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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 018/2022 

Processo Administrativo nº 16/2022 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI, com sede à Av. Eládio Lobato, s/nº, Cidade Nova, 

CEP 68.430-000, nesta cidade de Igarapé-Miri/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 05.191.333/0001-69, neste 

ato representado por seu prefeito, Exmo. Sr. Roberto Pina Oliveira, brasileiro, inscrito no CPF/MF n° 
123.643.122-72 e portador da cédula de identidade nº 3922571/SSP-PA, torna público que, por meio de seu 

Pregoeiro, realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo menor preço por item, nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, 
Decreto Federal n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, 

Lei nº 8.078/90 e alterações – (Código de Defesa do Consumidor), DECRETO Nº 8.538, de 6 de outubro de 
2015, Instrução Normativa SLTI/MPOG Nº 03 de 26/04/2018, Instrução Normativa nº 03, de 09/11/2018, 

Acórdão TCU 1872/2018 e subsidiariamente, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da legislação 

correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos. 

 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Data da sessão: 19/08/2022 

Horário: 14:00h 
Local: www.portaldecompraspublicas.com.br 
Observação: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização da sessão pública na data acima mencionada, o evento 

será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Processo Licitatório tem por objeto à REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI, SECRETARIAS e FUNDOS MUNICIPAIS, 
conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I. 

2. DO ORGÃO GERENCIADOR E ORGÃOS PARTICIPANTES 

2.1. O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI/PA. 

2.1.1. Será participante o seguinte órgão: 

2.1.1.1. Secretária Municipal de Educação; 

2.1.1.2. Secretária Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O credenciamento é o nível básico do registro cadastral no www.portaldecompraspublicas.com.br, que 

permite a participação dos interessados na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.  

3.2. O cadastro no “Portal de Compras Públicas” poderá ser iniciado no Portal de Compras no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 

efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade 

responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda 
que por terceiros.  

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para 

imediato bloqueio de acesso. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta 

licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores 
– SICAF, conforme disposto no artigo 9º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 03, de 26/04/2018.  

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 

vigente; 
4.2.2. Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer Órgão da Administração Pública direta ou 

indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem como as que estejam punidas com suspensão 

do direito de contratar ou licitar com a Administração Pública Municipal. 
4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.2.5. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio. 
Nota Explicativa: O presente edital não prevê as condições de participação de empresas reunidas em consórcio, vez que a experiência prática 

demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade 

técnica. Como o presente edital foi elaborado com foco no dia a dia da Administração, e o objeto deste certame pôde ser objetivamente 

definido pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado, consignou-se a vedação descrita no subitem 4.2.6 acima. 

4.3. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo próprio do 

sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
4.3.1. Que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei 

Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 

4.3.1.1. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

4.4. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 
4.4.1. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores; 

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

da Constituição; 

4.4.3. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG nº 03 de 26/04/2018. 

4.4.4. Em atendimento ao disposto no art. 48, incisos I e III, da Lei Complementar 123/2006, os itens 

com valor até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), serão exclusivos para microempresas e empresas de pequeno 

porte com sede na Região Tocantina (Municípios de Igarapé-Miri, Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, 
Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia), respeitadas as disposições 

previstas no §2º e no °§3º do art. 1º do Decreto Federal nº 8.538/2015, aplicável subsidiariamente ao caso por 

força do Parágrafo Único do art. 47 da LC nº 123/2006, com redação da pela LC nº 147/2014). 
4.4.4.1. Em caso de não haver, na disputa dos itens mencionados acima, ME ou EPP com sede na Região 

Tocantina (Municípios de Igarapé-Miri, Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, 

Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia), é permitido que as demais ME e EPP  concorram aos itens 

destinados exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte com sede na Região Tocantina.  

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/


 

 

                                  ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI/PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 
COMPLEXO ADMINISTRATIVO AV. ELÁDIO CORRÊA LOBATO, CIDADE NOVA –CEP:68.430.000 CNPJ: 05.191.333/0001-69 www.igarapemiri.pa.gov.br 
Facebook: Prefeitura do Miri/Twitter: @PrefeituraMiri/gabinete@igarapemiri.pa.gov.br  

3 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos 

de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio 

dessa documentação.  

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

5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio 

de chave de acesso e senha. 

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

assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, 

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

emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o 

que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances. 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: Valor unitário e total do item; Marca; Fabricante; Descrição detalhada do objeto 

indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia; 
6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, 

tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

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

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

LANCES  

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

e local indicados neste Edital.  
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em 

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

apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.  
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

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

levado a efeito na fase de aceitação. 

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

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

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema 

eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro. 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item ou percentual de desconto. 

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

regras estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último 

por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. O licitante poderá oferecer lance, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 

percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance 
que cobrir a melhor oferta.  

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

em primeiro lugar. 
7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”.  

7.11. No modo de disputa aberto e fechado, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze 

minutos. Encerrado o prazo previsto o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, 
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, abrindo direito de lance para os 10% 

mais próximo do vendedor, a recepção de lances será automaticamente encerrada. 

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

lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente. 

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

consecução do melhor preço. 

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

em primeiro lugar. 
7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 

lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

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

7.18. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício 

somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 
7.19. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema eletrônico 

encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 

(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 
7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência 

de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas. 

7.21. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da 
entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 

44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007. 
7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas 

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

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

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
7.24. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa, empresa de 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa de pequeno porte e 

equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio eletrônico para que se identifique 

a primeira que poderá apresentar melhor oferta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará as propostas 

quanto ao preço, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 

8.2. Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível ou manifestamente inexequível.  
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a 

parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.2.2. Para verificação do valor inexequível o pregoeiro utilizará o artigo 48,  inciso II, § 1º, alíneas 
“a” e “b” da Lei Nº 8.666/1993 impõe que serão desclassificadas as propostas que: I - as propostas que não 

atendam às exigências do ato convocatório da licitação; II – propostas com valor global superior ao limite 

estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 

contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.  

8.3. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de funcionalidade 
disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

8.4. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, 

formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceito pelo Pregoeiro. 
8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

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

8.6. Caso necessário, o Pregoeiro solicitará do(s) licitante(s) classificado(s) em primeiro lugar a apresentação 
de amostra(s), que deverá(ão) ser apresentada(as) no prazo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data da 

solicitação, junto ao Órgão Solicitante, para conferência do produto/serviço com as especificações solicitadas 

no Termo de Referência. 
8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para 

a continuidade da mesma. 

8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação 
em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.9. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar 

com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.10. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

8.11. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
8.12. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante vencedor não 

atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de classificação, poderão ser 

convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, observado o preço da proposta 
vencedora. 

8.13. Todos os licitantes que tiverem suas ofertas regularmente aceitas deverão encaminhar proposta no prazo 

máximo de 02 (duas) horas via sistema. 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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8.14. A Proposta de Preço deverá conter ainda as informações: Razão Social da empresa, CNPJ (número); 

Número do telefone; Endereço comercial; Banco, agência e número da conta corrente da licitante; Descrição do 
produto/serviço; Preço unitário e total; Quantidade e especificação da embalagem; Prazo de validade da 

proposta; 

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

9. DA HABILITAÇÃO 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF 
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://certidoes-

apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, 
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

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

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 
9.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 

participação. 

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

nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à 
qualificação-econômico financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 03, de 2018. 

9.4.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente quando 
o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

9.5. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio oficial, ou na hipótese 

de se encontrar vencida no referido sistema, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 2 (dois) dias, 
documento válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação,  ressalvado 

o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e das 

sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos 
documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital. 

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

legalmente permitidos. 
9.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso 

daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 
9.9. Os licitantes que estiverem ou não cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, 

além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 3, de 2018, deverão 

encaminhar exclusivamente por meio do sistema a documentação relativa à Habilitação Jurídica, à Regularidade 
Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira. 
9.10. Documentação relativa à Habilitação Jurídica 

9.10.1. No caso de empresário individual: inscrição no registro público de empresas mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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9.10.2. 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; 

9.10.3. 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; 
9.10.4. 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, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do 

Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 
9.10.5. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que 

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

respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
9.10.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

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

respectiva; 
9.10.8. Documentos de identificação de todos os sócios proprietários (carteira de identidade, ou 

equivalente e CPF). 

9.11. Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

9.11.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas juntamente com QSA; 
9.11.2. 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; 

9.11.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
9.11.4. 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; 
9.11.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

9.11.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou distrital do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
9.11.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do 

domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.11.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte, ou 
sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 
9.11.9. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de pequeno 

porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de 

balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

9.11.10. 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 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação. 

