liso, dimensões aproximadas 48
cm de comprimento 32 cm de largura e 2,5 de espessura.
BOTIJÃO TÉRMICO, supercooler, camada isolante
formada por paredes dupla de polipropileno e espessa
camada intermediária de poliuretano, tampa e bocal largo,
com torneira, e alças laterais com capacidade aproximada
de 12 litros.
CADEADO, com corpo em latão maciço, com haste de
aço temperado, chaves em latão niquelado e molas de aço
inoxidável, com excelente segurança e durabilidade, antiferrugem, tamanho 50 mm.
CAIXA PLÁSTICA P/ ALIMENTOS, caixas plásticas
fechadas
com
tampa
para
acondicionar
mantimentos/alimentos, tamanho médio, com capacidade
aproximada para 25 litros, com dimensões mínimas de
altura 150mm, largura 270mm, comprimento 400mm,
espessura 01mm.
CAIXA TÉRMICA, tampa de encaixe porta copos 2
faces, com matéria prima atóxica, alça regulável, com
isolamento em parede dupla de polietileno de alta
densidade e espessa camada intermediaria de poliuretano,
dimensão 47 x 33 x 31 cm (C x L x A), com peso 2,6 kg
com capacidade de 30 litros.
CANECA EM PORCELANA, na cor branca, com
capacidade de 170 a 200ml, medindo 10 cm de altura,
7,3cm de diâmetro e 3mm de espessura com peso
aproximado de 300g.
CHALEIRA DE ALUMINIO, confeccionada em
alumínio polido industrial, com alça em madeira que
proporcione segurança para o manuseio, grande nº 22, com
dimensões aproximadas em 35cm de diâmetro, 15cm de
altura e 2mm de espessura, com capacidade aproximada de
5 litros.
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96

97

98

99
100
101

102

103

104
105
106

107

UND

50

R$ 14,93

UND

50

R$ 20,15

UND

50

R$ 8,59

UND

30

R$ 250,76

UND

30

R$ 72,92

UND

30

R$ 50,40

CX

30

R$ 52,34

UND

40

R$ 20,59

UND

40

R$ 48,05

UND

60

R$ 8,46

UND

80

R$ 47,53

UND

20

R$ 82,06

UND

30

R$ 84,73

UND

30

R$ 87,06

37

95

COADOR DE CAFÉ DE PANO, confeccionada em
tecido de algodão, na cor branca com cabo em arame
resistente, revestido com plástico.
COLHER GRANDE, confeccionada em aço inoxidável
com cabo em polipropileno, medindo aproximadamente 30
cm de comprimento 2,5 mm de espessura e 6cm de
diâmetro.
CONCHA GRANDE, confeccionada em aço inoxidável
com cabo em polipropileno, medindo aproximadamente 30
cm de comprimento 2,5 mm de espessura e 8cm de
diâmetro, com capacidade para 100 ml.
CONJUNTO DE PANELAS INOX, com cinco peças,
sendo uma panela de 16 cm de diâmetro, uma panela de 18
cm de diâmetro, uma caçarola de 18 cm de diâmetro, uma
caçarola de 20 cm de diâmetro e uma frigideira de 20 cm
de diâmetro.
CONJUNTO EM PLÁSTICO P/MANTIMENTO,
conjunto de potes de plástico com tampa, resistentes com 5
peças em tamanho variados na cor branca, com o maior
tendo a capacidade aproximada de 9 litros e o menor 1,20
litros.
CONJUNTO P/ SUCO, em vidro resistente, contendo 7
peças, uma jarra aproximadamente com capacidade para 2
litros e 6 copos com capacidade aproximada de 300 ml.
COPO DE VIDROS, tipo americano com capacidade para
200 ml, acondicionado em cx com 24 unidades.
ESCORREDOR DE ARROZ, confeccionado em
alumínio nº30, tamanho grande, tipo tacho furado com pé.
ESCORREDOR
DE
LOUÇAS,
em
aço
cromado/plástico, na cor branca, com dimensões mínimas
aproximadas 26x23x36 cm, capacidade aproximada para
20 pratos com peso de 500g.
ESCUMADEIRA, confeccionada em aço inoxidável com
cabo em polipropileno, medindo aproximadamente 35 cm
de comprimento e 2,5 mm de espessura, com 10 cm de
diâmetro.
FACA GRANDE EM INOX, reta, par corte de carne,
medindo 30 cm aproximadamente, confeccionada em aço
inoxidável e cabo confeccionado em polipropileno, lâmina
de 10” e 3,0 mm de espessura.
FAQUEIRO, em inox c/24 peças.
FRIGIDEIRA ANTIADERENTE, com revestimento
interno e externo em antiaderente, profissional, na cor
preta, sem tampa, medindo aproximadamente 30 cm e 0,16
cm de espessura.
FRIGIDEIRA EM ALUMINIO, em alumínio fundido e
cabo de madeira, nº 26, com capacidade aproximada para
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109

110

111

112

113

114
115
116
117
118

119

120

121

122

123

PTC

80

R$ 39,28

UND

40

R$ 3,00

UND

70

R$ 50,45

UND

50

R$ 26,87

UND

60

R$ 64,72

UND

40

R$ 32,33

CX

80

R$ 30,33

CX

80

R$ 60,60

CX

50

R$ 33,15

CX

50

R$ 76,59

UND

120

R$ 8,76

UND

50

R$ 98,92

UND

40

R$ 54,40

UND

30

R$ 70,00

UND

20

R$ 302,92

UND

30

R$ 68,72
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1.500 ml.
FÓSFORO, de segurança em madeira 100% reflorestada
apresentados em caixinhas c/40 unidades, embalados em
pacotes c/10 unidades.
GARFO GRANDE, confeccionada em aço inoxidável
com cabo em polipropileno, medindo aproximadamente 31
cm de comprimento 2,5 mm de espessura.
GARRAFA TÉRMICA, de pressão com capacidade para
2 litros, corpo em plástico polipropileno, ampola de aço
inox fundo e tampa de polipropileno.
GARRAFÃO TÉRMICO, isoladamente térmico com
espuma de poliuretano, livre de CFC, entre as paredes, cor
vermelha, com dimensões 20x20x31 (comp. x larg. x alt),
com capacidade para 05 litros e peso 680g.
JARRA GRANDE, p/suco, confeccionada em
polipropileno, c/ capacidade p/aproximadamente 2 litros e
com tampa.
JOGO PLÁSTICO P/ MANTIMENTOS, Kit composto
por 06 caixas plásticas fechadas, com tampa, para
mantimentos/alimentos, tamanhos variados com dimensões
entre 2 a 15 litros.
PAPEL ALUMINIO, em rolo, medindo 30 cm x 4m,
apresentado em caixa com 12 unidades.
PAPEL ALUMINIO, em rolo, medindo 45 cm x 4m,
apresentado em caixa com 12 unidades.
PAPEL FILME, em rolo, PVC, não toxico, medindo 28
cm x 15m, apresentado em caixa com 12 unidades.
PAPEL FILME, em rolo, PVC, não toxico, medindo 28
cm x 30m, apresentado em caixa com 12 unidades.
PANO DE COPA PARA COZINHA, 100% algodão, em
cores claras, com costura nas laterais, resistentes, com
dimensões aproximadas de 70x40cm.
PANELA DE PRESSÃO, com capacidade 10 litros,
confeccionada em alumínio polido, c/selo do INMETRO
de segurança e travamento externo.
PANELA DE PRESSÃO, com capacidade 4,5 litros,
confeccionada em alumínio polido, c/selo do INMETRO
de segurança e travamento externo.
PANELA DE PRESSÃO, com capacidade 7 litros,
confeccionada em alumínio polido, c/selo do INMETRO
de segurança e travamento externo.
PANELA DE PRESSÃO, Extragrande, com capacidade
22 litros, confeccionada em alumínio polido, c/selo do
INMETRO de segurança e travamento externo.
PANELÃO EM ALUMINIO, médios, padrão industrial,
confeccionados em alumínio, com aproximadamente 22
litros
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125

126

127

128

129
130

131

132

133

134

135
136
137

RALADOR DE LEGUMES, em aço inoxidável de alta
qualidade e resistência, 04 faces, com pote para
acondicionar os legumes ralados, com dimensões de
comprimento 8,5 cm, 06 cm de largura e 14 cm de altura
aproximadamente.
REGULADOR DE GÁS C/ MANGUEIRA, Kit
contendo 01 regulador de gás, 1,25 m de mangueira de gás
com 02 abraçadeiras, todos os acessórios do Kit deverão
ser aprovados pelo INMETRO e ter 05 anos de validade.
SALEIROS DE INOX, c/capacidade aproximadamente
de 1 kg.
TÁBUA P/CORTAR CARNE/LEGUME, em vidro
temperado branco, alta resistência, ao calor 120ºc e ao frio
10ºc, retangular, medindo aproximadamente 40 x 30 cm.
TAÇAS DE VIDROS, produzida em vidro, p/ água, com
capacidade aproximada para 250 ml e peso 0,200 kg,
embalado em cx com 24 unidades.
TACHO EM ALUMINIO, tacho com tampa e alça, para
cozinha industrial, material alumínio reforçado, com
capacidade aproximada para 40 lts.
TACHO EM ALUMINIO, tacho com tampa e alça, para
cozinha industrial, material alumínio reforçado, com
capacidade aproximada para 40 lts.
TOALHA DE MESA, em plástico flanelado, material
PVC c/ base poliéster, diversas estampas, tamanho 1,40 m
x 30 m, espessura 0,10 mm.
TOALHA DE MESA, em plástico flanelado, material
PVC c/ base poliéster, diversas estampas, tamanho 2,50 m
x 1,5 m espessura 0,10 mm.
XICARAS PARA CAFÉ, em porcelana branca, com pires
para café, apresentada em jogo com 06 unidades.
XICARAS PARA CHÁ, em vidro transparente, com pires
para chá, apresentada em jogo com 06 unidades.

UND

40

R$ 52,09

UND

200

R$ 5,53

UND

200

R$ 10,04

UND

20

R$ 10,40

UND

40

R$ 34,06

UND

30

R$ 83,61

UND

50

R$ 25,33

CX

200

R$ 60,45

UND

20

R$ 120,87

UND

20

R$ 66,05

UND

100

R$ 20,50

UND

80

R$ 30,33

UND

60

R$ 42,26

UND

50

R$ 25,81

GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS
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PORTA BOLO COM TAMPA, de poliestireno, não
tóxico, não reciclado, na cor branca, com informação do
fabricante e composição estampados na embalagem com
tampa transparente.
PRATO EM VIDRO TEMPERADO, em vidro
temperado, resistente a impactos, dimensões mínimas com
abas de 3 cm, altura 3,2 cm, diâmetro 22 cm, superfície
lisa, sem ranhuras, fundo e incolor.
PRATOS EM LOUÇA DE PORCELANA, fundos,
brancos, medindo aproximadamente 24 cm de diâmetro,
com 3,5 cm de altura, e 5mm de espessura.

39
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138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

ESPECIFICAÇÕES
UNID
ACHOCOLATADO EM PÓ a base de açúcar, cacau,
maltodrexitrina, complexo vitamínico, sal, leite em pó UND
integral, apresentado em embalagem de 500g
AÇÚCAR TRITURADO REFINADO; com aspecto cor,
cheiro próprios, sabor doce; com teor de sacarose mínimo
de 0,3%PP e umidade máxima de 0,3%PP; sem
fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais
KG
terrosos e detritos animais ou vegetais; Acondicionamento
em fardo plástico resistente contendo 30 kg em sacos de 01
kg.
ARROZ BRANCO T1, Agulhinha; Tipo 1: Longo fino;
grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 15%;
isento de sujidades e materiais estranhos; Embalagem
KG
plástica de 01 kg, acondicionadas em fardos totalizando 30
kg de peso líquido
ARROZ POLIDO T1 PARBOILIZADO, Agulhinha;
Tipo 1: Longo fino; grãos inteiros; com teor de umidade
máxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos;
KG
Embalagem plástica de 01 kg, acondicionadas em fardos
totalizando 30 kg de peso líquido
AVEIA EM FLOCOS FINOS, acondicionado em
embalagem integra, adequada e resistente, com
KG
identificação do tipo, data de validade e número do lote
BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER,
sem recheio, tipo fogofo, com composição de farinha de
trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias
UNID
permitidas, 0% de gorduras trans, caixa de papelão
resistente pesando até 8kg, acondicionados em pacotes
duplamente embalados até 400g.
BOLACHA DOCE, TIPO MARIA, contendo farinha de
trigo, açúcar, óleo e essência de baunilha, embalado em
CX
pacote de no mínimo de 400g, caixa com 20 unidades, com
identificação do produto, marca do fabricante
BOLACHA DOCE, TIPO MAISENA, contendo amido
de milho, farinha de trigo, fermento químico e sal, açúcar,
embalado em pacote de no mínimo de 400g, caixa com 20
CX
unidades, com identificação do produto, marca do
fabricante.
CAFÉ EM PÓ, Embalado mecanicamente, contendo o
selo da ABIC em fardos resistentes acondicionados em
KG
embalagem de até 500 g
COLORAL, O calorífico deverá ser preparado com
matérias primas de boa qualidade e não deverá apresentar
cheiro acre ou rançoso. Não poderá conter substâncias
KG
estranhas à sua composição normal Aspecto: pó fino. Cor: alaranjada. - Odor: característico. - Sabor: próprio,
embalagem em pts. de 500 G

QTD

V.UNIT(R$)

180

R$ 8,35

300

R$ 85,85

300

R$ 116,21

200

R$ 175,49

160

R$ 7,39

400

R$ 48,36

120

R$ 70,67

120

R$ 60,39

300

R$ 22,64

20

R$ 7,26
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150

151

152

153

154

155

156

157

158

R$ 1.027,48

130

R$ 8,66

300

R$ 9,65

120

R$ 5,11

90

R$ 8,11

180

R$ 245,85

300

R$ 25,13

90

R$ 59,98

200

R$ 68,65

180

R$ 56,02

120

R$ 10,02

41

149

250
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CHARQUE DIANTEIRO, com aspecto, cor, cheiro e
sabor próprio; Embalado à vácuo, com até 1 kg, sem
KG
excesso de gorduras, acondicionados em caixas de papelão
de até 30 kg
DOCE TIPO GOIABADA, de Primeira qualidade,
produzida de acordo com as boas práticas de manipulação
de alimentos, rotulado com informações mínimas: marca,
UNID
endereço, data de validade, ingrediente e informação
nutricional. Embalagem de 600 gramas, deve ser isenta de
mofo ou bolores odores estranhos e substâncias nocivas.
FARINHA DE MANDIOCA, farinha d’água, T1,
acondicionados em fardos plásticos resistente contendo 30
KG
kg em sacos de 01 kg.
FARINHA DE TRIGO, especial enriquecida com ferro e
ácido fólico, pacote com 01 Kg. Características: O produto
deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e
KG
limpas, isenta de matéria terrosa e parasitos, não podendo
estar úmido, fermentado e rançoso.
LEITE DE COCO – água, não contém glúten, isento de
corantes artificiais; ácidos orgânicos e minerais estranhos;
livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e
UND
vegetais, com validade mínima 10 meses a contar da data
de entrega; acondicionado em vasilhames de vidro com
500ml, máxima de higiene, boas práticas de fabricação.
FEIJÃO CAVALO CLARO, T1, acondicionados em
fardos plásticos resistente contendo 30 kg em sacos de 01
KG
kg.
LEITE EM PÓ INTEGRAL, enriquecido com vitaminas
A e D e cálcio, com teor de matéria gorda mínimo de 26%;
integral; envasado em saco hermeticamente fechado.
KG
Embalagem aluminizada de 200 g, acondicionados em
fardos totalizando 10 kg de peso líquido
MARGARINA, composta por óleo vegetal líquido e
intensificado, água, leite em pó desnatado reconstituído,
sal estabilizantes mono e glicerídeos de ácidos graxos e
CX
lecitina de sódio. Acondicionado em pote de 500g, em
caixa com 12 unidades.
MACARRÃO, tipo espaguete, com composição básica;
sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, soja,
PTC
gordura vegetal; sal, corante betacaroteno; Embalagem
plástica de 500 g, acondicionados em fardos de 30 pacote
ÓLEO DE SOJA, refinado, comestível; composto de soja,
isento de ranço e substâncias estranhas; embalagem
UND
plástica de 900 ml, acondicionados em caixa de papelão
contendo 20 unidades
OVO DE GALINHA; tipo 2, grandes, inteiros, sem
rachaduras e limpos. Embalagem própria com 30 unidades FORMA
do produto contendo data e validade e aviário de origem,
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159

160
161

162

com registro no SIM, SIF ou CISPOA.
SAL REFINADO IODADO, com no mínimo 96,95% de
cloreto de sódio e sais de iodo; Acondicionados em saco de
polietileno, resistente e vedado, embalagem plástica de 1
kg, acondicionado em fardos totalizando 30 kg de peso
líquido.
SUCO CONCENTRADO, sabores caju, goiaba, uva,
Abacaxi, Manga e Maracujá. Garrafas em plástico de até
1litro, acondicionadas em fardo de 12 garrafas
REFRIGERANTES, 02 litros, PCT C/ 06 und
VINAGRE DE VINHO TINTO, resultante da
fermentação acética do vinho; isento de corantes artificiais;
ácidos orgânicos e minerais estranhos; livre de sujidades,
material terroso, e detritos de animais e vegetais, com
validade mínima 10 meses a contar da data da entrega;
acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável,
hermeticamente fechado, Garrafa plástica de até 750 ml
acondicionadas em fardos de até 12 unidades.

KG

50

R$ 47,98

UND

130

R$ 96,88

UND

200

R$ 51,83

UNID

80

R$ 79,31

QUANT.

UND.

V.UNIT(R$)

150

PTC

R$ 20,99

180

PTC

R$ 18,78

1.200

UND

R$ 9,11

GENEROS ALIMENTICIOS – ÁGUA MINERAL

164
165

GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - CARNES
ITEM
ESPECIFICAÇÕES
UNID
QTD
CARNE BOVINA MOÍDA, 1ª qualidade, congelada, e no
máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e
166 sabor próprio; atóxico. Produto contendo SIF ou SIE,
KG
2.500
congelado de 10º a 15º, embalagem de 01 kg,
acondicionados em caixas de até 20 kg
CARNE BOVINA DE 1ª, boa qualidade, congelada, e no
máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor, cheiro e
167 sabor próprio; atóxico. Produto contendo SIF ou SIE,
KG
2.000
congelado de 10º a 15º, embalagem de 01 kg,
acondicionados em caixas de até 20 kg.
168 FRANGO, inteiro congelado
KG
2.000
169 PEIXE, Filé, Congelado
KG
2.000
Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
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V.UNIT(R$)

R$ 21,97

R$ 25,21

R$ 12,57
R$ 26,92

42

163

DESCRIÇÃO
AGUA MINERAL, sem gás, 250 ML, acondicionada
em recipiente plásticos, embalada em pacotes com 24
unidades
ÁGUA MINERAL, sem gás, 500 ML, acondicionada
em recipiente plásticos, embalada em pacotes com 12
unidades.
ÁGUA MINERAL, sem gás, 20 Litros, acondicionada
em garrafão retornável com capacidade para 20 litros.

Página

ITEM

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179
180

GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS – FRUTAS E LEGUMES
ESPECIFICAÇÕES
UNID
QTD
V.UNIT(R$)
ABÓBORA IN NATURA; madura, seca; de primeira
(boa qualidade); tamanho e coloração uniforme; isenta de
enfermidades; material terroso e umidade externa anormal;
KG
90
R$ 3,47
sem danos físicos e mecanismos oriundos do manuseio e
transporte. Embalagem de 20 kg acondicionada em saca de
sarrapilheira.
ALHO; com aspecto de cor, cheiro e sabor próprio; firme
e intacta; livre de fertilizante; sujidades, parasitas e larvas.
KG
70
R$ 311,74
Embalagem plástica de até 20 kg de peso líquido.
BATATA, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios;
firme e intacta; livres de fertilizantes, sujidades, parasitas e
KG
90
R$ 39,95
larvas. Embalagem plástica de até 20 kg de peso líquido
BETERRABA; com aspecto de cor, cheiro e sabor
próprio; firme e intacta; livre de fertilizante; sujidades,
KG
60
R$ 14,03
parasitas e larvas. Embalagem plástica de até 20kg de peso
líquido.
BANANA PRATA IN NATURA; prata; em pencas; de
primeira; tamanho e coloração uniforme; com polpa firme
e intacta; devendo ser bem desenvolvida sem danos físicos
KG
100
R$ 3,28
e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Embalagem acondicionada em saca de sarrapilheira.
CARIRU IN NATURA; fresco; de primeira; tamanho e
coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvidas;
firme e intacta; isento de enfermidades, material terroso e
KG
40
R$ 5,37
umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos
oriundos do manuseio de transporte.
CEBOLA IN NATURA; com aspecto, cor, cheiro e sabor
próprios; firme e intacta; livres de fertilizantes, sujidades,
KG
90
R$ 3,28
parasitas e larvas. Embalagem plástica de até 20 kg de
peso líquido
CENOURA; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios;
firme e intacta; livres de fertilizantes, sujidades, parasitas e
KG
70
R$ 2,80
larvas. Embalagem plástica de até 20 kg de peso líquido
CHEIRO VERDE; Fresco; de primeira; tamanho e
coloração uniformes; devendo ser bem desenvolvida; firme
e intacto; isento de enfermidades; material terroso e
KG
30
R$ 41,15
umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes,
sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
CHUCHU; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios;
firme e intacta; livres de fertilizantes, sujidades, parasitas e
KG
40
R$ 2,64
larvas. Embalagem plástica de até 20 kg de peso líquido.
LARANJA PÊRA; fruto de primeira; tamanho e
KG
90
R$ 3,64
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183

184

185

186

ITEM
187
188
189
190

120

R$ 4,13

KG

120

R$ 3,44

KG

120

R$ 2,86

KG

70

R$ 2,71

KG

30

R$ 5,47

KG

90

R$ 3,19

GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS – POUPA DE FRUTAS
ESPECIFICAÇÕES
UNID
QTD
POUPA DE FRUTAS, Sabor cupuaçu, embalagem 01
KG
80
KG (um quilo).
POUPA DE FRUTAS, Sabor Maracujá, embalagem 01
KG
80
KG (um quilo).
POUPA DE FRUTAS, Sabor goiaba, embalagem 01 KG
KG
80
(um quilo).
POUPA DE FRUTAS, Sabor Acerola, embalagem 01 KG
KG
80
(um quilo).
Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213

V.UNIT(R$)
R$ 5,47
R$ 5,50
R$ 7,28
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182

KG

R$ 4,03
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coloração uniformes; com polpa firme e intacta; devendo
ser bem desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos
oriundos de manuseio e transporte. Embalagem de 20 kg,
acondicionadas em sacas de sarrapilheira.
MAÇÃ; fruto de primeira; tamanho e coloração
uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem
desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte. Embalagem de 20 kg,
acondicionadas em sacas de sarrapilheira.
MAMÃO; fruto de primeira; tamanho e coloração
uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem
desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte. Embalagem de 20 kg,
acondicionadas em sacas de sarrapilheira.
MELÂNCIA; fruto de primeira; tamanho e coloração
uniformes; com polpa firme e intacta; devendo ser bem
desenvolvida; sem danos físicos e mecânicos oriundos de
manuseio e transporte. Embalagem de 20 kg,
acondicionadas em sacas de sarrapilheira.
MACAXEIRA; madura, seca, de primeira (boa
qualidade); tamanho e coloração uniforme; material terroso
e umidades externa anormal; sem danos físicos e
mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem
de 20 kg, acondicionadas em sacas de sarrapilheira.
PIMENTINHA VERDE; fresco, de primeira; tamanho e
coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida; firme
e intacta; isenta de enfermidade, material terroso e
umidade externa anormal, livres de resíduos de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte.
Embalagem plástica embalados em maço.
TOMATE IN NATURA; com aspecto, cor vermelha,
cheiro e sabor próprios; firme e intacto; livres de
fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas. Embalagem
plástica de até 20 kg de peso líquido
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191

192

193

194

195

DESCRIÇÃO
QUANT.
PÃO DE FORMA, 500 g, Massa leve, farinha de
trigo/fermento/sal/açúcar, gordura tipo vegetal e água,
com casca, fatiado, cortado em fatias. Será rejeitado o
pão queimado ou mal cozido, com odor e sabor
desagradável, presença de fungos e não será permitida a
adição de farelos e de corantes de qualquer natureza em
sua confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e
KG
material estranho. Acondicionado em embalagem de
polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada.
Contendo na embalagem a identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, data de
embalagem, peso líquido. Validade mínima de 05 (cinco)
dias a contar no ato da entrega. Unidade utilizada: pacote
de 500 g.
PÃO DE HOT DOG, peso de 50g cada unidade,
preparado a partir de matérias-primas sãs, de primeira
qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em
perfeito estado de conservação. Será rejeitado o pão
queimado ou mal cozido, com odor e sabor desagradável,
presença de fungos e não será permitida a adição de
farelos e de corantes de qualquer natureza em sua
KG
confecção. Isento de parasita, sujidades, larvas e material
estranho. Acondicionado em embalagem de polietileno
resistente e atóxico com 10 unidades cada. Contendo na
embalagem a identificação do produto, marca do
fabricante, prazo de validade, data de embalagem, peso
líquido. Validade mínima de 05 (cinco) dias a contar no
ato da entrega.
PÃO DE HAMBÚRGUER, 50g, fresco, cor, cheiro e
sabor característico contendo, 30g de fermento biológico
fresco, açúcar, farinha de trigo, sal, ovos, margarina e
Óleo para untar. Acondicionado em embalagem de
KG
polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada.
Contendo na embalagem a identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, data de
embalagem,
PÃO DE MASSA FINA, 50 g, fresco, de cor, cheiro e
sabor característico. Acondicionado em embalagem de
polietileno resistente e atóxico com 10 unidades cada.
KG
Contendo na embalagem a identificação do produto,
marca do fabricante, prazo de validade, data de
embalagem.
PÃO FRANCÊS, Peso 50g. Formato fusiforme com
KG

UND.

V.UNIT(R$)

70

R$ 5,47

90

R$ 5,47

90

R$ 9,05

90

R$ 4,03

130

R$ 7,28

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213

Página

ITEM

45

GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS - PAES
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adição de sal, composto de farinha de trigo especial,
água, sal, e fermento químico. Deverão ser
acondicionadas em sacos de polietileno atóxico,
resistente e transparente de forma que o produto seja
entregue íntegro. O produto deverá apresentar validade
mínima de 24 horas após entrega.