9.11.11. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, para comprovar a regularização. O prazo poderá 

ser prorrogado por igual período;  

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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9.11.12. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação; 

9.12. Documentação relativa à Qualificação Técnica: 

9.12.1. Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
comprovando que a empresa licitante forneceu objeto compatível em características, quantidades e prazos, com 

o objeto da presente licitação, descrevendo claramente os quantitativos fornecidos, devendo ser feita em papel 

timbrado da Declarante, indicando o CNPJ/MF (Matriz ou Filial) da Licitante e identificação completa da 

empresa/órgão que o expede, e sempre que possível o valor do serviço prestado. Também deverá constar que 
os serviços foram ou estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo nos registros até a data da 

expedição fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.  Deve ser datada e 

assinada (nome do representante da Empresa Emitente – cargo-telefone), conforme Art. 30, § 4º da Lei 8.666/93. 
9.12.2. A empresa cujos dados cadastrais no SICAF incluam o fornecimento de produto compatível 

com o objeto licitado terá sua capacidade técnica presumida e ficará, a critério do pregoeiro, dispensada da 

apresentação do atestado de capacidade técnica. 
9.13. Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 

9.13.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, 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; 

9.13.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 
9.13.3. 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: 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
 

Passivo Circulante + Passivo Não circulante 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não circulante 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante  

9.13.4. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de pequeno 

porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de 
balanço patrimonial do último exercício financeiro (art. 3º do Decreto nº 6.204, de 5 de setembro de 2007); 

9.13.5. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

9.13.6. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 
permitidos. 

9.13.7. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a mesma 
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

9.13.8. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 
9.13.9. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

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

9.13.10. Os documentos sem prazo de validade deverão ter sidos expedidos com até 90 (noventa) dias 
de antecedência da data de abertura da licitação. 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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9.13.11. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
9.13.12. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 

para aceitação da proposta subsequente. 
8.14. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a 

contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br e deverá: 
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 

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

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

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

do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 
10.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, vinculam a Contratada.  

10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 

caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.  

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas 
de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de 

desclassificação. 

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

corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 
10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para 

que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual decisão 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação 

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

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 03 (três) dias, que começarão a contar 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 

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

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

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja 

interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará 

o procedimento licitatório. 

13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CADASTRO DE RESERVA 

13.1. No momento da homologação, a Autoridade Competente convocará os licitantes aptos (com propostas 

não recusadas), para que nas mesmas condições da primeira colocada para o lote, possam formalizar o Cadastro 

de Reserva.  

13.1.1. O sistema eletrônico do portal de compras públicas deverá enviar um e-mail a todos os 
fornecedores com propostas não recusadas para que eles possam aderir ao Cadastro de Reserva pelo preço do 

primeiro colocado desconsiderando margem de preferência (exceto para o(s) fornecedor(es) vencedor(es);  

13.1.2. O e-mail deverá conter, além da identificação da licitação/item, a quantidade que será fornecida 
pelo fornecedor (obtida da proposta do fornecedor), o preço e a data/hora fim do Cadastro de Reserva; 

13.1.3. Os fornecedores interessados em fazer parte do cadastro de reserva deverão, no sistema 

eletrônico do portal de compras públicas, registrar intenção de participar do Cadastro de Reserva. 
13.1.4. Com o aceite da participação do cadastro de reserva, os fornecedores serão convocados a 

apresentarem seus documentos de habilitação e proposta atualizados.  

13.2. Homologada a licitação, será formalizada Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, 

com o fornecedor primeiro classificado para o objeto licitado. Se o licitante primeiro colocado recusar-se a 
assinar a ata, ou não puder fornecer o objeto, será convocado o licitante que aceitou em fazer parte do Cadastro 

de Reserva fornecendo o item licitado pelo preço do primeiro, obedecida a ordem de classificação.  

13.3. A PREFEITURA/SECRETARIA convocará formalmente os fornecedores, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, para assinatura da Ata de Registro de Preços, através de mensagem eletrônica enviada ao endereço de e-

mail fornecido pelo licitante vencedor.  

13.3.1. O prazo previsto no item 13.3 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando, durante 

o seu transcurso, for solicitado pelo fornecedor convocado, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 
PREFEITURA/SECRETARIA.  

13.4. Se a licitante vencedora recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, o 

pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n.º 
8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, respeitada a ordem de classificação, 

para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, 

celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de Preços.  
13.5. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no 

anexo I deste edital, podendo a Administração promover a contratação em unidades de acordo com suas 

necessidades. 

13.6. Caberá ao órgão gerenciador à prática de todos os atos de controle e administração do SRP. 
13.7. Caberá ao órgão participante a manifestação de interesse em participar do registro de preços, sendo 

responsável pelos dados prestados, providenciando o encaminhamento, ao órgão gerenciador, de sua estimativa 

de consumo, cronograma de contratação e respectivas especificações ou projeto básico, nos termos da Lei n.º 
8.666/93, adequado ao registro de preço do qual pretende fazer parte, devendo ainda obedecer aos critérios 

estabelecidos na legislação.  

13.8. A elaboração da Proposta de Preços é de inteira responsabilidade do licitante, não lhe cabendo a desistência 

após assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena da aplicação das penalidades Administrativas cabíveis.  
13.9. A assinatura da Ata do Registro de Preços pela empresa licitante deverá ser realizada através de assinatura 

digital do e-CPF do representante da empresa ou do e-CNPJ da mesma.  

13.10 O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser originada deste certame é a Secretaria Municipal 
de Educação de Igarapé-Miri/Pará, a qual se destina o objeto licitado. 

14. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/
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14.1. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública, durante a sua vigência, prioritariamente por qualquer órgão da Administração Pública 
(Direta ou Indireta) Municipal que não tenha participado do certame licitatório na condição de “carona”, 

mediante prévia consulta ao órgão gerenciador e respeitadas as condições e as regras estabelecidas no Decreto 

Federal n° 7.892/2013, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços.  
14.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador, a Secretaria Municipal de 

Igarapé-Miri/Pará. 

14.3. As aquisições por entidades não participantes não poderão exceder o estabelecido nos §3º e §4º do Art. 22 
do Decreto Federal n° 7.892/2013.  

14.3.1 Os órgãos não participantes estarão limitados a solicitar a adesão, e, por conseguinte contratar 

no limite de cinquenta por cento dos quantitativos do instrumento convocatório.  
14.3.2 O órgão gerenciador está limitado a conceder adesões à ata de registro de preços, no limite do 

dobro do quantitativo de cada item registrado na ata para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

15.1. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato. O prazo de vigência da contratação é 

de 12 (doze) meses, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.  

15.2. Previamente à contratação, será realizada consulta ao SICAF, pela contratante, para identificar possível 
proibição de contratar com o Poder Público.  

15.2.1. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
neste Edital.  

15.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração realizará 

consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos 

resultados serão anexados aos autos do processo. 
15.3.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 

situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 
15.4. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, não 

comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à 

assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 
após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e comprovados os requisitos de habilitação, 

celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

16. DO REAJUSTE 

16.1. Os preços inicialmente contratados poderão ser reajustados anualmente, utilizando-se do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor (INPC). 

16.2. O primeiro reajuste somente poderá ser concedido após 12 meses, contados a partir da data limite para 

apresentação da proposta ou orçamento a que ele se refere. 

17. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

19. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

19.1. O fornecedor terá seu registro cancelado, na forma dos art. 20 e art. 21 do Decreto Federal n° 7.892/2013, 

quando:  
19.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  
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19.1.2. Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela PREFEITURA/SECRETARIA reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou  

19.1.3. Sofrer sanção prevista nos incisos II ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93, ou art. 7ª da 

Lei nº 10.520/02;  
19.1.4. Presentes motivadas razões de interesse público.  

19.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, serão 

formalizados por despacho da autoridade competente da PREFEITURA/SECRETARIA. 

19.3. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente 
que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste edital, decorrente de caso fortuito ou de força maior, 

devidamente comprovado. 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. A Contratada apresentará nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela Contratante, mediante 

ordem bancária creditada em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal 

e recibo devidamente atestados. 
20.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na nota 

fiscal apresentada.  

20.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, 
decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
20.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento. 

20.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das 

condições de habilitação exigidas no edital. 

20.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.  

20.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar 
aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem 

como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e 

necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   
20.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos 

autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.  

20.9. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida 

pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 
20.10. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta relevância, 

devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não será rescindido o 

contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF.  
20.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

20.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento 
oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:  
21.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado 

dentro do prazo de validade da proposta;  

21.1.2. Apresentar documentação falsa; 
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21.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

21.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
21.1.5. Não mantiver a proposta; 

21.1.6. Cometer fraude fiscal; 

21.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 
21.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento 

da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

21.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 
sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

21.3.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades; 

21.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso de Inexecução total do 
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

21.3.3. O descumprimento das demais obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a licitante 

vencedora à multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por ocorrência de fato, sobre o valor total do contrato, 
recolhida no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

21.3.4. O atraso injustificado na entrega dos materiais no qual se compromete a contratada sujeitará esta 

a pagamento de multa moratória equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da obrigação, 

limitada a 20 dias. Após o vigésimo dia e a critério da administração, poderá ser considerada inexecução total 
ou parcial do objeto, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste instrumento e na legislação vigente. 