197

198
199
200

201

202

203

204

UNID

QTD

V.UNIT(R$)

UND

50

R$ 38,68

UND

30

R$ 80,12

UND

10

R$ 603,33

UND

10

R$ 106,00

UND

10

R$ 105,42

UND

10

R$ 50,43

UND

10

R$ 953,08

KIT

60

R$ 19,28

UND

04

R$ 551,00

46

196

MATERIAL ESPORTIVO
DESCRIÇÃO
BOLA DE VOLEIBOL – material microfibra, peso cheia
260 a 280, circunferência 65 a 67, pressão 03 – 04,
aplicação vôlei de quadra, cor branca
REDE DE VOLEIBOL – material nylon, material reforço
borda nylon, cor verde, aplicação voleibol, características
adicionais com ajuste de tensão.
POSTE REDE VOLEIBOL – material ferro galvanizado,
tamanho oficial, características adicionais com guincho e
roldana.
ANTENA REDE VOLEIBOL – material fibra de vidro,
tamanho oficial
REDE DE TENIS DE MESA – material nylon, material
reforço borda nylon, cor verde e branca, aplicação tênis de
mesa
RAQUETE ESPORTIVA P/ TENIS DE MESA –
material corpo madeira, revestimento corpo borracha,
revestimento cabo borracha, tamanho único, cor azul,
aplicação tênis de mesa, características adicionais 2 lados
revestidos.
MESA OFICIAL DE TÊNIS DE MESA DE 25 mm
(MDF) – medidas oficiais que atendem aos padrões da
ITTF
(Internacional
Table
Tennis
Federation).
Acabamento em laca azul com linhas demarcatórias
brancas. Bordas laterais em perfil de aço que asseguram
estabilidade dos tampos. Pés de tubo de aço (pintados de
preto) dobráveis, com rodízios. Permite o uso com
“paredão” para treino solitário, kit para tênis de mesa
composto por 02 suportes (em ferro com parafuso tipo
borboleta) e rede de nylon. Medidas 24 x 29 cm.
BOLAS DE TÊNIS DE MESA – tamanho oficial: 40
mm. Faixa etária: todas as idades, categoria: profissional,
aprovada pela USATT (Usa Table Tennis) e ITTF
(Internacional Table Tennis Federation). Jogo com 06
unidades.
MESA DE PIMBOLIM – produzida em madeira maciça
com bonecos em alumínio coloridos, varões embutidos
(não possantes). Dimensões: altura: 87,20 cm x 81,00 cm
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211

212

213

214

215
216
217

10

R$ 25,53

20

R$ 56,06

20

R$ 76,67

20

R$ 85,34

05

R$ 112,58

30

R$ 56,79

15

R$ 108,17

06

R$ 74,89

20

R$ 69,45

15

R$ 131,73

04

R$ 102,36

20

R$ 90,28
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de largura x 1,36 de largura
BOLAS DE PEBOLIM - blister com 06 bolas para
JG
pebolim, cada bola com 3,5 cm de diâmetro
BOLA DE HANDEBOL – material poliuretano, peso
cheia 230 a 270g, características adicionais miolo
UNID
lubrificado slip System Removível, circunferência 49 a 51,
modelo H1 (mirim)
BOLA DE HANDEBOL – material poliuretano, peso
cheia 325 a 400g, características adicionais miolo
UND
lubrificado slip System Removível, circunferência 54 a 56,
modelo H2 (adulto feminino, juvenil, masculino)
BOLA DE HANDEBOL – material poliuretano, peso
cheia 425 a 475g, características adicionais miolo
UND
lubrificado slip System Removível, circunferência 58 a 60,
modelo H3 (adulto, masculino)
BOLA DE HANDEBOL – tipo oficial, material PU de
qualidade superior, acabamento costurada, corte especial
de 32 gomos, peso cheia 425 a 475, características
UND
adicionais miolo lubrificado, câmara de látex,
circunferência de 58 a 60, modelo H3 (adulto masculino)
aprovado pela IHF (Federação Internacional de handebol)
BOLA DE QUEIMADA – bola de biribol vulcanizada
impermeável. Circunferência: 48 a 50 cm, peso: 180 a
UND
200g. Câmara airbility. Composição: borracha miolo slip
system removível e lubrificado.
BOLA DE BASQUETEBOL – material microfibra
matrizada, peso cheia 360 a 390, circunferência 64 a 66,
UND
características adicionais, carimbo da CBB, cor 300,
modelo pro 6.1.
REDE DE BASQUETE - Com 10 Alças em Corda de
PAR
Polipropileno Fio 4mm.
BOLA FUTEBOL DE CAMPO – Construção em 32
gomos revestimento em PU costurado à mão, câmara em
UND
látex de seis camadas, composição: TPU. Peso
aproximado: 431g. Circunferência: 70 cm
BOLA DE FUTEBOL DE AREIA - em laminado de
poliuretano com a tecnologia Termotec. Miolo Slip System
e câmara Airbility com tecnologia Capsula Sis. Peso do UND
Produto: 440 - 460 g, Costura: Com Costura e
Circunferência: 69 - 71 cm
REDE DE FUTEBOL DE AREIA - Par Rede Gol 5mts
Fio 4mm Nylon Polietileno 100% virgem com tratamento PAR
U.V
BOLA DE FUTSAL – Adulto, com Câmara em Látex e
UND
material em PVC. Diâmetro: 53 - 54 cm
BOLA DE FUTSAL – infantil - Peso do Produto: 400UND
440 g, Costura: Com Costura, Circunferência: 62-64 cm

20

R$ 104,28
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REDE PARA TRAVE DE FUTSAL - Pss Fio 2, origem
nacional
JOGO DE XADREZ OFICIAL – material madeira,
formato quadrado, aplicação lazer e entretenimento,
características
adicionais,
tabuleiro
tipo
caixa
acondicionamento com peças inclusas
ESPAGUETE DE NATAÇÃO – espaguete de
hidroginástica, material polietileno expansivo, formato
tubo flexível, aplicação natação e hidroginástica, em cores
variadas.
PRANCHA DE NATAÇÃO – material borracha EVA,
tamanho 40 cm x29 cm, espessura 30 mm
BAMBOLÊ- arco de ginástica rítmica (bambolê) material
PVC, diâmetro 1 m, aplicação prática esportiva, cores
diversas.
BAMBOLÊ- arco de ginástica rítmica (bambolê) material
PVC, diâmetro 0,70 cm, aplicação prática esportiva, cores
diversas.
APITO – material plástico, aplicação esporte, tipo
profissional, tamanho médio, características adicionais
com dedal, cor preta, tipo fox.
BICO ENCHER BOLA - material corpo borracha,
material ponta metal, tipo ponta rosqueada corpo, cor
vermelha
BOLSA TÉRMICA – material borracha, características
adicionais com gel/revestimento maleável, capacidade 300
ml
BOMBA ENCHER BOLA – material corpo plástico,
material bico aço inoxidável, tamanho único.
CARTÕES AMARELO E VERMELHO
COLCHONETE - ginástica, material plástico,
emborrachado, comprimento 1,58, largura 0,60, espessura
0,50, cor azul
COLETE - material poliéster, cor amarelo, tamanho G,
uso esportivo, características adicionais elásticos laterais,
sem bolso
COLETE - material poliéster, cor azul, tamanho G, uso
esportivo, características adicionais elásticos laterais, sem
bolso
COLETE - material poliéster, cor azul, tamanho M, uso
esportivo, características adicionais elásticos laterais, sem
bolso
COLETE - material poliéster, cor branca, tamanho M, uso
esportivo, características adicionais elásticos laterais, sem
bolso
CONE DE SINALIZAÇÃO - em PVC, no tamanho de 50
cm de altura, cor laranja e branca

PAR

06

R$ 115,24

JG

10

R$ 205,34

UND

50

R$ 6,42

UND

50

R$ 52,08

UND

30

R$ 57,64

UND

70

R$ 47,11

UND

15

R$ 5,67

UND

10

R$ 4,17

UND

10

R$ 106,12

UND

21

R$ 30,50

PAR

06

R$ 52,23

UNID

30

R$ 81,45

UND

200

R$ 91,73

UND

200

R$ 92,36

UND

200

R$ 105,28

UND

200

R$ 104,62

UND

60

R$ 15,24
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238

ITEM
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

UND

60

R$ 15,34

UND

60

R$ 16,75

UND

70

R$ 21,87

PAR

50

R$ 23,83

QTD
200

V.UNIT(R$)

100
500
250
100
1.000
800
20
100
20
100
150
450
40
121
10
100
100
100
200
800
500
500
500
60
100
100
100
50.000

R$ 16,28
R$ 21,87
R$ 27,83
R$ 68,79
R$ 9,73
R$ 19,47
R$ 2.136,10
R$ 27,44
R$ 37,52
R$ 6,61
R$ 32,04
R$ 31,16
R$ 5,31
R$ 33,07
R$ 82,57
R$ 42,96
R$ 53,30
R$ 35,80
R$ 11,22
R$ 12,28
R$ 73,81
R$ 22,28
R$ 14,15
R$ 13,76
R$ 12,80
R$ 13,28
R$ 17,53
R$ 0,82

MATERIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO
DESCRIÇÃO
UNID
Aditivo líquido para substituição de cal ou barro em massa UND
de cimento (1 litro)
Arame recozido BWG 18(1,25 mm) rolo 1kg
UND
Argamassa 20 kg
UND
Argamassa Ac3 Piso Sobre Piso
UND
Assento sanitário
UND
Cal refinado (5 k)
PTC
Cimento 50 kg
UND
Caixa D´ Agua De 5.000lts
UND
Caixa de Descarga
UND
Caixa Versátil P/Ar Condicionado
UND
Caneleta C/Fita Adesiva
UND
Capacitor 12mf(Ventilador)
UND
Cerâmica 45x45 Branca Pei5
M²
Espude P/Vaso
UND
Fechadura Externa
UND
Filtro P/ Bebedouro Industrial
UND
Ferro CA-50 10,0 mm 3/8
UND
Ferro CA-50 12,5 mm 1/2
UND
Ferro CA-50 8 mm 5/16
UND
Ferro CA-60, 5 mm
UND
Forro PVC 600 x 020 8mm
M²
Piso cerâmico 45 x 45 – PI 5 tipo A
M²
Piso cerâmico 30 x 30 – PI 5 tipo A
M²
Revestimento cerâmico 20 x 30 – PI 3 tipo A
M²
Prego (15 x 18) – 1.1/2 x 13
Kg
Prego (19 x 33) – 3 x 9
Kg
Prego (16 x 21) – 2 x 12
Kg
Prego telheiro 500g 18 x 27-2.1/2 x 10
Kg
Tijolo de barro (6 furos)
UND

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213

R$ 8,68
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CONE DE SINALIZAÇÃO - em PVC, no tamanho de 50
cm de altura, cor preto e amarelo
CORDA DE PULAR – material seda, espessura 6,
material manopla madeira, tipo manopla anatômica e
flexível, comprimento 2,25, cor branca, características
adicionais com girador, super-resistente.
CORDA ELÁSTICA – corda elástica, material liga de
borracha revestida com fio seda, diâmetro de 13 mm,
comprimento 5 m, aplicação ginástica individual, atletismo
e desporto
JOELHEIRA – material 100% poliamida, tipo
acolchoado, tamanho médio, cor preta, características
adicionais com ajuste de tensão.

Página

235

Treliça (6 m)
Tábua Branca (4 m)
Pernamanca (6 m)
Esteio de madeira 15 x 7 (4 m)
Frechal 15 x 7 (6 m)
Ripa (4 m)
Ripão (4 m)
Pedra
Telha fibrocimento s/amianto
Telha de barro – tipo Plan

UND
Dz
Dz
UND
UND
Dz
Dz
M³
UND
UND

200
50
80
100
100
100
100
100
1000
80.000

R$ 38,43
R$ 59,67
R$ 107,97
R$ 90,00
R$ 165,00
R$ 66,33
R$ 231,67
R$ 143,49
R$ 27,97
R$ 1,85

MATERIAL ELÉTRICO ELETRONICO
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID
278 Bocal Plafon
UND
279 Boia Elétrica
UND
280 Cabo de 1,5 Mm
MT
281 Cabo de 10mm
MT
282 Cabo de 2,5 Mm
MT
283 Cabo de 4mm
MT
284 Cabo de 6mm
MT
285 Cabo de cobre 1,50 preto 750V (100 m)
PEÇA
286 Cabo de cobre 1,50 verde 750V (100 m)
PEÇA
287 Cabo de cobre 1,50 vermelho 750V (100 m)
PEÇA
288 Cabo de cobre 2,50 preto 750V (100 m)
PEÇA
289 Cabo de cobre 2,50 verde 750V (100 m)
PEÇA
290 Cabo de cobre 2,50 vermelho 750V (100 m)
PEÇA
291 Cabo de cobre 4,00 preto 750 V (100 m)
PEÇA
292 Cabo de cobre 4,00 verde 750 V (100 m)
PEÇA
293 Cabo de cobre 4,00 vermelho 750 V (100 m)
PEÇA
294 Cabo de cobre 6,00 preto 750 V (100 m)
PEÇA
295 Cabo de cobre 6,00 verde 750 V (100 m)
PEÇA
296 Cabo de cobre 6,00 vermelho 750 V (100 m)
PEÇA
297 Cabo de cobre 10,00 preto 750 V (100 m)
PEÇA
298 Cabo de cobre 10,00 verde 750 V (100 m)
PEÇA
299 Cabo de cobre 10,00 vermelho 750 V (100 m)
PEÇA
300 Chuveiro em Pvc
UND
301 Cola PVC 75ml
UND
302 Coluna P/ Lavatório
UND
303 Fita auto fusão 19 x 10 m
UND
304 Fita Isolante 19 mm x 20 m
UND
305 Fio Torc 300v 2x1,5mm Branco
MT
306 Fio Torc 300v 2x2,5mm Branco
MT
307 Fio Torc 300v 2x4,0mm Branco
MT
308 Flange de 25
UND
309 Flange de 32
UND
310 Flange de 40
UND

QTD
300
20
2000
3000
5000
2000
3000
06
06
06
10
10
10
10
10
10
05
05
05
05
05
05
20
50
20
50
50
640
733
592
30
30
30

V.UNIT(R$)
R$3,53
R$50,60
R$71,43
R$172,67
R$71,70
R$137,98
R$188,33
R$65,97
R$66,47
R$64,58
R$75,60
R$95,88
R$95,16
R$163,97
R$172,07
R$173,34
R$252,80
R$253,33
R$253,00
R$596,97
R$563,53
R$572,53
R$22,00
R$14,57
R$35,69
R$27,70
R$14,80
R$105,00
R$164,83
R$198,68
R$51,34
R$33,11
R$35,19
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317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

ITEM
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

Interruptor Simples 1 Tecla C/ Espelho
Interruptor Simples 2 Tecla C/ Espelho
Interruptor Simples 3 Tecla C/ Espelho
Interruptor simples 10 A
Interruptor simples + tomada 2P + T10A
Lâmpada Fluorescente com reator acoplado (PLL) 15W –
127/220V.
Lâmpada Fluorescente com reator acoplado (PLL) 20W –
127/220V.
Lâmpada Fluorescente com reator acoplado (PLL) 48W –
127/220V.
Lâmpada Comp Elet 3u 20w 127v 6400k
Lâmpada Comp Elet 3u 25w 127v 6400k
Lâmpada Comp Elet 4u 40w 127v 6400k
Lâmpada Comp Elet 4u 59w 127v 6400k
Lâmpada Comp Elet 5u 84w 127v 6400k
Lâmpada Mista Tlm 160w 220v E-27
Lâmpada Mista Tlm 250w 220v E-27
Lâmpada Vapor Metálico Vapor 250w
Bocal Plafon para uma lâmpada, soquete E 27 até 60 W.
Tomada 2P + T10A
Tomada 2P + T20A
Eletroduto de PVC ¾. (50 m)
Caixa plástica 4” x 2”
Disjuntor 1P – 10 a 30A – padrão DIM
Disjuntor 2P – 15 a 50A – padrão DIM
Haste de aço cobreada ¾ 3 m com conetor
Extensão elétrica com 3 tomadas de 3 pinos com 5M
Extensão elétrica com 3 tomadas de 3 pinos com 10M
Benjamim 3 tomadas de três pinos (padrão novo)

UND
UND
UND
UND
UND

100
100
100
100
100

R$5,46
R$15,45
R$8,85
R$12,67
R$12,99

UND

100

R$23,17

UND

100

R$33,11

UND

100

R$121,42

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PEÇA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

400
400
120
100
50
150
100
90
90
100
50
20
100
50
50
40
30
30
30

R$15,45
R$22,68
R$45,67
R$45,04
R$68,78
R$169,30
R$25,87
R$84,25
R$2,48
R$6,67
R$13,24
R$33,11
R$5,74
R$52,99
R$110,38
R$88,30
R$43,05
R$53,03
R$14,73

QTD
25
100
10
10
10
100
100
40
40
40
80

V.UNIT(R$)
R$ 9,80
R$ 5,98
R$ 23,67
R$ 13,45
R$ 18,06
R$ 108,26
R$ 65,63
R$ 15,70
R$ 28,20
R$ 8,39
R$ 110,38

MATERIAL PARA PINTURA
DESCRIÇÃO
UNID
Bandeja p/pintura
UND
Broxa 18 x 18 cm 725/2
UND
Desempenadeira aço lisa133
UND
Espátula aço carbono 06 cm 175/06
UND
Espátula aço carbono 10 cm 175/10
UND
Massa acrílica 18L
UND
Massa corrida PVA 18 L
UND
Rolo de lã de carneiro 9cm
UND
Rolo de lã de carneiro c/garfo 23cm x 16mm
UND
Rolo de pintura 5cm
UND
Tinta esmalte sintético galão
UND
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UND
UND
UND
UND
UND

100
100
30
30
30

TUBOS E CONEXÕES HIDROSSANITÁRIOS
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID
QTD
354 Adesivo PVC 850g - incolor
UND
20
355 Joelho soldável 90 x 20 mm
UND
100
356 Joelho soldável 90 x 25 mm
UND
100
357 Joelho soldável 90 x 32 mm
UND
120
358 Joelho soldável 90 x 50 mm
UND
120
359 Joelho soldável 90 x 60 mm
UND
60
360 Joelho soldável 90 x 75 mm
UND
50
361 Luva soldável 20 mm
UND
240
362 Luva soldável 25 mm
UND
200
363 Luva soldável 50 mm
UND
600
364 Luva soldável 60 mm
UND
360
365 Luva soldável 75 mm
UND
200
366 Luva soldável 85 mm
UND
200
367 Luva de correr 50 mm
UND
100
368 Luva de correr 60 mm
UND
100
369 Luva de correr 75 mm
UND
100
370 Luva de correr 85 mm
UND
100
371 Luva de correr 125 mm
UND
100
372 Tê soldável 20 mm
UND
50
373 Tê soldável 25 mm
UND
100
374 Tê soldável 32 mm
UND
100
375 Tê soldável 50 mm
UND
50
376 Tê soldável 60 mm
UND
50
377 Tê soldável 70 mm
UND
50
378 Tê soldável 85 mm
UND
50
379 Tubo água soldável de 20 mm 06 m cl 15
UND
100
380 Tubo água soldável de 110 mm 06 m cl 15
UND
100
381 Tubo água soldável de 25 mm 06 m cl 15
UND
100
382 Tubo água soldável de 32 mm 06 m cl 15
UND
100
383 Tubo água soldável de 50 mm 06 m cl 15
UND
150
384 Tubo água soldável de 60 mm 06 m cl 15
UND
200
385 Tubo água soldável de 75 mm 06 m cl 15
UND
100
386 Tubo água soldável de 85 mm 06 m cl 15
UND
75
387 Tubo PVC de rosca 1.1/4”
UND
40
388 Tubo PVC de rosca 2”
UND
40
389 Tubo coletor esgoto jei soldável 150 mm 06 m
UND
50
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R$ 88,30
R$ 187,64
R$ 3,06
R$ 7,31
R$ 19,53

V.UNIT(R$)
R$46,53
R$0,69
R$0,68
R$2,76
R$ 4,01
R$ 31,37
R$ 41,60
R$ 0,81
R$ 11,63
R$ 3,50
R$ 14,70
R$ 16,25
R$ 36,63
R$ 43,05
R$ 42,19
R$ 18,21
R$ 72,33
R$ 66,62
R$ 1,21
R$ 1,34
R$ 2,90
R$ 13,24
R$ 29,68
R$ 57,76
R$ 86,67
R$ 17,02
R$ 353,03
R$ 15,33
R$ 49,25
R$ 58,96
R$ 94,90
R$ 187,64
R$ 242,83
R$ 198,68
R$ 255,03
R$ 147,90

52

Tinta PVA 18 L
Tinta acrílica 18 L
Trincha média 1” 396/3”
Trincha média 2” 396/5”
Trincha média 4” 396/9”
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349
350
351
352
353

412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432

FERRAMENTAS
DESCRIÇÃO
Abraçadeira 14mm 1.1/2x2 38-51
Abraçadeira 14mm 1.3/4x2.1/4
Abraçadeira 14mm 1x1.1/2 25-38
Abraçadeira 14mm 2.1/2x3 64-76
Abraçadeira 14mm 3.1/4x4 83-10
Abraçadeira 14mm 3/4x1 19-25
Abraçadeira 14mm 4x4.3/4 102-121
Abraçadeira Chapa 32mm 1 29-32
Abraçadeira Chapa 32mm 1.1/2 39-47
Abraçadeira Chapa 32mm 2.1/2 67-75
Abraçadeira Mangote 1.1/2 48-56
Abraçadeira Mangote 1.1/4 39-47
Abraçadeira Mangote 2 61-69
Abraçadeira Mangote 3 86x94
Adesivo Araldite Hobby 10min
Adesivo Araldite Prof. 90 Min 23g
Adesivo Cascorez Universal/Extra
Adesivo Durepox 100gr
Adesivo Mix Copper Alta Temperatura
Adesivo Mixblack Alta Temperatura
Adesivo Super Bonder Original
Adesivo Vedador Semi Secativo
Ancinho metálico curvo pesado 14 dentes com medida
aproximada, olho 29 mm e cabo de madeira de 150 cm.
Arco de serra fixo/12
Barra Roscada Unc 1/2x1000 Pol
Barra Roscada Unc 1/4x1000 Zb
Barra Roscada Unc 1x1000 Zb
Barra Roscada Unc 3/4x1000 Pol
Barra Roscada Unc 3/8x1000 Pol
Barra Roscada Unc 5/16x1000 Pol
Barra Roscada Unc 5/8x1000 Zb
Barra Roscada Unc 7/8x1000 Pol
Braço Curvo Em Aco Galv. C/Sapat 48x1000
Broca 1 Pol P/ Metal Tdc
Broca 1/2 Hss P/ Metal Bosch
Broca 1/2 P/ Metal
Broca 10,0x87x133
Broca 10,5x87x133
Broca 12,00mm P/ Metal Tdc
Broca 13,00mm P/ Metal Tdc
Broca 14,00mm P/ Metal Tdc
Broca 200mm X 800mm Ed Series Ccm
Broca 3/8 P/ Metal Bosch

UNID
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

QTD
40
120
50
50
100
100
40
40
40
50
30
30
30
30
50
40
35
50
80
40
40
40

V.UNIT(R$)
R$ 0,85
R$ 1,89
R$ 9,73
R$ 2,86
R$ 14,05
R$ 2,33
R$ 31,04
R$ 41,61
R$ 16,14
R$ 10,62
R$ 8,77
R$ 10,92
R$ 11,48
R$ 5,95
R$ 20,40
R$ 172,92
R$ 21,65
R$ 8,28
R$ 13,09
R$ 13,74
R$ 15,18
R$ 14,15

UND

30

R$ 29,95

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

15
300
100
30
100
200
150
200
50
45
15
15
20
10
15
10
10
10
10
20

R$ 17,75
R$ 1.168,60
R$ 283,07
R$ 47,27
R$ 19,51
R$ 4,64
R$ 2,75
R$ 132,03
R$ 163,78
R$ 85,38
R$ 8,23
R$ 23,92
R$ 70,19
R$ 25,76
R$ 17,10
R$ 33,78
R$ 88,40
R$ 99,08
R$ 162,64
R$ 12,83
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462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473

Broca 4,0x43x75 Bosch
Broca 7/8 Pol P/ Metal Tdc
Broca 8,00mm P/ Metal Tdc
Broca 9,00mm P/ Metal Tdc
Broca Aco 3 Pontas P/ Morao 400x5/8
Broca Chata P/ Madeira 150mm 6x3/4
Broca P/ Madeira 1/2 X12 Bristol
Broca P/ Madeira 3/4 X 12 Bristol
Broca P/ Madeira 3/8 X 12 Bristol
Broca P/ Madeira 5/8 X 12 Bristol
Broca Perfuradora De Solo De Aco 200mm
Cabo de Aço 1/2 13,00mm Af 6x25 Cimaf
Cabo de Aço 1/4 6,4mm Af 6x25 Cimaf
Cabo de Aço 1/8 3,2mm Af 6x7
Cabo de Aço 3/8 9,5mm Af 6x25 Cimaf
Cabo de Aço 5/16 8,00mm Af 6x7
Cabo de Aço 7/8 22,00 Af 6x25 Cimaf
Cabo de Aço 9/16 14,50mm Af 6x25
Cabo de Manejo Roc Fs160/220/280
Cabo de Manejo Sr420 Stihl
Cabo Duplex 10mm
Cabo Duplex 16mm
Camara de Ar P/ Carrinho De Mao
Carrinho de mão reforçado, pneu câmara 3.25
Pneu para carro-de-mão c/ câmara
Cavadeira articulada c/ cabo 110 mm
Colher de pedreiro 10
Colher de pedreiro 7
Desempenadeira de aço lisa 133
Enxada larga metálica leve com olho de 38 mm, cabo de
madeira de 150 cm.
Facão terçado, lamina em aço carbono 28” com fio liso,
cabo de madeira fixadas por prego de alumínio, com
medidas aproximadas 855x65x24 mm.
Grampo P/Cabo de Aço 3/8
Grampo P/Cabo de Aço 5/8
Grampo P/Cabo de Aço 7/8
Lona leve 10 x 8 m
Lanterna, tática super compacta, profissional, recarregável
de LED.
Lona leve 8 x 5 m
Luva de malha pigmentada
Machado metálico cabeça quadrada medidas aproximadas
3,5 e olho 58x30mm com cabo de madeira de 100 cm.
Marreta oitavada c/ cabo 2 kg
Martelo de unha 23 mm

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
MT
MT
MT
MT
MT
MT
MT
UND
UND
MT
MT
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

20
10
20
20
10
10
20
10
20
20
10
300
200
300
300
80
200
150
10
12
800
800
80
50
50
05
05
05
05

R$ 5,68
R$ 267,48
R$ 12,71
R$ 15,83
R$ 76,78
R$ 7,80
R$ 40,50
R$ 29,45
R$ 33,77
R$ 45,90
R$ 180,76
R$ 23,89
R$ 7,93
R$ 2,20
R$ 2,89
R$ 9,67
R$ 64,27
R$ 22,89
R$ 88,49
R$ 136,83
R$ 200,52
R$ 289,93
R$ 9,64
R$ 154,61
R$ 68,32
R$ 33,45
R$ 19,34
R$ 11,40
R$ 19,24

UND

100

R$ 48,30

UND

90

R$ 92,93

UND
UND
UND
UND

400
200
100
03

R$ 1,99
R$ 6,57
R$ 11,73
R$ 200,10

UND

50

R$ 69,41

UND
PAR

02
360

R$ 113,30
R$ 2,26

UND

15

R$ 84,42

UND
UND

12
20

R$ 27,67
R$ 19,51
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494
495
496
497
498

ITEM
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

Nível de alumínio 12
Pá de bico c/ cabo
Pá Aço Ma 8.8 20x150
Porca Sx Ma 12 Chv 19
Porca Sx Ma 14 Chv 22
Porca Sx Ma 16 Chv 24
Porca Sx Ma 18 Chv 27
Porca Sx Ma 20 Chv 30
Porca Sx Unc 1/2 Chv 3/4
Porca Sx Unc 1/4 Chv 7/16
Porca Sx Unc 3/4 Chv 1.1/8
Porca Sx Unc 3/8 Chv 9/16
Porca Sx Unc 5/8 Chv 15/16
Porca Sx Unc 7/8 Chv 1.5/16
Porca Sx Unc 9/16 Chv 7/8
Prumo de centro 500g
Serra mármore 4 3/8” 127V – 1300W
Serrinha ferro
Talhadeira de aço chata 10
Tesoura p/cerca viva/grama
Picareta metálica 4 libras com olho 70x45mm e cabo de
madeira de 90 cm.
Forcado arame metálico, 4 dentes com cabo longo de
madeira com 120 cm.
Foice roçadeira metálica, com medida aproximada, olho
32mm de diâmetro e cabo de madeira de 120 cm.
Fio de nylon para roçadeira Stihl 3mm x 120 metros
Lamina 2 pontas para roçadeira Stihl 30 mm

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

04
30
50
202
300
200
200
150
500
1000
200
808
500
400
400
04
02
20
05
08

R$ 8,60
R$ 30,39
R$ 19,58
R$ 56,09
R$ 46,68
R$ 62,65
R$ 113,22
R$ 98,36
R$ 37,97
R$ 77,47
R$ 2,13
R$ 22,32
R$ 58,59
R$ 171,65
R$ 68,21
R$ 41,22
R$ 269,63
R$ 30,74
R$ 19,93
R$ 160,67