21.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

21.5. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 
no SICAF e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

21.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará 

o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 

8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 
21.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 
21.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

21.9. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, na forma eletrônica, qualquer 

pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste PREGÃO, mediante petição a ser enviada 

em FORMATO PDF e DOC, para o endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

22.2. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de 

recebimento da impugnação. 

22.3. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
22.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 

03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço eletrônico indicado no Edital. 

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

anexos. 

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

22.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados nos autos 

do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
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23. DA DISPOSIÇÕES GERAIS 

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

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

23.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado 

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

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

23.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre 
os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade 

e a segurança da contratação. 

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

processo licitatório. 

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

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

que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

23.9. Em caso de divergência entre as especificações constantes no Termo de Referência e aqueles presentes no 

sistema de compras utilizado para a realização do pregão, prevalecerão as especificações constantes no termo 
de referência. 

23.10. Cópia do Edital e seus anexos serão fornecidos, gratuitamente, nos endereços eletrônicos: 

www.portaldecompraspublicas.com.br e www.igarapemiri.pa.gov.br. 

23.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Proposta; 

Anexo III – Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo IV – Minuta de contrato. 

  

 

 

Igarapé-Miri-PA, 05 de Agosto de 2022. 

 

 
 

Luziara do Socorro Cunha Cota 

Pregoeira Municipal 

Portaria n° 192/2022/PMI/PA 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Justifica-se o atendimento deste processo licitatório na modalidade pregão, pelo sistema de registro de 
preços do tipo “menor preço por item” sob o regime de execução indireta empreitada por preço unitário para 

atender o disposto no art. 15, II, da lei federal nº 8.666/93. 

2.2. Os materiais de que trata este termo de referência, destina-se em garantir o funcionamento das atividades 
relativas ao desporto e lazer, considerando de suma importância a utilização nos campeonatos, jogos, eventos 

educativos e esportivos promovido pela Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Cultura, 

Esporte e Lazer. 
 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A aquisição do presente objeto fundamenta-se na forma da Lei nº 10.520/2002, do decreto nº 5.450/2005, 

da lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente da Lei nº 8.666/1993 e de normas aplicáveis ao objeto 
deste termo de referência.  

 

4. DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO  

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE TOTAL PARTICIPAÇÃO 

 

1 

Antena de Voleibol, Oficial, par, fibra de vidro tamanho 
oficial, Pintadas com faixas de 10cm de largura Em 
vermelho e branco, suporte rosqueável. 

unidade 55 
 

COTA RESERVADA 

 

2 

Apito Profissional em plástico ABS com bolinha que não 
trava em contato com a saliva ou água. Requer pouco 
esforço para apitar. Som grave. Medidas 
aproximadas:502 cm x 1,9 cm 

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

3 Apito Profissional, fox 40 Unidade 20 COTA RESERVADA 

 

 

4 

Aro de basquete com rede oficial profissional: aro feito em 
aço maciço e resistente, dimensões oficiais com 45cm de 
diâmetro, suporte com 04 furos de fixação, peso 
aproximado de 6Kg e rede com nó artesanal em corda 
dupla de algodão de 6mm, franjas e 12 alças. 

Unidade 20 

 
 

COTA RESERVADA 

5 Bambolê de Plástico com circunferência de 1.0Mt. Unidade 900 COTA RESERVADA 

 

 
 

 

6 

Bandeira de escanteio para campo de Futebol, utilizada 
especificamente para dermarcar a linha do escanteio e 
linha central conforme determina a regra do futebol, com 
material resistente, opções de cores nas hastes flexível, 
com mola, que auxilia nas jogadas. Inovadora, possibilita 
desmontar a haste, auxiliando no transporte e manuseio. 
Possui encaixe perfeito com segurança. Peso 756g. Cor 
da bandeira Padrão ( amarelo, vermelho). Cor das hastes: 
Azul, Laranja, Vermelha, Verde ou Branca. Tamanho 
1,81x0,03m (A x Diâmetro). Tamanho desmontado com 
embalagem: 0,21 x 0,03 x 0,94m 

unidade 25 

 
 
 
 
 

COTA RESERVADA 

7 Bandeirinha com cabo, jogo completo para auxiliar a 
arbitragem 

Jogo 10 
 

COTA RESERVADA 
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8 

Bolinhas de Tênis de Mesa branca - mateiral acetato de 
Celulose - Tamanho 40 mm. 

unidade 100 
 

COTA RESERVADA 

 
 

9 

Bola de Futebol de Campo Infantil (08/12 anos) nº 4 com 
32 gomos, peso 420/450grs, diâmetro de 68/70cm, 
Termotec, câmara airbility, miolo slip system removível e 
lubrificado, material poliuretano ultra 100%, aprovadas 
com selo da Fifa. 

unidade 200 

 
 

COTA RESERVADA 

 
 

10 

Bola de Futebol de  Campo Juvenil - Circunferência 68-70 
cm , com peso 410- 450 g, câmara airbility costurada, 
miolo slip system removível e lubrificado, confeccionada 
em PVC. Tecnologia ultra fusion, sem costura. ( Penalty 
ou Topper). 

unidade 50 

 
 

COTA RESERVADA 

 
11 

Bola de Futebol de Campo com 08 gomos, peso 
410/450grs, diâmetro de 68/70cm, Termotec, câmara 
airbility, miolo slip system removível e lubrificado, material 
poliuretano ultra 100%, aprovadas com selo da Fifa. 

unidade 365 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

 

12 

Bola de Basquete oficial, peso 600/650grs, diâmetro de 
75/78cm, material de microfibra, miolo slip system 
removível e lubrificado, câmara airbility, matrizada, 
aprovadas com selo da Fifa. 

unidade 156 

 
COTA RESERVADA 

 
13 

Bola de Basquete, tamanho infantil, borracha, câmara 
butil, miolo removível, diâmetro aproximado: 59 cm, peso 
aproximado: 325 g, cor laranja. Crossover 7.8 

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

 

14 

Bola de Campo infantil - microfibra de PVC, circunferência 
64 - 66 cm, peso 360-390 g, câmara airbility costurada, 
miolo slip system removível e lubrificado, costurada.( 
Penalty ou topper) 

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

 

15 

Bola oficial de Futsal infantil sub 13, modelo matrizado, 
divisão com 32 gomos, confeccionada em PVC. 
Circunferência: 55-59 cm, peso: 350-380 g; Câmara: 
airbility. Penalty Max 200 

unidade 50 

 
 

COTA RESERVADA 

 

16 

Bola Oficial de Handebol, H1L e H2L, tamanho Infantil e 
Adulto, câmara de butil, confeccionada em microfibra de 
PVC, peso 230-270 g, circunferência: 49-51 cm. 

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

 

17 

Bola de Futebol de Salão Oficial, composição: PVC, peso: 
400-440 g, circunferência: 60-64 cm, modelo matrizado, 
divisão de 32 gomos, sistema airbility. Penalty Max 500 
ou Max 1000 

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

 
18 

Bola de vôlei borracha para iniciação infantil Nº 10 
Inflável. Diâmetro 16 cm, peso: 350 g. Composição 
borracha natural e borracha sintética. (polibutadieno)  

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

 

19 

Bola Oficial de vôlei, tamanho infantil. Confeccionada em 
PVC acabamento 18 gomos, matrizada, tamanho 60-63 
cm de diâmentro, peso 240-270 g. (Mikasa) 

unidade 50 

 
COTA RESERVADA 

 

20 

Bomba para encher bola Double Action, SAC em 
policarbonato, agulha em liga de zinco que contém tampa 
em borracha 

unidade 20 

 
COTA RESERVADA 

21 
Bola oficial de vôlei, matrizada, com 18 gomos, 
confeccionada com pvc, aprovadas com selo da Fifa. 

unidade 150 
 

COTA RESERVADA 

22 
Bomba de inflar bola, em metal com cabo de madeira, 
med.: 36cm 

Unidade 50 
 

COTA RESERVADA 
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23 Cartão vermelho e amarelo para Árbitro  Unidade 10 COTA RESERVADA 

24 
Caneleira Hockey - Caneleira acoplada a joelheira em 
peça única, forro interior em espuma, parte exterior de 
plástico rígido. Contém velcros para amarração na perna 

unidade 100 
 

COTA RESERVADA 

25 

Cronômetro, digital, funções início, parada e reset, 
memória, relógio e, LCD triplo com 22 dígitos, 5,5 x 
3,5mm, 110g, 80 x 57xx 18mm, 9h,59mim e 59,99s, 
1/100s, 1/1.000 mim e 1/100.000h. 

unidade 10 

 
COTA RESERVADA 

26 
 Camisas de futebol, de linha em tecido 100% poliéster 
dry gramatura 130g com estampa total em transfer, 
tamanho G. Cor a escolher. 

Conjunto 1000 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

27 
Camisas de futebol, de linha em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g com estampa total em transfer, tamanho 
M. Cor a escolher. 

Conjunto 1000 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

28 
 Camisas de futebol, de linha em tecido 100% poliéster 
dry gramatura 130g com estampa total em transfer, 
tamanho P. Cor a escolher. 

Conjunto 1000 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

29 

Colete para treinamento dupla face, cores verde, laranja, 
amarelo e vermelho. Composição: 100% Poliéster 
Laterais com elástico. Sendo 1075 G: 45 cm x 61 cm ( 
Largura x Altura) e 1075 M: 38 cm x 50 cm ( Largura x 
Altura) medidas aproximadas. 

unidade 50 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

30 

Colete, jogo com 18 peças drayfit infantil (08/12 anos), 
com as cores do município (marrom, amarelo, azul e 
branco), com numeração frente e verso, no verso com o 
nome PMI e o brasão do município. 

Jogo 50 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

31 

Colete, jogo com 18 peças drayfit adulto P, M e G, com as 
cores do município (marrom, amarelo, azul e branco), com 
numeração frente e verso, no verso com o nome PMI e o 
brasão do município. 

Jogo 100 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

32 
Cones médio, fabricado em PVC, cor laranja e branco, 30 
cm 

Unidade 30 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

33 Corda sintética Unidade 200 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

34 Chuteira em couro, número do 36 à 42 Unidade 300 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

35 Chuteira em material sintético, número do 36 à 42 Unidade 350 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

36 

Cinto de Tração Modalidade Futebol de Campo - 
individual com 04 elásticos. Conjunto composto por 01 
cinto confeccionados em E.V.A, fechamento ajustável 
com velcro e 04 borrachas de látex de alta-tensão para 
um melhor desempenho. Com Sistema em velcro duplo 
para ser colocado em um fixo, onde  proporciona que o 
atleta realize o treinamento sozinho.  

Unidade 30 

 
 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

37 
Dodok para Taekwondo Gola Branca canelado, Calça 
com cordão e elástico, Tecido 

Unidade 50 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

38 
Dama – Competição – Tabuleiro em madeira e peças em 
plástico leve 

Unidade 100 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
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39 

Dominó, composição em poliéster, tipo osso, peças 
brancas e marcação preta, estojo de acrílico, dimensão 
de cada pedra (4,4 x 2,2 x 0,8 cm) 

Unidade 100 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

40 

Estaca Treinner- modalidade Futebol de Campo -Estaca 
de  treinamento profissional Montado em duas partes: 
uma base de aço para ser fixado no solo e o pólo em 
plástico reforçado - cor verde 

Unidade 50 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

41 
Jogo de futebol de botão em plástico resistente, em times 
diversos 

Unidade 100 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

42 

Jogos de camisa infantilcompleto, contendo: 14 unidades 
de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g com estampa total em transfer; 14 
unidades de calção de linha em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g com estampa total em transfer sunga e 
elástico reforçado; 01 unidade de camisa de goleiro 
manga longa almofadada em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g; 01 unidade de bermuda de goleiro 
almofadada em tecido 100% poliéster dry gramatura 
130g; 15 unidades de meião de pé atoalhado, punho 
duplo com elástico no pé e tornozelo.  

Jogo 150 

 
 
 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

43 

Jogos de camisa juvenil completo, contendo: 14 
unidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g com estampa total em transfer; 14 
unidades de calção de linha em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g com estampa total em transfer sunga e 
elástico reforçado; 01 unidade de camisa de goleiro 
manga longa almofadada em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g; 01 unidade de bermuda de goleiro 
almofadada em tecido 100% poliéster dry gramatura 
130g; 15 unidades de meião de pé atoalhado, punho 
duplo com elástico no pé e tornozelo.   

Jogo 250 

 
 
 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

44 

Jogos de camisa adulto (P, M e G) completo, contendo: 
14 unidades de camisa de linha em tecido 100% poliéster 
dry gramatura 130g com estampa total em transfer; 14 
unidades de calção de linha em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g com estampa total em transfer sunga e 
elástico reforçado; 01 unidade de camisa de goleiro 
manga longa almofadada em tecido 100% poliéster dry 
gramatura 130g; 01 unidade de bermuda de goleiro 
almofadada em tecido 100% poliéster dry gramatura 
130g; 15 unidades de meião de pé atoalhado, punho 
duplo com elástico no pé e tornozelo.   

Jogo 350 

 
 
 
 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

45 
Jogo de dominó - Dominó madeira pingos coloridos  - 28 
PEÇAS  

Unidade 25 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

46 
Jogo xadrez, material em madeira, formato quadrado, 
aplicação lazer e entretenimento, características 
adicionais: tabuleiro tipo caixa acondicionamento peças. 

Unidade 100 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

47 
Manopla de soco de pu, espuma, com compartimento 
mão de trás com velcro para ajuste seguro 

  50 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

48 
Mesa de Tênis de Mesa Dobrável com suporte de rede e- 
Mesa de Tênis de mesa Ping-Pong em MDP com medidas 

Unidade 20 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
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oficiais que atendem aos padrões da ITTF ( Internacional 
Table Tennis Federation). Descrição: acabamento em 
primer (tinta) azul com linhas demarcatórias brancas; pés 
de madeira maciça dobráveis; tampo em MDP com 18 
mm de espessura. informações Técnicas- peso: 70 kg   

49 

Medalha retangular fundida em liga metálica de zamak, 
medindo 60x80 mm (a x l) e 03 mm de espessura com 
centro liso de 35 mm de diâmetro, bordas raiadas e 
polidas com a logo da Secult, metalizada na cor Dourada, 
suporte para fita com 25 mm de largura, pode vir 
acompanhada de fita de cetim nas cores roxa, vermelha, 
branca, ou verde com 25 mm de largura ou fita de 
gorgurão nas cores azul, azul branco-vermelha ou verde-
amarela com 25 mm de largura  

Unidade 1000 

 
 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

50 

Medalha na cor Bronze fabricada em zamaq de linha, 
retangular, aproximadamente 60x70mm com espessura 
mínima de 3mm, area Frontal com personalização em 
adesivo resinado alusivo de aproximadamente 40x54mm, 
Decorada em alto relevo em toda a borda com Oliveiras, 
na frente  logo do Município e da Modalidade, atrás logo 
do Evento, fita de cetim de 20 mm na cor vermelha. 

Unidade 1000 

 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

51 

Medalha na cor Prata fabricada em zamaq de linha, 
retangular, aproximadamente 60x70mm com espessura 
mínima de 3mm, area Frontal com personalização em 
adesivo resinado alusivo de aproximadamente 40x54mm, 
Decorada em alto relevo em toda a borda na frente a logo 
Município e da Modalidade, atrás logo do Evento, fita de 
cetim de 20mm na cor vermelha. 

Unidade 1000 

 
 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

52 

Medalha na cor Ouro e fabricada em zamaq de linha, 
retangular, aproximadamente 60x70mm com espessura 
mínima de 3mm, area Frontal com personalização em 
adesivo resinado alusivo de aproximadamente 40x54mm, 
Decorada em alto relevo em toda a borda com Oliveiras, 
na frente logo do Município e da Modalidade, atrás a logo 
do evento, Fita de cetim de 20 mm na cor vermelha 

Unidade 1000 

 
 
 

COTA RESERVADA 

53 Medalha 60mm x 4mm – dourada – 1º colocado Unidade 3000 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

54 Medalha 60mm x 4mm – prateada – 2º colocado Unidade 3000 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

55 Medalha 60mm x 4mm – bronze – 3º colocado Unidade 3000 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

56 
Jogo de meia de futebol infantil, adulto, poliamida e 
elastano, com pé de algodão, 1ª qualidade, cor a 
escolher. 

Jogo 200 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

57 Mesa para futebol de botão semioficial (1,87 x 1,21 m) Jogo 30 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

58 

Kimono para Jiu-Jitsu, com blusão em tecido trançado 
com 650 gramas e calça brim lisa com 400 gramas e gola 
Rígida com faixa branca, confeccionado em brim 100% 
algodão reforçado e blusão trançado e Reforço no 
peitoral, joelhos e costas. 

Jogo 50 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
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59 

Pebolim arena com pé, fabricado em plástico injetado com 
pés desmontáveis. Dimensões do produto: 91,2 x 80,9 x 
85,5 cm. 