UND

10

R$ 63,03

UND

60

R$ 64,70

UND

10

R$ 36,47

UND
UND

150
30

R$ 97,90
R$ 19,70

QTD
15
15
15
15
15
15
15
15
12
12
12
12
12
12

V.UNIT(R$)
R$19,87
R$28,93
R$47,50
R$45,33
R$52,99
R$110,38
R$88,30
R$43,05
R$99,34
R$81,00
R$26,67
R$58,27
R$275,93
R$47,14

MATERIAL PARA BOMBAS SUBMERSAS
DESCRIÇÃO
UNID
Capacitor Partida 108/130uf
UND
Capacitor Partida 378/454uf
UND
Capacitor Partida 340/408uf
UND
Capacitor Partida 340/408uf 220 V
UND
Capacitor Partida 270/324uf
UND
Capacitor Partida 216/259uf
UND
Capacitor Partida 460/552uf
UND
Capacitor Partida 189/227uf
UND
Capacitor Eletrônico 340/408uf
UND
Capacitor Partida 145/175uf
UND
Capacitor Partida 124/149uf
UND
Capacitor Partida 1080/1296uf
UND
Capacitor Partida 400/480uf
UND
Capacitor Partida 680/816uf
UND
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Capacitor Partida 590/708uf
Capacitor Partida 200/250uf
Capacitor Partida 540/648uf
Capacitor Permanente 80uf
Capacitor Permanente 60uf
Capacitor Permanente 55uf
Capacitor Permanente 50uf
Capacitor Permanente 45uf
Capacitor Permanente 55 Uf
Capacitor Permanente 40uf
Capacitor Permanente 35uf
Capacitor Permanente 30uf
Capacitor Permanente 25uf
Capacitor Permanente 20uf
Chave Contactora Cjx1-45b
Chave Contactora Cjx1-32b
Chave Contactora Cjx1-22b
Chave Contactora Cjx1-16b
Chave Contactora Cjx1-12b
Chave Contactora S-C2400a
Chave Contactora M225
Chave Contactora 3tb52
Chave Contactora 3tf51
Rele Falta De Fase Rpw Ffd 440-480v
Rele Falta De Fase Rpw Ff 380-415v
Rele Falta De Fase Rpw Ffd66 220-240v
Rele Temporizado E 30seg 110 Vca Retardo
Rele Temporizado Lk-Rt 0-30 Segundos 220v-60hz
Rele Térmico 16-25
Rele Térmico 20-32
Rele Térmico 32-50
Rele Térmico 40-45
Rele Térmico 80-93
Cano Azul 125mm
Cano 100mm
Cano Rosável 60mm
Cano Roscavél 50mm
Cano Roscavél 40mm
Cano Gel Mecânico 250mm
Cano Soldável 50mm
Cano Soldável 40mm
Cano Soldável 32mm
Luva Galv. 2p
Luva Galv. 1 1/2
Luva Galv. 1 1/4
Selo Mecânico 15/8

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
10
12
12
12
12
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
10
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R$41,14
R$56,02
R$47,37
R$25,90
R$53,45
R$48,48
R$40,68
R$55,27
R$48,29
R$43,46
R$49,28
R$17,67
R$13,24
R$15,45
R$7,17
R$174,24
R$132,03
R$125,43
R$110,85
R$161,71
R$487,55
R$150,10
R$309,16
R$199,00
R$154,00
R$99,52
R$550,37
R$583,00
R$126,27
R$118,00
R$213,07
R$82,00
R$160,73
R$106,12
R$48,00
R$251,57
R$134,17
R$128,00
R$254,00
R$41,63
R$38,00
R$33,30
R$23,00
R$17,33
R$14,17
R$41,23
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573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585

Selo Mecânico 13/8
Selo Mecânico 13/4
Selo Mecânico 11/8
Selo Mecânico 11/4
Selo Mecânico 11/2
Selo Mecânico 7/8
Selo Mecânico 5/8
Selo Mecânico 3/4
Selo Mecânico 1/2
Selo Mecânico 01
Selo Mecânico 16 Mm
Selo Mecânico 13 Mm
Selo Mecânico 12 Mm
Selo Mecânico 11 Mm
Bomba Completa 1.5cv Mo C/ Painel E
Instalação/Monofásico
Bomba Completa 2.0cv Mo C/ Painel E
Instalação/Monofásico
Bomba Completa 3.0cv Mo C/ Painel E
Instalação/Monofásico
Bomba Completa 4.0cv Mo C/ Painel E
Instalação/Monofásico
Bomba Completa 5.0cv Mo C/ Painel E
Instalação/Monofásico
Bomba Completa 6.0cv Mo C/ Painel E
Instalação/Monofásico
Bomba Completa 7.5cv Mo C/ Painel E
Instalação/Monofásico
Bomba Completa 2.0cv Mo C/ Painel E
Instalação/Trifásico
Bomba Completa 3.0cv Mo C/ Painel E
Instalação/Trifásico
Bomba Completa 4.0cv Mo C/ Painel E
Instalação/Trifásico
Bomba Completa 5.0cv Mo C/ Painel E
Instalação/Trifásico
Bomba Completa 5.0cv Mo C/ Painel E
Instalação/Monofásico
Bomba Completa 7.5cv Mo C/ Painel E
Instalação/Monofásico

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5

R$33,11
R$33,11
R$38,00
R$25,00
R$89,29
R$62,00
R$58,22
R$53,00
R$49,00
R$46,21
R$27,00
R$24,00
R$21,76
R$18,00

UND

3

R$790,30

UND

3

R$1.103,47

UND

3

R$1.115,67

UND

2

R$2.827,67

UND

2

R$3.091,33

UND

2

R$3.703,67

UND

2

R$4.021,33

UND

2

R$1.571,67

UND

2

R$1.582,00

UND

3

R$2.798,67

UND

2

R$2.495,33

UND

2

R$3.209,67

UND

2

R$ 3.770,00

QTD
10
10
10

V.UNIT(R$)
R$ 88,30
R$ 0,55
R$ 0,55

PEÇAS E RECARGA PARA EXTINTOR
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID
586 Manómetro
UND
587 Válvula Para Extintores de Pqsp
UND
588 Válvula Para Extintores de Co2
UND
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10
10
10
5
35
10
25
10
80
10
5
10
10
10
10

R$ 22,66
R$ 21,51
R$ 22,23
R$ 25,45
R$ 30,92
R$ 31,55
R$ 50,63
R$ 20,57
R$ 30,64
R$ 50,32
R$ 90,74
R$ 20,37
R$ 30,28
R$ 50,48
R$ 90,49

MATERIAL DE JAZIDAS
DESCRIÇÃO
UNID
M³
M³
M³
M³
M³

QTD
800
800
800
800
800

V.UNIT(R$)
R$ 49,00
R$ 43,33
R$ 95,00
R$ 108,67
R$ 45,00

ARTIGO DE VESTUÁRIO
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID
609
Fralda em tecido flanelado
KIT
610
Fralda em tecido, c/ 5
PCT

QTD
500
500

V.UNIT(R$)

QTD
80
80
80
80
80
80

V.UNIT(R$)
R$ 71,04
R$ 74,49
R$ 79,55
R$ 81,37
R$ 50,49
R$ 86,55

20

R$ 1.134,63

20
20
20
20
20

R$ 50,98
R$ 56,32
R$ 65,57
R$ 65,31
R$ 265,57

Areia Fina
Areia Grossa
Seixo Misto
Seixo Lavado
Laterítico (Piçarra)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

MATERIAIS PARA ARTESANATO
ITEM
DESCRIÇÃO
UNID
611
Isopor de 10mm, 100 x 50cm
UND
612
Isopor de 15mm, 100 x 50cm
UND
613
Isopor de 25mm, 100 x 50cm
UND
614
Isopor de 30mm, 100 x 50cm
UND
615
Isopor em bloco, 29 x 29 x 7cm
UND
616
Isopor em bloco, de 30x30x8cm
UND
Caixa em polietileno, p/ transporte de
617
UND
animais,104x70x75cm
618
Tela em aço, c/ 1m de altura, malha fina
UND
619
Tela em arame, 19mm, 1,30m de largura
UND
620
Tela em nylon, fina, de 1,20m de largura
UND
621
Tela em nylon, fina, de 1,50 de largura
UND
622
Tela em nylon, p/ sombreamento, 50%, 3m de largura
UND
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R$ 40,63
R$ 38,63

58

ITEM
604
605
606
607
608

Mangueira Para Extintor Pqsp
Mangueira Para Extintor Co2
Mangueira Para Extintor Agp 10 L
Difusor Para Extintor Co2
Recarga Extintor Agp 10 Litros
Recarga Extintor Co2 04 Kg
Recarga Extintor Co2 06 Kg
Recarga Extintor Pqsp - 2kg
Recarga Extintor Pqsp - 4kg
Recarga Extintor Pqsp - 6kg
Recarga Extintor Pqsp - 12kg
Recarga Extintor Pó Abc 02 Kg.
Recarga Extintor Pó Abc 4kg
Recarga Extintor Pó Abc 06 Kg.
Recarga Extintor Pó Abc 12kg
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UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

20
20
20
20
20
20
20
20
30
30
15
15
15
15
15
15
15
15
15

R$ 104,31
R$ 1.500,99
R$ 1.900,57
R$ 284,31
R$ 65,57
R$ 86,32
R$ 54,31
R$ 65,57
R$ 87,64
R$ 86,32
R$ 35,57
R$ 18,98
R$ 106,24
R$ 82,99
R$ 95,57
R$ 24,31
R$ 35,57
R$ 44,31
R$ 65,57

MATERIAL P/ PROTEÇÃO, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
DESCRIÇÃO
UNID
QTD
V.UNIT(R$)
Basketa em plástico, vazada, p/ 61l
UNID.
30
R$ 68,18
Box em papel cartão tríplex 300g/m², 4 x 4, p/ livros
UNID.
30
R$ 47,01
Caixa arquivo, em papelão, micro ondulado,34x24x14cm
CX
30
R$ 93,93
Caixa cuba, em polietileno, tampa bipartida, 430l
CX
30
R$ 58,66
Caixa de papelão ondulado, 250x355x135mm
CX
30
R$ 96,50
Caixa de sapato, em papelão, 12 x 28cm, c/ 10
KIT
30
R$ 26,56
Caixa de sugestão, em acrílico, 30 x 40x 20cm, c/ logotipo UNID.
30
R$ 58,18
Caixa de sugestão, em acrílico, bolsa frontal,35x25x5cm
UNID.
30
R$ 47,01
Caixa em acrílico transp., c/ tampa, 50x60x60cm
UNID.
30
R$ 53,60
Caixa em acrílico, c/ tampa, 40 x 30cm
UNID.
30
R$ 255,74
Caixa em mdf, c/ tampa, 12 x 12 x 5cm
UNID.
30
R$ 1,07
Caixa em mdf, c/ tampa, 16 x 16 x 5cm
UNID.
30
R$ 5,58
Caixa em mdf, c/ tampa, 20 x 20 x 10cm
UNID.
30
R$ 5,82
Caixa em miriti, c/ tampa, 12 x 22cm
UNID.
30
R$ 25,63
Caixa em papelão Kraft 450g/m², 3mm, 33x33x45cm
UNID.
30
R$ 22,33
Caixa em papelão ondulado duplo, c/ abas, 60x60x80cm
UNID.
30
R$ 84,69
Caixa em papelão ondulado, 40x40x40cm, 64l
UNID.
30
R$ 33,67
Caixa em papelão, 34x27x26cm
UNID.
30
R$ 36,61
Caixa em papelão, 47 x 35 x 61cm
UNID.
30
R$ 43,50
Caixa em papelão, 55x42x36cm
UNID.
30
R$ 25,41
Caixa em papelão, 60x40x50cm
UNID.
30
R$ 51,72
Caixa em papelão, c/ tampa, 30x45x30cm
UNID.
30
R$ 16,16
Caixa em plástico, 2 bandejas artc., 12 div., 19x19x37cm
UNID.
30
R$ 31,82
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ITEM
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664

Tela em plástico, c/ 1m de altura, malha fina
Tela em polietileno, p/ sombreamento 50%, 3,00 x 50m
Tela em polietileno, p/ sombreamento 70%, 3,00 x 100m
Tela metálica p/ viveiro, 0.1/2", fio 26 bwg x 0,8m, c/50m
Artesanato em cerâmica
Bolsa artesanal, em cuia, juta e couro
Cerâmica macaco mão na boca, 19 x 14cm
Cerâmica marajoara, em miniatura
Estatueta em cerâmica 30cm
Manto de nossa senhora de Nazaré, em tecido
Pen drive em madeira marchetada, 1gb
Porta copo, em látex, formato de vitória regia
Urna em cerâmica, 20 x 20cm
Urna marajoara, 24cm altura, 18cm de diâmetro
Urna marajoara, 26cm de altura, 18cm de diâmetro
Vaso antromorfa, 20cm de altura, 20cm diâmetro
Vaso em cerâmica marajoara, 20 x 20cm
Vaso em cerâmica marajoara, envelhecido, 23 x 14cm
Vaso em cerâmica, 43 x 16cm
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623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641

669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699

Caixa em plástico, c/ alça, 41x59x25cm
Caixa em plástico, c/ tampa, 39 x 28,5 x 13,5cm, 11l
Caixa em plástico, térmica, c/ termômetro digital, 15l
Caixa em plástico, térmica, c/ termômetro digital, 25l
Caixa em poliestireno cristal, p/germ., 250ml,
11x11x3,5cm
Caixa em polietileno, c/ tampa, 160x305x495mm, 14l
Caixa em polietileno, fechada, c/tampa, 21x38,5x62cm,
36l
Caixa em polietileno, fechada, c/tampa, 32x39x62cm, 61l
Caixa em polietileno, s/ tampa, 45,5x19x20cm
Caixa em polietileno, vazada, s/ tampa, 170x400x600mm,
30l
Caixa em polietileno, vazada, s/ tampa, 55,6x36x31cm, 38l
Caixa em polietileno, vazada, s/tampa, 31,5x36x55,6cm,
46l
Caixa em polietileno,
vazada(laterais/fundo),60x40x35cm,67l
Caixa em
poliprop.,s/tampa,empilhavel,515x300x150mm,17l
Caixa em polipropileno, c/ tampa, 180l, 48,5x56x89cm
Caixa em polipropileno, c/ tampa, 42l, 12x16x32cm
Caixa em polipropileno, c/ tampa, 56x39x20cm
Caixa em polipropileno, c/ tampa, 60l, 32x39x62cm
Caixa em polipropileno, c/ tampa, p/ 4,3l
Caixa em polipropileno, fechada, c/ tampa, 21x30x49,5cm,
22l
Caixa em polipropileno, s/ tampa, 26l, 22,5x35x50,5cm
Caixa em polipropileno, s/ tampa, 38l, 27,5x36,5x55cm
Caixa em polipropileno, térmica, 13l
Caixa em polipropileno, térmica, 24l
Caixa em polipropileno, térmica, 34l
Caixa em polipropileno, térmica, 40l
Caixa em polipropileno, vazada, s/tampa, 31x34x55cm,
47l
Caixa em polipropileno, fechada, 25x40x60cm, 50l
Caixa organ. Em poliet., c/ 16 div., tampa, 30x19,5x4,5cm
Caixa organ. Em
poliet.,polionda,c/tampa,alca,310x230x190
Caixa organ. Em polip. Corrug., c/tampa,
alcas,440x320x260mm
Caixa organ. Em
polip.,c/tampa/trava,42,5x30,5x30,4cm,30l
Caixa organ., em plástico, c/ tampa, 38,5x56,4x37,1cm,
56,1l
Caixa organ., em poliet., c/ tampa, alça, 19,5x25,5x34cm
Caixa organ., em poliet., c/ tampa, alça, 26x34x45,5cm

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

30
30
30
30

R$ 76,20
R$ 10,67
R$ 115,95
R$ 176,84

UNID.