Unidade 30 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

60 
Poste para rede de voleibol, material em ferro 
galvanizado, tamanho oficial, característica adicional com 
guincho e roldana. 

Unidade 30 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

61 

Pratinhos Treinner- modalidade Futebol de Campo. Disco 
esportivo com 19 cm de diâmetro confeccionado em 
plástico resistente e maleável, permite até que o atleta 
pise sobre o prato, sem danificar o produto. 

Unidade 100 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

62 
Raquete esportiva, madeira, não aplicável, borracha, 
único, azul, tênis de mesa, 2 lados revestidos. 

Unidade 100 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

63 
Rede de Futebol, 7,32 x 2,40 mts. Fio 4 mm. Malha de 
10,0 cm. Em Nylon 

Unidade 25 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

64 
Rede de Futsal, confeccionada com polietileno. 
Espessura de 2,5 mm malha de 5,0 cm em Nylon 

Unidade 25 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

65 

Rede para Voleibol Oficial-Medidas: altura 1,00 m, largura 
9,00 m, malha 10x10 cm, fio espessura 2 mm, material 
100% PEAD ( polietileno de alta densidade), fio trançado. 
Faixa de lona 100% algodão com costura dupla na parte 
superior da rede 04 faixas 

Unidade 25 

 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

66 

Rede de Cesta de basquete tamanho oficial (par) Nylon 2, 
confeccionada em fio 2,0 de nylon de alta resistência, 
malha de 7,0 cm, tamanho 0,45 cm de diâmetro, 0,50 de 
comprimento 

Unidade 25 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

67 

Rede esporte, material fio seda, cor branca, aplicação 
basquete, característica, adicionais malha Poliéster, nó 
duplo, alta resistência, modelo oficial.  

Unidade 30 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

68 

Rede para futebol de campo – oficial, fio de polipropileno 
(seda), com 4mm trançado, malha 16x16cm. Vista frontal 
7,50 x 2,50m, vista lateral 2,5x2,0x0,85m. Com 
tratamento uv. 

Unidade 30 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

69 
Redes de Tênis de mesa com 1,70 m de comprimento, 
confeccionada em Nylon de excelente qualidade.  

Unidade 50 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

70 

Rede para voleibol – oficial, oficial, fio de polipropileno 
(seda), com 2mm trançado medindo 9,5x1,00mm. Com 4 
faixas de algodão, dubladas, impermeável, com 5cm de 
largura. 

Unidade 30 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

71 
Rede esporte, nylon, lona, verde, para Tênis de Mesa, 
com ajuste de tensão. Caixa 04 

Unidade 30 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

72 
Saco, material em nylon para transportar material 
esportivo ( capacidade para 08 a 10 bolas)  

Unidade 25 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

73 Tatame EVA 10mm 1x1mm, com sistema Fit de Encaixe. Unidade 50 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

74 

Taça uma bola metalizada na cor prata com um anel na 
cor dourada, estatueta Intercambiável. Plaqueta para 
Gravação  

Unidade 300 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
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75 

Troféu, altura mín 23 cm, base oval com mín 22 cm de 
largura em Polímero na cor preta, acabamento metalizado 
na cor dourada na tampa, sobre a base Um suporte 
metalizado na cor dourada e uma estatueta superior fixa 
na Chuteira, plaqueada em latão para gravação 

Unidade 300 

 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

76 

Troféu, altura mín 99 cm, base Octogonal com mín 21,5 
cm de largura em polímero na cor preta, estátueta fixa de 
deusa da vitória metalizada na cor Dourada, quatro 
colunas compostas por componentes metalizados na cor 
dourada, uma base de madeira octogonal na cor preta 
adornada 

Unidade 300 

 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

77 

Troféu, altura 24 cm, base octogonal com 10 cm de 
largura em polímero na cor Preta, na parte superior desta 
base 01 suporte intercalado metalizado na cor Dourada e 
sobre estes cones 01 bola suspensa de vôlei, plaqueta 
em latão para Gravação. 

Unidade 300 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

78 

Troféu, altura 24 cm, base octogonal com 10 cm de 
largura em polímero na cor Preta, na parte superior desta 
base 01 suporte intercalado metalizado na cor Dourada, 
e sobre estes cones 01 estatueta (atleta) correndo, 
plaqueta em latão para gravação. 

Unidade 300 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

79 

Troféu, altura 24 cm, base octogonal com 10 cm de 
largura em polímero na cor Preta, na parte superior desta 
base 01 suporte intercalado metalizado na cor Dourada e 
sobre estes cones 01 bola suspensa de basquete 
plaqueta em latão para Gravação. 

Unidade 300 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

80 

Troféu, altura 24 cm, base octogonal com 10 cm de 
largura em polímero na cor Preta, na parte superior desta 
base 01 suporte intercalado metalizado na cor Dourada e 
sobre estes cones 01 bola fixa de futebol, plaqueta em 
latão para Gravação. 

Unidade 300 

 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

81 

Troféu, altura 39 cmm, base oval com 22 cm de largura 
em polímero na cor preta, com acabamento metalizado na 
cor dourada na tampa, na parte superior desta base 01 
suporte e 01 estatueta fixa de jogador de de futebol 
metalizada na cor dourada, plaqueta em latão para 
gravação, demais componentes metalizados na cor 
Dourada 

Unidade 300 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

82 

Troféu, altura mín 34 cm, base oval mín 22 cm de largura 
em polímero na cor Preto acabamento metalizado na cor 
Dourada na tampa, na parte superior desta base um 
suporte e uma estatueta Fixa de Goleiro de Futebol 
metalizada na cor Dourada, plaqueada em latão para 
gravação  

Unidade 300 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

83 Troféus 1,20 metros Unidade 200 

 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

84 Troféus 1,00 metro Unidade 200 
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AMPLA 
CONCORRENCIA 

85 Troféus 80cm Unidade 300 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

86 Troféus 40cm Unidade 400 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

87 Troféus 30cm Unidade 300 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

88 
Faixa de artes marciais com materilal interno em eva e 
forro de brim/ algodão  

Unidade 50 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

89 

Bola oficial de futsal-costuradaá mão, 12 
gomos,confeccionado em pu, diâmetro 61- 64 cm,pes 
410-440g,câmara arbilit,miolo slip system removível e 
lubrificado 

Unidade 10 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

90 
Bola de futebol society-oficil segndo normas da CBF,com 
câmara arbilit, acabamento termotec,confeccionada em 
pu e com miolo slip system removível e lubrificante  

Unidade 15 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

91 
Bola de voleibol- material microfibra, peso cheia 260 a 
280g,circunfercia 65 a67cm ,camara airbility,miolo 
removível e lubrificado  

Unidade 10 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

92 

Jogo de camisa de  futebol-17 camisas meia manga+ 01 
para o goleiro, em cores diversas, numeração seuencial 
de 01 a 20, com medidas costas 20cm altura,15 cm de 
largura, frente 15cm altura, 10 de largura  

Unidade 10 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

93 

Jogo de camisa de basquete-com 14 camisetas, tamanho 
padrão adulto ou conforme a necessidade, confeccionado 
em DRY 

Unidade 6 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

94 

Jogo de camisa futsal =- com 14 camisa, confeccinado em 
DRY tamanho padrão adulto ou conforme  necesssidade 

jogos  10 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

95 

Colete para terinamento- composição 100% poliéster, 
tamanho  adulto ouconforme a necessidade 

jogos  30 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

96 

Aro de basquete oficial - com mola retrátil em borracha e 
rede feita 100% em polipropileno pp, fio 4, aro feito em 
ferro, peso 5kg,65cm largura, 50cm altura, 70cm 
profundidade 

jogos  2 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

97 
Rede de volei de quadra- oficial  aprovada pela 
CBV,sendo em fio trançado de nylon 4mm com 4 faixas 

Unidade 8 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

98 

Cone de borracha ou plástico cor forte com base 
quadrada de apoio,24cm 

Unidade 20 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

99 

Chuteira de futebol de campo, tamanhos diversos, de 36 
ao 44 

Unidade 33 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

100 

Tenis para futsal ofical, confecinado em couro ou material 
similar,com solado de borracha aderente, com  cadarços 
e palminhas macias e resistentes,tamanho diversos de 36 
ao 44 

Unidade 20 

 
AMPLA 

CONCORRENCIA 

101 

kit muay thai naja xtreme: luva+ bucal+ Bandagem+ 
caneleira - preto material28/03/2022 em material sintetico 
resistente 

pares 40 
 

AMPLA 
CONCORRENCIA 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/


 

 

                                  ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI/PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 
COMPLEXO ADMINISTRATIVO AV. ELÁDIO CORRÊA LOBATO, CIDADE NOVA –CEP:68.430.000 CNPJ: 05.191.333/0001-69 www.igarapemiri.pa.gov.br 
Facebook: Prefeitura do Miri/Twitter: @PrefeituraMiri/gabinete@igarapemiri.pa.gov.br  

23 

                                                        

5. DO PRAZO DE ENTREGA   

5.1. O material deverá ser entregue no prazo máximo de até 15 (quinze) dias a contar da data do recebimento 

da nota de empenho.  

5.2. A contratada receberá programação das entregas a ser realizadas através da ordem de fornecimento emitida 
pelo setor responsável da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri ou Secretarias Municipais. 

5.3. Em caso de ausência no dia marcado, a CONTRATADA deverá informar com antecedência de até 24 horas. 

 

6. DO LOCAL DE FORNECIMENTO  

6.1. O fornecimento deverá ser realizado na Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri e suas Secretarias afins. 

 

7. DA GARANTIA 

7.1. O objeto do presente termo de referência deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses, prevalecendo a 

garantia oferecida pelo fabricante caso o prazo seja superior.  

 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, e sua proposta, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.  

8.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste 
Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: 

Marca; fabricante; modelo; procedência e prazo de garantia ou validade;  

8.3. 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);  

8.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de a adjudicada, a critério da Administração, 

substituir, reparar, corrigir, remover às suas expensas, no prazo máximo de 02 (dois) dias, o produto com avarias 

ou defeitos;  
8.5. A empresa vencedora deve comunicar a Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que 

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação;  
8.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas. 

8.7. Acatar todas as orientações da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri e Secretarias afins, sujeitando-se a 
mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 

formuladas. 

8.8. Assumir todos os encargos decorrente da entrega dos produtos, especialmente os referentes a frete, taxas, 

seguros, encargos sociais e trabalhistas. 
 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas 
disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o fornecimento de material. 

9.3. Acompanhar, controlar e avaliar o fornecimento de material, através da unidade responsável por esta 

atribuição. 
9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, 

bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação. 

9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela Contratada e 

aprovados pelo setor responsável pelo recebimento. 

 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária, e contábil da 

Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri. 
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10.2. Os pagamentos devidos serão realizados após a entrega dos produtos. 

10.3. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal com descrição do objeto e quantidade discriminada e 
acompanhada da requisição dos mesmos. 

10.4. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, tendo ciência 

que as certidões de regularidade fiscal apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de 
seus vencimentos. 

 

11. DA VIGENCIA DA CONTRATAÇÃO 

11.1. O Prazo de Vigência será de até 12 (doze) meses, a partir de sua data e assinaturas prorrogável nos 
termos da legislação vigente. 

 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas na nota de empenho serão 

aplicadas as penalidades previstas no Decreto 26.851/2006 publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 

103/2005, pag. 05 a 07 e alterações posteriores que regulamentaram a aplicação das sanções administrativas 
previstas nas Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/2002.   

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. 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: efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes 

no Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: 
marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade. 

13.2. A Contratada se obriga a não subcontratar, total ou parcialmente o fornecimento do objeto deste Termo 

de Referência. 

13.3. É vedada a participação de consorcio, uma vez que o objeto a ser adquirido não é considerado de alta 
complexidade ou vulto. 

13.4. Os casos omissos ficarão a critério da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri/PA para esclarecimentos e 

dirimir as dúvidas. 
13.5. A contratada deverá prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados relacionados com 

as características dos produtos fornecidos;  

13.6.  A contratada deverá executar, fielmente, as entregas de acordo com as requisições expedidas, não se 
admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da Contratante.  

13.7. A Contratada se obriga a executar os serviços de entrega dos produtos de acordo com os prazos e critérios 

estipulados, em dias, local e quantidade determinados, de acordo com suas necessidades. 

13.8. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do 
contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das Secretarias solicitantes, através de servidores da 

Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos 

depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos; 
13.9. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as 

especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes 

competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam 

satisfatórias; 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/


 

 

                                  ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI/PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 
COMPLEXO ADMINISTRATIVO AV. ELÁDIO CORRÊA LOBATO, CIDADE NOVA –CEP:68.430.000 CNPJ: 05.191.333/0001-69 www.igarapemiri.pa.gov.br 
Facebook: Prefeitura do Miri/Twitter: @PrefeituraMiri/gabinete@igarapemiri.pa.gov.br  

25 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA 

 

PROCESSO Nº XXXXXX/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XXX/2022  

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IGARAPÉ-MIRI, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. 

 

ITE M 
 

ESPECIFICAÇÃO 

 

MARCA 

 

UND QUAN T 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X XX XXX XXX XXX 

 

(*) Recomenda-se que o nº do CNPJ seja indicado claramente, devendo ser o mesmo constante da documentação 

do Cadastro da Nota Fiscal, caso seja vencedora. 

Prazo de validade da proposta, a contar da data de abertura do certame licitatório: (não inferior a 90 dias), na 
hipótese de não ser indicado prazo de validade, será considerado o prazo de 90 (noventa) dias corridos. 

Declaro que nos valores ora propostos e naqueles que por ventura vierem a ser ofertados, através de lances, 

estão incluídos todos os custos que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do contrato objeto desta 
proposta. 

Razão Social: 

CNPJ: 
Endereço: 

Fone:  

E-mail: 

Banco: Agência: C/C: 

Local/Data: 
Nome do Representante Legal: 

 

 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXX/2022  

 
Aos           dias do mês de do ano de 2022, o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-

MIRI/SECRETARIA MUNICIPAL XXXXX, com sede à XXX, Nº 01, bairro XX, CEP 68.430-000, nesta 
cidade de Igarapé-Miri/PA, inscrito no CNPJ/MF sob o n° XXXXXXXXXXXXX, neste ato representado por 

seu prefeito, XXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, inscrito no CPF/MF n° XXXXXX e portador da cédula 

de identidade nº XXXXXXXXXX SSP/PA/Secretário(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, após ter 
homologado a classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP Nº xxx/xxxx, nos 
termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas                        alterações e Decreto Federal Nº 10.024, de 
20 de setembro de 2019, os quais dispõe sobre a exigência de utilização do Pregão, 
preferencialmente na forma Eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, pela 
Administração Pública, assim como também o Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro  de 2013 
(Regulamenta o Sistema de Registro no âmbito da Administração Pública); Lei n.º 10.520,  de 17 de 
julho de 2002, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (Estatuto da 
microempresa e empresa de pequeno porte) e sua alteração, Decreto n.º 2.069, de 20 de fevereiro 
de 2006 e suas respectivas alterações; RESOLVE registrar os preços para REGISTRO DE PREÇO 

PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI, SECRETARIAS E FUNDOS 

MUNICIPAIS, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Termo de 
Referência, Anexo I do Edital, oferecidos pela proposta classificada em primeiro lugar, pelo menor 
preço global para os itens, nos termos deste Edital,  no certame acima mencionado, da seguinte 
empresa: 

1. Nome da empresa, com sede (cidade), endereço completo, inscrita no CNPJ sob o nº 
xx.xxx.xxx.xxxx/xx, representada neste ato por (nome completo), nacionalidade, estado civil,  profissão, 

portador da Carteira de identidade nº, órgão emissor, UF, e CPF nº. 

Observadas as condições dispostas nas Cláusulas que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto da presente Ata a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 

E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, de 
acordo com as condições e especificações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico Nº 
xxx/xxx e seus anexos:  

Item Un Quant Objeto/Especificações Valor (R$) 

     

 
CLÁUSULA SEGUNDA - A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Durante esse prazo de validade, a Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri 
não será obrigada a adquirir, exclusivamente por seu intermédio, o objeto referido na CLÁUSULA 
PRIMEIRA, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em Lei, sem que, desse 
fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666/93, com as alterações posteriores, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, 
garantido a sua detentora o contraditório e a ampla defesa. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A presente Ata de Registro de Preços também poderá ser cancelada, 
de pleno direito:  
a) Pela Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri, quando: 
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                                  ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI/PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 
COMPLEXO ADMINISTRATIVO AV. ELÁDIO CORRÊA LOBATO, CIDADE NOVA –CEP:68.430.000 CNPJ: 05.191.333/0001-69 www.igarapemiri.pa.gov.br 
Facebook: Prefeitura do Miri/Twitter: @PrefeituraMiri/gabinete@igarapemiri.pa.gov.br  

27 

1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
2. A detentora recusar-se a cumprir o objeto desta Ata e a Prefeitura Municipal de Igarapé-
Miri não aceitar a justificativa; 
3. O preço registrado se apresentar superior ao praticado no mercado. 

b) Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de 
cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços. A solicitação deverá ser formulada com 
antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri a aplicação das 
penalidades previstas no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº xxx/xxxx e na Lei n.º 8.666/93. 
PARÁGRAFO QUARTO - O órgão participante encaminhará formalmente, através de ofício, ao 
órgão gerenciador da Ata de Registro de preço os respectivos quantitativos, valores e descrição, em 
papel timbrado, do item relativo a referida Ata. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Os preços ofertados pela empresa signatária da Ata de Registro de Preços 
são os constantes desta Ata, de acordo com as propostas apresentadas no Pregão Eletrônico SRP 
Nº xxx/xxxx, como segue: 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços referidos nesta Cláusula incluem todos os impostos, taxas, 
fretes, etc. que incidam sobre a transação, na forma do Edital de Pregão Eletrônico para Registro de 
Preço SRP Nº xxx/xxxx. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços indicados nesta Cláusula serão válidos pelo prazo de 12 
(doze) meses, contados a partir da data da assinatura desta Ata. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em toda Nota de Empenho decorrente desta Ata, serão observadas as 
cláusulas e condições do Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº xxx/xxxx, que integra o presente 
instrumento como se nele transcrito estivesse. 
 