30

R$ 14,39

UNID.

30

R$ 109,35

UNID.

30

R$ 151,44

UNID.
UNID.

30
30

R$ 62,26
R$ 74,55

UNID.

30

R$ 83,67

UNID.

30

R$ 86,55

UNID.

30

R$ 91,76

UNID.

30

R$ 101,57

UNID.

30

R$ 34,15

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

30
30
30
30
30

R$ 138,65
R$ 98,21
R$ 24,23
R$ 170,60
R$ 16,98

UNID.

30

R$ 41,84

UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.
UNID.

30
30
30
30
30
30

R$ 46,90
R$ 54,84
R$ 48,98
R$ 75,08
R$ 71,55
R$ 101,66

UNID.

30

R$ 99,88

UNID.
UNID.

30
30

R$ 70,40
R$ 29,00

UNID.

30

R$ 40,58

UNID.

30

R$ 41,77

UNID.

30

R$ 51,45

UNID.

30

R$ 20,33

60

665
666
667
668

UNID.
UNID.

30
30

R$ 23,83
R$ 25,65
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700
701
702
703
704

Caixa organ., em poliet., c/tampa, 41x29x13cm, 11l
Caixa organ., em poliet., s/tampa, 53,5x32,8x18cm, 25l
Caixa organ., em polip./poliondas, c/ tampa,
24x31x43,7cm
Caixa organ.,em polip.,c/tampa,10l, 13x41,1x29,1cm
Caixa organ., em
polip.,c/tampa/alca/trava,8,6l,40x27x13,3cm

UNID.
UNID.

30
30

R$ 35,30
R$ 68,87

UNID.

30

R$ 24,43

UNID.

30

R$ 35,10

UNID.

30

R$ 32,33

4. LOCAL DE ENTREGA:
4.1. Os Materiais de Consumo Diversos deverão ser entregues em local definido em Ordem de
Compra (requisição) emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Bonito/PA.

Obs.: A dotação orçamentaria aplicada para pagamento das despesas oriundas deste futuro processo
licitatório será a dotação vigente no momento do efetivo pagamento contemplados em contrato.
Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO:
0201 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2.006 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
0301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2.010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
0501 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.122.0002.2.016 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
0602 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.
10.122.0002.2.043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
0702 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0002.2.057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
1001 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.0002.2.079 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
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5. DOS ÓRGÃOS GERENCIADORES/ PARTICIPANTES:
5.1. DO ÓRGÃO GERENCIADOR
5.1.1. O órgão gerenciador do processo será a SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO,
representada por seu Secretário, Sr. Reinaldo José da Silva Lisboa. O valor estimado de Contratação
para a Prefeitura Municipal de Bonito/PA, distribuído em todas as Secretarias é de R$ 2.927.932,85
(Dois milhões novecentos e vinte e sete mil, novecentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco
centavos), e terão seus recursos provenientes das seguintes dotações orçamentárias.
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6. ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTO E PRAZO DE ENTREGA:
6.1. Os materiais especificados no item 3 deste termo, serão fornecidos, de acordo com a demanda de
cada secretaria, mediante apresentação de Ordem de Compra pela Prefeitura, a qual especificará
quais dos itens acima serão solicitados, bem como seus respectivos quantitativos, conforme
cronograma de entrega com designação dos locais de entrega – Anexo II (LEI 8.666/93, Art. 55,
Cláusulas II e IV).
6.2. Os quantitativos acima estabelecidos foram estimados para aquisição anual, todavia ficam as
licitantes cientes de que os mesmos poderão variar, no curso do contrato, para mais ou para menos,
não ensejando nesta última hipótese o argumento pela licitante contratada de que houve
descumprimento contratual.
6.3. O descumprimento dos prazos acima implicará na aplicação das sanções administrativas
previstas no Edital.
6.4. A empresa vencedora e contratada fica obrigada a fornecer todos os materiais de consumo a
serem solicitados na Ordem de Compra, com seus respectivos quantitativos, no prazo e local
indicados na respectiva ordem, sob pena de sanção conforme previsto no Edital.
6.5. Só serão aceitos os fornecimentos dos materiais de consumo que estiverem de acordo com as
especificações exigidas, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos servidores
devidamente indicados através de portaria pela administração. Não serão aceitos bens cujos preços
unitários excedam o valor médio encontrado no mercado.
6.6. Os materiais deverão ser entregues no prazo de cinco dias úteis seguinte ao da solicitação
formalizada através de Ordem de Compra emitida pelo Departamento de Compras da Prefeitura
Municipal de Bonito/PA.
6.7. O prazo de entrega dos materiais de consumo diversos será de até 05 (cinco) dias
consecutivos (corridos), contados após a solicitação do pedido em documento padronizado emitido
pelo Departamento de Compras da Prefeitura de Bonito/PA.

6.10. Os recebimentos dos bens objeto do presente termo de referência dar-se-ão conforme o descrito
no artigo 73, inciso II e seus parágrafos, da Lei n.º 8.666/93, e conforme o disposto a seguir.
Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213
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6.9. Independente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade dos materiais entregues,
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou não estar em conformidade com o especificado
neste termo de referência, imediatamente após a notificação, sem ônus adicional ao Contratante.
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6.8. Será rejeitado todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com as condições
estabelecidas neste termo, ficando a Contratada obrigada a substituir no prazo de 02 (dois) dias,
contados a partir da notificação expedida pela unidade recebedora, sob pena de aplicação das
penalidades previstas no Contrato.
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6.10.1. No local de entrega, servidor designado fará o recebimento provisório, limitando-se a
verificar a sua conformidade com o discriminado na Nota Fiscal, fazendo constar do canhoto e no
verso da Nota a data da entrega.
6.10.2. O recebimento definitivo dos produtos de consumo dar-se-á apenas após a verificação da
conformidade com a especificação constante deste termo.
6.10.3. Caso insatisfatório as verificações acima, lavrar-se-á um Termo de Recusa, no qual se
consignarão desconformidades com as especificações contidas neste termo. Nesta hipótese, o
material será rejeitado, devendo ser substituído no prazo máximo de 02 (dois) dias, quando se
realizarão novamente as verificações constantes no subitem 6.10.1 deste.
6.11. Caso o fornecimento dos produtos não ocorra no prazo previsto, ou em caso de nova rejeição,
estará a empresa incorrendo em atraso na entrega, sujeitando-se à aplicação de penalidades.
6.12. Os custos da substituição dos transportes correrão exclusivamente à conta da empresa
contratada.
6.13. O pagamento pelo fornecimento do objeto desta licitação será efetuado pelas Secretarias
responsáveis pela solicitação em conformidade com a disponibilidade de recursos em moeda corrente
nacional, por meio de nota de empenho, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais,
verificando-se antes do pagamento, a comprovação de regularidade da Contratada.
6.14. A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJ apresentado no Contrato. Caso os dados da fatura estejam incorretos, a
Contratante formalizará à Contratada, e esta emitirá nova fatura, escoimada daquelas incorreções,
abrindo-se, então, novo prazo para pagamento.
6.15. Responder por todos os ônus referentes ao objeto do Contrato, desde os salários do pessoal nele
empregado, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que
venham a incidir sobre o objeto do futuro contrato.
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6.17. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto do futuro Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
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6.16. Responder, civil e penalmente, por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer
seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidente de ação, ou de omissão,
dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes do
ato de entrega dos Materiais de Consumo Diversos.

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213
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6.18. Liberar os materiais mediante requisição padronizada emitida pelo Departamento de Compras,
órgão competente da Prefeitura de Bonito/PA, com identificação da secretaria ou órgão destinatário,
local de entrega, quantidade e preço.
7. ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS:
7.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos materiais e consumo, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas
ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
7.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
8. DISPOSIÇÕES GERAIS/ INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
8.1. Todos os produtos fornecidos deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as
normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor, Vigilância Sanitária, e se exigido em
legislação, estarem de acordo com as normas do INMETRO, ABNT e possuir licença da ANVISA
(se for o caso).
8.2. A empresa contratada se responsabilizará, às suas expensas, pelas eventuais substituições dos
produtos nos seguintes casos: Produtos com especificações incompatíveis com este Termo de
Referência e Edital de Licitação, que apresentem deformidade, assim como de Produtos amassados
em função de manuseio inadequado durante o transporte até o Município de Bonito/PA mesmo que a
embalagem esteja íntegra, produtos com prazo de validade abaixo do estabelecido neste Termo de
Referência. O prazo máximo para substituição desses produtos, pela empresa, será de 02 (dois) dia
útil, a contar do comunicado formal do Município de Bonito/PA.
8.3. Conforme o parágrafo 4° do artigo 62 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, é dispensável o termo
de contrato e facultada a substituição, a critério da Administração e independentemente de seu valor,
nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive assistência técnica

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
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8.4.1. Serão exigidos na licitação os requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal,
regularidade trabalhista, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e declaração de que
não emprega menor, nos termos dispostos no Edital de Licitação;
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8.4. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
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8.4.2. Para capacidade econômico financeira exigida, os participantes deverão atender,
obrigatoriamente, os seguintes requisitos: LC maior ou igual a 1 (um);
8.4.3. A maior ou menor pontuação obtidas pelas empresas licitantes não terá qualquer influência na
sua classificação final, servindo apenas para habilitação ou não das proponentes;
8.4.4. Para sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado em cópia autenticada da
publicação do balanço em diário oficial de grande circulação da sede da Licitante;
8.4.5. As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenha Balanço Final de
exercício, deverão apresentar Balanço de abertura e/ou Demonstração de Resultado contábeis
envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua existência;
8.4.6. A qualificação técnica consistirá em comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, mediante
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado;
8.4.7. Será considerado compatível com a quantidade o atestado que apresentar, no mínimo, 25%
(vinte e cinco por cento) das quantidades estimadas na licitação, para cada item que o licitante estiver
participando;
8.4.8. Não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome;
8.4.9. A apresentação de documentos com o prazo de validade expirado acarretará a inabilitação do
proponente (exceto nos casos de documentos de regularidade fiscal apresentados por ME’s ou EPP’s,
que será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração, para a regularização da documentação, conforme Art. 43, § 1° da LC n°. 123/2006,
alterada pela LC n°. 147/2014). E para os documentos cujo prazo de validade não venha expresso,
será considerado o prazo como de até 30 (trinta) dias anteriores a da data prevista para apresentação
da proposta, exceto para os documentos que tenham validade indeterminada;
8.4.9.1. O prazo de validade de documentos citado no item 8.4.9 acima, é para qualquer documento
apresentado por licitantes que participarem da licitação, inclusive na fase de credenciamento dos
sócios, diretores ou representantes.
9. OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDOR(A):
9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução
do objeto e, ainda:

9.4. Aceitar a fiscalização do Município de Bonito/PA.
Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
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9.3. Cumprir o prazo de entrega e demais condições contratuais.
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9.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; O
objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da
rede de assistência técnica autorizada.
9.2.1. Excepcionalmente, com justificativa comprovada e aceita pela Administração, poderá ser
substituído o modelo ou a marca cotado dos materiais por outro de qualidade igual ou superior.
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9.5. Substituir os materiais que não atenderem as especificações.
9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e
17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
9.7. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
9.8. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
9.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
9.10. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
9.11. Assumir a responsabilidade por prejuízos causados ao Município de Bonito/PA por negligência,
imperícia ou imprudência de empregados ou prepostos, e também, os custos e assistência quanto a
acidentes com seus funcionários, na execução do contrato.
9.12. Para assinatura do contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ do tipo A3
(suporte criptográfico Token ou cartão), emitido por autoridade certificadora (AC) credenciada pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com validade de um a três anos, contendo
o endereço de correio eletrônico do fornecedor titular responsável pelo certificado. Ou seja, o
contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s)
Empresa(s);
9.12.1. O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular responsável
poderá configurar crime, nos termos da legislação penal vigente.
10. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BONITO/PA E FORMALIZAÇÃO E VIGENCIA
DO CONTRATO:
10.1. Receber os materiais e dar a aceitação no caso de os materiais atenderem as especificações
deste Termo de Referência.
10.2. Fiscalizar o bom andamento das entregas pela contratada, notificando, imediatamente e por
escrito, quaisquer problemas ou irregularidades encontradas.
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10.4. Para a entrega dos materiais, será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas
cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o
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10.3. Pagar a fatura da licitante vencedora no prazo e condições estabelecidas no edital de Licitação.
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Edital de licitação, deste Termo de Referência, e da Proposta de Preços da empresa considerada
vencedora.
10.5. A empresa beneficiária do registro de preço deverá firmar o contrato no prazo de até 5 (cinco)
dias úteis após a convocação.
10.6. O Contrato terá vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários, contado a
partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, de acordo com as condições
estabelecidas no artigo 57 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. O contrato poderá ainda,
ser prorrogado em conformidade com o disposto do artigo 57 e 65, da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, mediante Termo Aditivo.
10.7. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas aquisições dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado deste contrato, conforme art. 65, § 1° da Lei n°. 8.666/93.
10.8. Não será exigida a prestação de garantia para a contratação resultante deste Termo de
Referência.
10.9. A contratada deverá obedecer fielmente às exigências contidas neste Termo de Referência e
Minuta do Contrato, sendo que esta última será de acordo com minuta proposta pelo Departamento
de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Bonito/PA e será anexada ao Edital de
Licitação.
11. DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
13.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
13.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
13.1.3. Fraudar na execução do contrato;
13.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
13.1.5. Cometer fraude fiscal;
13.1.6. Não mantiver a proposta.
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12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na
licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do
contrato.
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13.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
13.2.2. Em caso de inexecução parcial, ou atraso de entrega posterior ao período padrão,
NOTIFICAÇÃO CONTRATUAL será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
13.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
13.2.4. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;
13.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
13.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
13.3.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
13.3.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
13.3.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na
Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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14.2 A adoção deste percentual justifica-se pela necessidade de se obter maior segurança no
cumprimento dos contratos com a administração, bem como garantia de uma melhor prestação dos
serviços públicos, pois a aquisição dos materiais que ora se licita não pode dar margem a erros, o que
prejudicaria toda a Administração e consequentemente trazendo com isso danos ao interesse público.
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14. JUSTIFICATIVA QUANTO À CAPACIDADE TÉCNICA:
14.1. Considerando que o percentual de exigência quanto à capacidade técnica a ser inserida no edital
de Licitação e já constante deste termo de referência é de 25% (vinte e cinco por cento), faz-se
necessária a justificativa quanto ao presente índice.
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14.3 Noutras palavras, a Administração Pública não pode se sujeitar ao risco de contratação de
empresas que não tenham o mínimo de qualificação técnica suficiente para efetuar todo o
procedimento operacional que o objeto do certame enseja.
14.4 É imprescindível que as empresas participantes detenham a expertise e estrutura operacional
necessárias para garantir o fornecimento da grande quantidade licitada no exíguo lapso de tempo
disponível.
14.5 Nesse sentido, se posicionou o STJ no Resp 172.232-SP, da relatoria do Ministro José Delgado:
Habilitação – Legitimidade da exigência de atestados técnicos indispensáveis à garantia do
adequado cumprimento do contrato e do melhor serviço público.
Administrativo. Licitação. Interpretação do art. 30, II e §1º, da Lei 8.666/93.
1.
Não se comete violação ao art. 30, II da Lei
8.666/93, quando, em procedimento licitatório, exige-se
comprovação, em nome da empresa proponente, de
atestados técnicos emitidos por operadores de telefonia
no brasil de execução, no país, em qualquer tempo, de
servilo de implantação de cabos telefônicos classes “L”
e “C” em período consecutivo de 24 meses, no volume
mínimo de 60.000 HXh, devidamente certificados pela
entidade profissional competente.
2.
“O exame do disposto no art. 37, XXI, da
Constituição Federal, em sua parte final, referente a
“exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações” revela que o propósito aí objetivado é
oferecer iguais oportunidades de contratação com o
Poder Público, não a todo e qualquer interessado
indiscriminadamente, mas, sim, apenas a quem possa
evidenciar que efetivamente dispõe de condições para
executar aquilo a que se propõe” (Adilson Dallari).
14.6 Não restam dúvidas, portanto, que a comprovação da capacidade técnico-operacional da
licitante, desde que prevista no edital de Licitação, é juridicamente possível, ante a previsão
constitucional e infraconstitucional desta situação, e ainda, busca a garantia efetiva da anterioridade
de fornecimento do objeto licitado, bem assim da administração pública em receber os bens
adquiridos através do certame.
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15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de
2002, a Contratada que:
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14.7 Ademais, não há de se falar em restrição de competitividade quando se verifica no mercado
diversas empresas aptas a participação deste certame, segundo os critérios adotados.
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15.1.1 Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;
15.1.2 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
15.1.3 Fraudar na execução do contrato;
15.1.4 Comportar-se de modo inidôneo;
15.1.5 Cometer fraude fiscal;
15.1.6 Não mantiver a proposta.
15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
15.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;
15.2.2. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;
15.2.3. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no
SICAF pelo prazo de até cinco anos;
15.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
15.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:
15.4,1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
15.4.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos
ilícitos praticados.
15.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
15.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade.
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16. OUTRAS INFORMAÇÕES:

70

15.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
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16.1. O Município de Bonito/PA, por intermédio da autoridade competente, poderá revogar ou
anular o certame, nas condições estabelecidas na legislação vigente, sem que disso decorra para os
licitantes o direito a qualquer reembolso de despesas ou qualquer indenização.
16.2. Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou
oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que o Pregoeiro
porventura julgar necessário.
16.3. A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável das normas contidas neste
Termo de Referência e no Edital de Licitação e anexos, bem como na observância dos preceitos
legais e regulamentares que a regem.
16.4. Havendo indício de conluio entre os licitantes, o Município de Bonito/PA comunicará o fato à
Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para as providências devidas.
16.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em especial quanto à
veracidade das declarações feitas ou apresentadas em razão do cumprimento das exigências deste
Edital e seus anexos, porém a Adjudicação e Homologação do referido processo dar-se-á após
relatório circunstanciado de diligência realizada em loco pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio para
real comprovação dos fatos.
16.6. Não serão levadas em consideração vantagens não previstas no Edital de Licitação.
16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Referência e Edital de Licitação e seus
anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Iniciando-se e vencendo-se os
prazos somente em dias de expediente normal da Administração.
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16.9. Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para
tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro,
em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a
incidir sobre os produtos negociados.
16.9.1. O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do
Consumidor (INPC).
16.9.2. O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração.
16.9.3. O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por
fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo
com a necessidade da Prefeitura Municipal de Bonito/PA e suas Secretarias.
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16.8. Fica vedada à contratada a subcontratação total do objeto deste Termo de Referência, assim
com a parcial acima do limite permitido pela Administração.
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16.10. Quaisquer tentativas de uma licitante para influenciar a decisão do Pregoeiro no processo de
exame, esclarecimento, avaliação e comparação das propostas de preços e em decisões concernentes
à contratação, poderão resultar na rejeição da proposta dessa concorrente.
16.10.1. Somente serão aceitas sugestões de licitantes com o simples intuito de alertar o Pregoeiro em
suas decisões.
16.11. Este Termo de Referência o Edital de Licitação e os seus anexos são complementares entre si,
de modo que qualquer detalhe que mencione em um de seus documentos e se omita em outro, será
considerado específico e válido.
Bonito do Pará – PA, 28 de fevereiro de 2019.
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Raimundo Nonato da Silva Monteiro
Pregoeiro
Portaria nº 0017/2017/PMB
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ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

No dia ...... de ........... de 20__, o Município de Bonito/PA, através da Prefeitura Municipal de
Bonito/PA, com sede à AV Charles Assad, Nº 399, Bairro Centro, CEP: 68.645-000 – Bonito do
Pará/PA, neste ato representado por Seu Prefeito, Sr. Silvio Mauro Rodrigues Mota, portador do RG
n°. ....................... SSP/PA e CPF n°. ..........................., juntamente com os gestores do: Fundo
Municipal de Educação, CNPJ: 29.332.195/0001-59, neste ato representado pela secretária a Sra.
Wanja Cristina da Silva Sousa, portador do RG n°. ....................... SSP/PA e CPF n°.
...........................; Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 11.759.577/0001-06, neste ato representado
pelo secretário Sr. Paulo José de Araújo Junior, portador do RG n°. ....................... SSP/PA e CPF n°.
...........................; Fundo Municipal de Assistência Social, CNPJ: 24.985.987/0001-09, neste ato
representado pelo secretário Sr. Marcos Pedro Rodrigues Mota, portador do RG n°. .......................
SSP/PA e CPF n°. ........................... e Fundo Municipal de Meio Ambiente, CNPJ:
29.361.187/0001-30, neste ato representado pelo secretário Sr. José Oscar Peixoto, portador do RG
n°. ....................... SSP/PA e CPF n°. ..........................., nos termos da Lei Federal n. 10.520, de 17 de
julho de 2.002, Decreto nº 3.931/01, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 4.342/02, a Lei
Federal 8.666/93 com suas alterações posteriores e Lei Complementar 123, de 14/12/2006 e
alterações, e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da(s) proposta(s)
apresentada(s) no Pregão Presencial SRP ________ Nº ______/2019/PMB/CPL/SEMAD,
RESOLVE registrar os preços ofertados pela(s) empresa(s):
1) A empresa ......................, com sede à ....................., inscrita no CNPJ sob o nº ............................,
representada pelo ......................... conforme quadro abaixo:
Item
Descrição dos Produtos
Und
Qtd.
Valor (R$)
Unitário

Total

Marca:
Modelo:
Marca:
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Este Registro de Preços tem vigência de 1 (um) ano contado da data da sua assinatura, tendo início e
vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.
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Modelo:

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.149.083/0001-07

As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Presencial SRP n°
_____/2019/PMB/CPL/SEMAD e seus anexos integram esta Ata de Registro de Preços,
independentemente de transcrição.
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Município de
Bonito/PA e da(s) Empresas(s) Beneficiária(s) do Registro.
Bonito/PA, .... de ......... de 2019.

...............................................
Prefeitura Municipal De Bonito/PA

...................................................
Fundo Municipal de Educação

................................................
Fundo Municipal de Saúde

............................................
Fundo Municipal de Assistência Social

..........................................
Fundo Municipal de Meio Ambiente
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1) Empresa .......................
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ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
N°..... DE FORNECIMENTO DE
PRODUTOS FIRMADO ENTRE A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BONITO/PA/ FUNDO............ E A
EMPRESA .............
Pelo presente instrumento celebrado em decorrência de licitação, modalidade Pregão Presencial SRP
n° ________ Nº ______/2019/PMB/CPL/SEMAD, de um lado a Prefeitura Municipal de Bonito/PA,
CNPJ nº 05.149.083/000107, com sede à Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do
Pará – CEP: 68.645-000– Bonito/PA – PA, através do Fundo Municipal......................... sob o
CNPJ:....................................., neste ato representado Pelo Sr. ....................................., portador (a) do
RG n° .................,................ e CPF n° ..........................., doravante denominado CONTRATANTE, e
de outro lado, a empresa ............................, inscrita no CNPJ/MF sob o n° .........................., com sede
à ........................., neste ato representada por seu representante legal o(a) Sr.(a)
..................................., CPF n° ..........................., Carteira de identidade n°........................., a seguir
denominada CONTRATADA, ajustam o fornecimento abaixo especificados, mediante as cláusulas e
condições seguintes:
O presente contrato decorreu do Processo Licitatório Pregão Presencial SRP N° 9.002/2019 CPL/PMB/SEMAD, ficando, este contrato, e os casos omissos, sujeitos as regulamentações contidas
na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de
2006 e subsidiariamente pela Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações. Face a lavratura
deste, houve a devida homologação do certame pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal, os quais
ficam fazendo parte integrante do presente Contrato, para todos os efeitos legais.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:
OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO: O objeto do presente instrumento trata para a
Aquisição de forma parcelada de Material de Consumo Diversos para atendimento da
Prefeitura Municipal de Bonito, através da Secretaria Municipal de Administração e de todas
as demais Secretarias Gestora de Fundos como: Saúde, Educação, Assistência Social e Meio
Ambiente, com o objetivo de suprir suas necessidades administrativas, pelo período de 12
meses, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de Referência Anexo I do Edital Pregão Presencial SRP N° 9.002/2019 - CPL/PMB/SEMAD.
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As especificações, quantidades, preços unitários e totais contratados dos produtos contratados estão
no anexo I deste contrato.
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OBJETO CONTRATADO: ______________________________________.

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.149.083/0001-07

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FORNECIMENTO:
O fornecimento dos materiais deverá se dar da forma estabelecida no edital e itens 3, 4 e 6 do Termo
de Referência - Anexo I e item 15.2 e seus subitens, ambos do Edital Pregão Presencial SRP n°.
.............../2019/CPL/SEMAD, e deverão ser entregues imediatamente ao da solicitação formalizada e
do recebimento do pedido, sob pena de quebra de contrato, onde o mesmo será imediatamente
reincidido e passado para o 2º colocado, se houver.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os materiais terão seus recebimentos provisórios, para efeito de
posterior verificação da conformidade dos mesmos com a especificação, e seu recebimento definitivo
no prazo de até 01 (um) dia a contar da data do recebimento provisório, após a análise de todos os
materiais, após a conferência final das quantidades, estado de conservação e padrões de qualidade.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os materiais que apresentarem algum tipo de desconformidade
deverão ser substituídos sem quaisquer ônus para a Prefeitura Municipal de Bonito/PA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A Prefeitura Municipal de Bonito/PA e a Secretarias, reservam-se o
direito de não receber o objeto em desacordo com as especificações e condições constantes deste
Contrato, Edital Pregão Presencial SRP N° 9.002/2019 - CPL/PMB/SEMAD e anexos. Materiais
avariados, danificados, quebrados, ou seja em desacordo com o contratado, deverão ser substituídos
em até 02 (dois) dia útil, a contar da notificação, sem ônus adicionais para a Prefeitura
Municipal de Bonito/PA.
PARÁGRAFO QUARTO: As especificações e fornecimento dos materiais, deverão obedecer
rigorosamente com o estabelecido no Termo de Referência - Anexo I do Edital Pregão Presencial
SRP N° 9.002/2019 - CPL/PMB/SEMAD.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E
REAJUSTE:
O valor global do fornecimento, ora contratado é de R$ _____________________
(____________________)
a) No valor pactuado estão inclusos todos os custos necessários para o atendimento do
objeto deste Contrato, bem como todos os impostos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer
outros ônus que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado, contratado e constante
da proposta;

d) Em caso de devolução da Nota Fiscal/Fatura para correção, o prazo para pagamento
passará a fluir após a sua reapresentação;
Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
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c) A Nota Fiscal/Fatura, deverá ser emitida pela licitante vencedora/contratada,
obrigatoriamente com o mesmo número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos
de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de Empenho;
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b) O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Bonito/PA, em até 30 (trinta) dias
após a data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura;
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e) O pagamento só será efetuado após a comprovação pela contratada de que se encontra em
dia com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante apresentação das
Certidões Negativas de Débito com INSS, FGTS e Trabalhista – CNDT, Certidão negativa
municipal, estadual;
f) O pagamento será efetuado em conta bancária da empresa fornecedora dos materiais,
devendo então a entrega quando da 1ª. Fatura dos dados bancários para o pagamento, com o
n° da agencia e conta;
g) As empresas enquadradas no Simples Nacional deverão apresentas uma Declaração
firmada pelo técnico responsável devidamente registrado no CRC (Conselho Regional de
Contabilidade), informando a alíquota que será retida, referente ao ISSQN.
I. A não entrega da Declaração de alíquota de ISSQN de empresa enquadrada no Simples
Nacional exigida na alínea “g” deste Edital implicará na retenção de 5% do ISSQN
h) Fica ressalvada a possibilidade de alteração dos preços, caso ocorra o desequilíbrio
econômico financeiro do Contrato, conforme disposto no Art. 65, alínea “d” da Lei 8.666/93.
i) O preço do(s) produto(s) ofertados(s) será fixo e irreajustável, na vigência deste contrato,
salvo as situações de desequilíbrio financeiro do contrato, por requerimento devidamente
instruído, nos termos da Lei Federal 8666/93.
j) Fica assegurado o direito do contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto,
seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômicofinanceiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos
que venham a incidir sobre os produtos negociados.
k) Os preços poderão ser reajustados, anualmente, de acordo com o INPC (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor) que é o índice oficial do Governo Federal, com data base na data
de apresentação da proposta.
l)

O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pela Administração.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA:
O presente Contrato tem vigência vinculada à vigência dos respectivos créditos orçamentários,
contado da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, de acordo com as condições
estabelecidas na Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO:
0201 – GABINETE DO PREFEITO
04.122.0002.2.006 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
0301 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0002.2.010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta dos recursos orçamentários
disponíveis e constantes do orçamento vigente da Secretaria, sob o título:

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.149.083/0001-07

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
0501 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
12.122.0002.2.016 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
0602 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.
10.122.0002.2.043 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
0702 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0002.2.057 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
1001 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.122.0002.2.079 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO.
Obs.: A dotação orçamentaria aplicada para pagamento das despesas oriundas deste futuro processo
licitatório será a dotação vigente no momento do efetivo pagamento contemplados em contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os registros contábeis serão efetuados de acordo com a execução da Lei
Orçamentária vigente.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da CONTRATADA:
Fornecer os produtos objeto deste contrato, nos termos estabelecidos na Cláusula Primeira, nos locais
e endereços estabelecidos pela CONTRATANTE, primando pela qualidade dos produtos,
obedecendo às especificações constantes deste Contrato, de sua proposta e do edital Pregão
Presencial no SRP N° 9.002/2019 - CPL/PMB/SEMAD e seus anexos.
a) Não transferir suas obrigações para outrem, sem prévio consentimento do
CONTRATANTE, inclusive quanto ao valor a ser repassado à empresa subcontratada, sendo
que o CONTRATANTE não fica obrigada a aceitar tal transferência. Fica facultado ao
Contratante aceitar ou não a subcontratação.
b) Somente entregar os produtos mediante determinação formal do CONTRATANTE.
c) Cumprir o prazo de entrega e demais condições contratuais.
d) Aceitar a fiscalização do Município de Bonito/PA.
e) Considerar que a ação de fiscalização do CONTRATANTE não exonera a
CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
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g) Assumir a responsabilidade por prejuízos causados ao Município de Bonito/PA ou a
terceiros por negligência, imperícia ou imprudência de empregados ou prepostos, e também,
os custos e assistência quanto a acidentes com seus funcionários, na execução do contrato,
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f) Atender, manter e disponibilizar todas as exigências e condições constantes do Anexo I
(Termo
de
Referência)
do
edital
do
Pregão
Presencial
SRP
Nº
______/2019/PMB/CPL/SEMAD.
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não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo
órgão interessado.
h) Durante o prazo de vigência deste Contrato, a Contratada deverá manter as mesmas
condições exigidas e apresentadas na fase de habilitação.
i) Arcar com todas as despesas, relativas ao objeto contratado, bem como os respectivos
custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e quaisquer
outras decorrentes de lei ou regulamento e necessárias ao cumprimento do objeto deste
contrato, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a
Prefeitura Municipal de Bonito/PA.
j) Lucro empresarial, todas as despesas relativas ao objeto contratado, bem como os
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras e
quaisquer outras decorrentes de lei ou regulamento e necessárias ao cumprimento do objeto
desta licitação.
k) Responsabilizar-se pela fiel execução do fornecimento nos prazos e horários
estabelecidos.
l) A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, e
comerciais resultantes da execução do contrato.
m) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas aquisições dos produtos, até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado deste contrato, conforme art. 65, § 1° da Lei n°. 8.666/93.
n) Para assinatura deste contrato a Empresa deverá possuir certificação digital e-CNPJ do
tipo A3 (suporte criptográfico Token ou cartão), emitido por autoridade certificadora (AC)
credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP- Brasil), com validade de
um a três anos, contendo o endereço de correio eletrônico do fornecedor titular responsável
pelo certificado. Ou seja, este contrato deverá, obrigatoriamente, ser assinado digitalmente
pelo(s) sócio(s) ou representante(s) da(s) Empresa(s).
O uso de certificado digital e da respectiva senha por pessoa que não seja o titular responsável poderá
configurar crime, nos termos da legislação penal vigente.
p) Para efeito das obrigações ora assumidas, fica fazendo parte integrante do presente Instrumento,
independentemente de transcrição, o Edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP N°
______/2019/PMB/CPL/SEMAD e seus anexos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da
CONTRATANTE:

c) Servidor responsável pela fiscalização da execução do contrato:
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b) Fiscalizar, gerenciar e monitorar todas as atividades decorrentes do fornecimento pela
CONTRATADA, notificando, imediatamente e por escrito, quaisquer problemas ou
irregularidades encontradas.
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a) Verificar e fiscalizar as condições técnicas da CONTRATADA, visando estabelecer
controle de qualidade dos produtos.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
Nome do servidor responsável: ........................
Portaria nº...........................
Cargo/função: Fiscal de Contrato
d) Receber os materiais fornecidos pela CONTRATADA, cabendo ao fiscal designado pelo
CONTRATANTE, o seu recebimento, conferência e atestação.
e) Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com os prazos e condições
estabelecidas na Cláusula Terceira deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES:
O descumprimento das obrigações e demais condições estabelecidas neste Contrato sujeita a
CONTRATADA às seguintes penalidades, conforme o caso:
a)

Advertência;

b)

Multa, nos seguintes termos:
I.

Em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do fornecimento,
por cada dia de atraso;

II. Pela recusa em executar o fornecimento, por prazo superior a dez dias após o
vencimento do prazo Contratual, acarretará em multa de 10% (dez por cento) do
valor remanescente do Contrato;
III. Pela demora em corrigir falhas do fornecimento executado, a contar do segundo
dia da data da notificação da rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do produto,
por cada dia decorrido;
IV. Pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas no fornecimento executado,
entendendo-se como recusa o fornecimento não efetivado nos cinco dias que se
seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do fornecimento
rejeitado.
V. O valor das multas será descontado de qualquer fatura ou crédito existente em
favor da Contratada. Caso a mesma seja superior ao crédito eventualmente
existente, a diferença será cobrada judicialmente, se necessário.
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d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura de Bonito/PA,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir à Prefeitura de Bonito/PA, pelos prejuízos resultantes.
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c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Prefeitura de Bonito, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
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e) Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às
penalidades tratadas nas alíneas “c” e “d” acima:
I.

Pelo descumprimento do prazo de execução do fornecimento;

II. Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do
fornecimento, caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de
10 (dez) dias úteis, contados da data da rejeição, com a notificação devida; e
III. Pela não execução do fornecimento de acordo com as especificações e prazos
estipulados no Edital;
f) Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeito, ainda, no que couber, às
demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93;
g) As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu
total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos
cabíveis.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
Este contrato poderá ser rescindido, nas condições previstas no art. 78 da Lei n° 8.666/93. A
CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA LEGISLAÇÃO:
O presente Contrato pela Lei n° 8.666/93, e suas alterações; Os casos omissos serão tratados de com
base na Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
Fica eleito o Foro da Comarca de Bonito/PA, para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste
Contrato.
Bonito/PA, .... de ......... de 2019.
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----------------------------------------CONTRATANTE
----------------------------------------CONTRATADA

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.149.083/0001-07

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII
DO ART. 7 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI N°
8.666/93

Ref.(identificação da licitação)
...................................(nome da licitante), inscrito no CNPJ n° ............................, por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr.(a).............................................portador(a) da carteira de Identidade
n°............................... e do CPF n°..............................., declara, para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

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

Cidade – UF, __ de ______________ de 2019.

____________________________________________
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(nome completo, n° do RG e assinatura do representante legal da empresa)
Observação importante: Assinalar a ressalva acima se a empresa licitante empregar menor a partir de
14
(quatorze)
anos na
condição
de
menor aprendiz.
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Ref.(identificação da licitação)

...................................................., com sede na ....................................., inscrita no (razão social da
empresa) (endereço) CNPJ n° ............................, vem, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a) ........................, portador(a) da Carteira de Identidade n° .......................... e do CPF
n°......................., em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei Federal n° 10.520/02, declarar que
cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade Pregão
Presencial SRP N° 9.002/2019 - CPL/PMB/SEMAD do Município de Bonito/PA e que concorda
com todas as condições estabelecidas neste Edital.
Declara, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a
Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, ciente
de obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Cidade – UF, __ de ______________ de 2019.

____________________________________________
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(nome completo, n° do RG e assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO VI (MODELO)
CARTA

PROPOSTA
Cidade – UF, .... de ........................... de 201__.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO/PA
Comissão Permanente de Licitação
REF.: Pregão Presencial N° 9.002/2019 - CPL/PMB/SEMAD
Prezados Senhores,
Após examinarmos o Edital do Pregão Presencial em referência, com o qual estamos plenamente de
acordo, apresentamos nossa proposta de preços para a Contratação de Empresa Especializada no
Fornecimento de materiais permanentes, para o Ano de 2019, EM CONFORMIDADE COM
TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS, conforme abaixo.
O valor global da nossa proposta é de ........(...................................................) de acordo com as
planilhas descritivas de quantidades e preços, anexa.
DECLARAMOS EXPRESSAMENTE QUE:
a) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida licitação,
expressas no Edital e seus Anexos, os quais recebemos da Pregoeiro e Equipe de Apoio da
PMGN.
b) Nos preços propostos, estão inclusas todas as despesas com tributos e fornecimento de
certidões e documentos, bem como encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários,
comerciais, e outros de qualquer natureza;
c) Manteremos válidas e imutáveis todas as condições desta proposta pelo prazo mínimo de 60
(sessenta) dias, contados da data de sua abertura.
d) Não estamos sujeitos a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a
Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Esclarecemos, finalmente, que o portador da presente Proposta, está autorizado e habilitado a prestar
a essa Comissão de Licitação os esclarecimentos e informações adicionais que forem consideradas
necessárias.
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(Assinatura do representante legal da firma )
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Atenciosamente,
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ANEXO VII
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Razão Social do Proponente:

CNPJ:

Endereço:

N°

Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

Fax (se houver):

Nome e nº da agência:

Conta Bancária:

e-mail:
Banco:

•
As Licitantes deverão apresentar proposta conforme descrição e quantidades dos Itens
constantes no Item 3 do Termo de Referência - Anexo I deste Edital, e deverão obedecer ao aludido
no item 5 do Edital e seus respectivos subitens.
•
As Licitantes deverão descrever em sua proposta que concordam e estão submissas a todos os
itens do Edital e seus anexos.
1. Em atenção ao PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 9.002/2019 - CPL/PMB/SEMAD, apresentamos
na tabela abaixo, nossa proposta de preços para participação no Certame, válida por 60 dias (no
mínimo):
INFORMAR QUAIS COTAS (ITENS) ESTÁ APRESENTANDO PROPOSTA
ITEM nº Especificação do(s) produto(s)

Marca Unid. Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)

VALOR TOTAL DO(S) ITEM(S) Nº......... : R$ .................... (................................ Por Extenso)

Cidade – UF, __ de ______________ de 201__.
____________________________________________
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(nome completo, n° do RG e assinatura do representante legal da empresa)

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.149.083/0001-07

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DE
MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE EPP (MODELO)

Declaramos, para os fins legais, ser microempresa (ME) / empresa de pequeno porte(EPP), nos
termos da legislação vigente, não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do
artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos do Pregão Presencial N° 9.002/2019 CPL/PMB/SEMAD , que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento
de MATERIAIS PERMANENTES, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊNCIA E
DEMAIS ANEXOS.

( ) Há Regularidade Fazendária ( ) Não há Regularidade
Licitante:...............................................................................
Data:.....................................................................................

__________________________________________
Assinatura

Nome e Função: ...............................................................
CPF:..................................................................................
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Fone:.................................................................................

Av. Charles Assad, nº 399 – Centro – Bonito – Estado do Pará – CEP: 68.645-000
Email: prefeitura.bonito@hotmail.com Fone: (91) 3803-1213

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CNPJ: 05.149.083/0001-07

ANEXO IX
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO:
CPL/PMB/SEMAD
OBJETO: Contratação
PERMANENTES.

de

PREGÃO

Empresa

PRRESENCIAL

Especializada

no

SRP

N°

Fornecimento

de

9.002/2019

-

MATERIAIS

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO:
BAIRRO:

CEP:

CIDADE:

ESTADO:

TELEFONE (COM DDD):
EMAIL:
NOME DO REPRESENTANTE:

DATA:

ASSINATURA:

Senhor Licitante,
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Visando uma comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Bonito/PA, e as empresas
licitantes, solicitamos aos interessados o preenchimento do recibo de retirada do edital, remetendo ao
Pregoeiro através do e-mail: CPL.BONITO.PA@GMAIL.COM não encaminhamento do recibo de
retirada exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações concernentes a Licitação.
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