CLÁUSULA QUARTA - O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser originada deste 
certame é a Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri. 
 
CLAÚSULA QUINTA - Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório na 
condição de “carona”, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador e respeitadas as condições e 
as regras estabelecidas no Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 relativas à utilização 
do Sistema de Registro de Preços no âmbito da Administração Pública Estadual. 
PARAGRAFO PRIMEIRO - Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, 
quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto 
ao órgão gerenciador. 
PARAGRAFO SEGUNDO - As aquisições por entidades não participantes não poderão exceder o 
estabelecido nos §3º e §4º do Art. 22 do Decreto Federal n° 7.892/2013. 

PARAGRAFO TERCEIRO - Os órgãos não participantes estarão limitados a solicitar a adesão, e, 
por conseguinte contratar no limite de cinquenta por cento dos quantitativos do instrumento 
convocatório. 

PARAGRAFO QUARTO - O órgão gerenciador está limitado a conceder adesões à ata de registro 
de preços, no limite do dobro do quantitativo de cada item registrado na ata para o órgão gerenciador 
e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

CLÁUSULA SEXTA – É de exclusiva responsabilidade da empresa detentora da presente Ata de 
Registro de Preços a forma de execução dos fornecimentos, não podendo, entretanto, modificar as 
especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº xxx/xxxx, salvo se expressamente 
autorizado, em documento Aditivo a esta Ata. 

 

CLÁUSULA SETIMA - Os pagamentos relativos aos fornecimentos serão realizados pelos órgãos e 
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entidades municipais através de crédito em conta corrente da empresa detentora, conforme notas 
de empenho, devendo para isso ficar explicitado na nota fiscal/ fatura, o nome/número da agência, 
localidade e número da conta corrente, bem como o comprovante do recolhimento do “FGTS” e “INSS”. 
 
CLÁUSULA OITAVA – A detentora da presente Ata de Registro de Preços está obrigada a atender 
todas as solicitações efetuadas pela Prefeitura/Secretaria durante seu período de vigência. 
 
CLÁUSULA NONA - O descumprimento, total ou parcial, de qualquer das obrigações ora assumidas, 
sujeitará as detentoras às sanções previstas na legislação vigente, do Edital do Pregão Eletrônico 
SRP Nº xxx/xxxx, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - O presente instrumento não poderá ser, no todo ou em parte, objeto de 
cessão ou transferência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A detentora assume, como exclusivamente seus riscos e as 
despesas decorrentes do objeto fornecido, mão-de-obra e transporte, necessários à boa e perfeita 
execução do objeto desta Ata. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela detentora com terceiros, bem como por quaisquer ônus, direitos ou 
obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes 
da execução da presente Ata de Registro de Preços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A detentora manterá, durante toda a vigência desta Ata, as condições 
de habilitação e qualificação que lhes foram exigidas na licitação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Fica eleito o Foro da Comarca da Cidade de Igarapé-Miri/PA, 
com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que 
porventura surgirem na execução da presente Ata de Registro de Preços. 
 

 

Igarapé-Miri/PA, ............. de ..................................... de 2022. 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Prefeito Municipal 

 

Secretário (a)xxxxxxx 

Empresa 
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ANEXO IV 

MINUTA CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº XX/2022 

 PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° XX/2022 

PROCESSO Nº XX/2022 

 

 

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI, 

SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, conforme especificações e definições mínimas constantes no 
termo de referência, anexo I, do edital, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IGARAPÉ-MIRI/SECRETÁRIA MUNICIPAL DE XXXXXXXXX E A EMPRESA. 

 

Por este Instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI/SECRETARIA MUNICIPAL     DE 

XXXXXX, com sede à XXXXXXXX, bairro Centro, CEP XX.XXX-XXX, nesta cidade de IGARAPÉ-MIRI/PA, 

inscrito no CNPJ/MF sob o n° XXXXXXX, neste ato representado por seu prefeito, XXXXXXXXXX, 

brasileiro, inscrito no CPF/MF n° XXXXXXX e portador da cédula de identidade  nº XXXXXXX SSP/PA, 
secretario XXXXXXXXXXX, no uso de suas atribuições, e do outro lado, a empresa .................., estabelecida 

na .........., bairro ........., CEP: ............... fone…, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. ...................... e com Inscrição 

Estadual nº. .................., e-mail., neste ato representado pelo Sr. .............., ...................., portador da Cédula de 

Identidade nº…. e do CPF/MF nº…., têm entre si ajustados o presente Contrato, mediante as cláusulas e 
condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME JURÍDICO: 

1.1. O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002,  
Decreto Federal n°. 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de 

maio de 2005, Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei nº 8.078/90 e alterações – 

(Código de Defesa do Consumidor), Decreto Federal nº. 6.204, de 05 de setembro de 2007 e subsidiariamente, 
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da legislação correlata e demais exigências previstas neste 

Edital e seus Anexos. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 

2.1. A presente licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS, 

conforme especificações e definições mínimas constantes neste Termo de Referência, Anexo I. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PREÇO:  

3.1. 

Item Un Quant Objeto/Especificações Valor (R$) 

     

3.2. O valor global para o objeto ora contratado importa em R$ ; 

CLÁUSULA QUARTA - ENDEREÇO E LOCAL DE ENTREGA: 

4.1. O objeto deverá ser entregue conforme Termo de Referência Anexo I do Edital. 

4.2. Manter junto à comissão de fiscalização, um representante e/ou preposto para acompanhamento das 
atividades, com poderes de substituir, acrescentar ou diminuir os objetos licitados. 

4.3. Não será permitido o recebimento do objeto licitado sem o devido documento fiscal correspondente. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO CONTRATO E SEUS DOCUMENTOS: 

5.1. Integra o presente contrato, mesmo sem transcrição e anexação, todos os documentos integrantes do Pregão 
Eletrônico nº XX/2022, em especial o Edital, seus Anexos e a proposta da CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. Sem que a isto limite seus direitos, terá o Contratante as seguintes garantias: 
6.1.1. Receber o produto de acordo com o que consta neste instrumento, no edital e nos seus anexos; 

6.1.2. Devolver o objeto em desacordo com as especificações exigidas no edital. 

6.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, será o Órgão responsável pelos seguintes itens: 

6.2.1. Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Licitante Vencedora no prazo estipulado; 
6.2.2. Emitir Nota de Empenho a crédito do fornecedor no valor correspondente à quantidade do objeto licitado, 

ou conforme a necessidade da secretaria; 

6.2.3. Proporcionar todas as facilidades, inclusive esclarecimentos atinentes a execução do objeto licitado, para 
que a empresa possa cumprir as obrigações dentro das normas e condições da aquisição. 

6.2.4. A PMI designara o fiscal do contrato e ficará responsáveis pela supervisão. 

6.2.5. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA nas condições estabelecidas neste contrato; 
6.2.6. Fornecer a CONTRATADAS documentos, informações e demais elementos que possuir vinculados ao 

presente contrato; 

6.2.7. Exercer a fiscalização do contrato através de um representante, a quem compete também anotar todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário para regularizar as 
faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade competente da contratada o que ultrapassar a sua 

competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes; 

6.2.8. Receber definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas. 

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

7.1. Sem que a isto limite suas garantias, a licitante vencedora terá os seguintes direitos: 

7.1.1. Receber informações e esclarecimentos necessários ao cumprimento das condições estabelecidas no 

contrato; 
7.1.2. Receber o Atesto do recebimento do objeto contratado após verificação das especificações; 

7.1.3. Receber formalmente a notificação de ocorrência de irregularidades que a fiscalização identificar na 

execução do contrato, até para que possa a empresa proceder correções; 
7.1.4. Receber o pagamento nas condições estabelecidas neste instrumento. 

7.2. Sem que a isto limite sua responsabilidade, será a licitante vencedora responsável pelos seguintes itens: 

7.2.1. Cumprir fielmente as obrigações assumidas, conforme as especificações no Edital, no Termo de 
Referência e na proposta de preços apresentada pela empresa, utilizando-se de todos os recursos materiais e 

humanos necessários para entregar os produtos licitados no prazo, no local e horário indicado; 

7.2.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, 

responsabilizando-se pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, por ocasião da entrega dos objetos licitados no local indicado, incluindo os possíveis danos causados 

por transportadoras, sem qualquer ônus ao contratante, ressarcir os eventuais prejuízos causados ao Órgão e/ou 

terceiros, provocados por irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas. 
7.2.3. Ser responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução 

do produto; 

7.2.3.1. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos neste subitem não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à Administração da PMI/SRP, nem poderá onerar o produto desta 
Licitação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, 

ativa ou passiva, com o Contratante; 
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7.2.4. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, credenciando junto ao Órgão um 

representante para prestar os devidos esclarecimentos e atender as reclamações que porventura surgirem durante 
a execução do objeto licitado; 

7.2.5. Quando por problemas técnicos os prazos citados no contrato não puderem ser cumpridos, a licitante 

vencedora deverá comunicar por escrito ao Órgão a qual caberá aceitar ou rejeitar as justificativas; 
7.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

Pregão que sejam compatíveis com as obrigações a serem assumidas; 

7.2.7. A licitante vencedora é obrigada a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou 

em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de materiais 
empregados, sem ônus para a Contratante. 

7.2.8. Cumprir durante a vigência do contrato todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais vigentes, 

a regularidade com o fisco, com o sistema de seguridade social, com a legislação trabalhista, normas e padrões 
de proteção ao meio ambiente, sob pena da rescisão contratual, sem direito a indenização conforme preceitua o 

art. 28 § 5° da Constituição do Estado do Pará, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações 

a que houver dado causa. 
7.2.9. Informar o Órgão de qualquer alteração necessária à consolidação dos ajustes decorrentes do Contrato, 

tais como: mudança de endereço, telefone, fax, e-mail, dissolução da sociedade, falência e outros; 

7.2.10. Aceitar os acréscimos ou supressões nos quantitativos estimados, nos limites previstos no § 1º do art. 65 

da Lei nº 8.666/93; 
7.2.11. Garantir que seus empregados ou prepostos portem crachá de identificação contendo foto, nome 

completo e o nome da CONTRATADA. 

7.2.12. É expressamente vedada à CONTRATADA: 
7.2.12.1. A veiculação de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração 

do CONTRATANTE; 

7.2.12.2. Caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira, sem prévia anuência do 

CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E RECEBIMENTO: 

8.1. Todo o transporte a ser executado em função das entregas será de única e total responsabilidade da firma 

fornecedora, correndo por sua conta e risco tal operação, inclusive carga e descarga, seguro, custos e demais 
despesas. 

8.2. O recebimento do objeto licitado estará condicionado à observância de suas especificações técnicas, 

modelos, embalagens e instruções, observando-se o disposto no art. 69, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8.3. Não sendo atendido às especificações, o objeto será devolvido, ficando a contratada obrigada a trocar, 
conforme TERMO DE REFERÊNCIA o produto que vier a ser recusado, de acordo com o disposto no art. 69, 

da Lei Federal nº. 8.666/93. 

8.4. Concluindo que o objeto licitado fornecido é de baixa qualidade, poderá a PMI/SRP aplicar as       sanções 
previstas no instrumento convocatório, sem prejuízo das demais previstas na legislação. 

CLÁUSULA NONA – DA FORMA DE PAGAMENTO: 

9.1. A Contratada apresentará Nota Fiscal para liquidação e pagamento da despesa pela Contratante, mediante 

ordem bancária creditada em conta corrente do contratado, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação 
da nota fiscal e recibo devidamente atestados. 

9.2. O prazo para pagamento será contado a partir da data de entrada, no setor competente, da Nota Fiscal e 

Recibo, devidamente atestados pela Coordenação de Finanças da Contratante. 
9.3. No caso de devolução da Nota Fiscal, Fatura ou Recibo para correção, o prazo de pagamento estipulado no 

subitem 3.2. passará a ser contado a partir da data de reapresentação dos referidos documentos. 

9.4. A Licitante deverá fazer constar a identificação da agência e da conta corrente nos documentos de cobrança 
dos produtos tais como, notas fiscais, faturas, recibos e similares. 

9.5. A Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações 

devidas pela Contratada, nos termos deste Edital e do contrato. 
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9.6. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços dos serviços contratados ou atualização monetária 
por atraso de pagamento. 

CLÁUSULA DECIMA – DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO CONTRATANTE: 

10.1. Da Supervisão: 
10.1.1. CABERÁ A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI/SECRETARIA XXXX. 

10.2. Da Atestação das Aquisições: 

10.2.1. FISCAL DE CONTRATO DA PREFEITURA E SECRETARIA XXXX. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA: 

11.1. Os recursos orçamentários necessários para atender às despesas decorrentes deste contrato constam do 

orçamento aprovado da Prefeitura Municipal de IGARAPÉ-MIRI e Secretaria XXXX para o exercício de 2022, 

como a seguir especificado: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

11.2. Será providenciada pelo CONTRATANTE a cada início de exercício, dotação orçamentária própria para 
a sua respectiva cobertura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 

12.1. O prazo de vigência do presente ajuste é de 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. 
12.2. A entrega dos produtos adquiridos deverá ser feita após ao recebimento da Nota de Empenho, conforme 

prazo de entrega, sob pena de multa, atendido o estipulado nas Clausulas Segunda e Terceira deste instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO: 

13.1. O Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº. 8.666/93, desde que haja 
interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO VALOR A SER 

CONTRATADO: 

14.1. No interesse da Administração, o valor inicial contratado poderá ser acrescido ou suprimido até os limites 

previstos na Lei Federal nº. 8.666/93. 

14.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem necessários nos materiais contratados. 

14.3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites estabelecidos, exceto as supressões resultantes 

de acordo entre as partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO: 

15.1. A CONTRATANTE, conforme os itens do Termo de referência, exercerá ampla fiscalização sobre a 

execução do contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a facilitar o exercício desse direito. 

15.2. O servidor designado para atuar como fiscal do contrato terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
15.2.1. Registrar em relatório todas as ocorrências e deficiências porventura existentes e encaminhar cópia à 

CONTRATADA para a imediata correção das irregularidades apontadas, sem prejuízo das penalidades previstas 

neste contrato e na lei; 

15.2.2. Conferir se os produtos estão de acordo com as especificações técnicas exigidas; 
15.2.3. Rejeitar no todo ou em parte os materiais fornecidos, se considerados em desacordo ou insuficientes, 

conforme o termo discriminado na proposta da CONTRATADA e no Termo de Referência anexo ao Edital de 

Licitação; 
15.3. A presença da fiscalização não atenua, nem elide as responsabilidades da CONTRATADA. 

http://www.igarapemiri.pa.gov.br/


 

 

                                  ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI/PA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 
COMPLEXO ADMINISTRATIVO AV. ELÁDIO CORRÊA LOBATO, CIDADE NOVA –CEP:68.430.000 CNPJ: 05.191.333/0001-69 www.igarapemiri.pa.gov.br 
Facebook: Prefeitura do Miri/Twitter: @PrefeituraMiri/gabinete@igarapemiri.pa.gov.br  

33 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

16.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que: 
16.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do 

prazo de validade da proposta; 

16.1.2. apresentar documentação falsa; 
16.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

16.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

16.1.5. não mantiver a proposta; 
16.1.6. cometer fraude fiscal; 

16.1.7. comportar-se de modo inidôneo; 

16.1.7.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento 
da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

16.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará 

sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
16.2.1. Advertência, por escrito, no caso de pequenas falhas e/ou irregularidades; 

16.2.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução total do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

16.2.3. O descumprimento das demais obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a licitante vencedora à 
multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por ocorrência de fato, sobre o valor total do contrato, recolhida 

no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da comunicação oficial; 

16.2.4. O atraso injustificado na entrega dos materiais no qual se compromete a contratada sujeitará esta a 
pagamento de multa moratória equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor da obrigação, 

limitada a 20 dias. Após o vigésimo dia e a critério da administração, poderá ser considerada inexecução total 

ou parcial do objeto, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste instrumento e na legislação vigente. 
16.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

16.4. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição 

no SICAF e, no que couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

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

8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

16.6. 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. 

16.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
16.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

17.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da 

Lei Federal nº. 8.666/93. 
17.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII, 

do artigo 78, da supracitada lei, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo, desde que haja conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

17.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 
competente. 
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17.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA FORÇA MAIOR E DO CASO FORTUITO: 

18.1. As obrigações do presente contrato suspender-se-ão sempre que ocorrerem circunstâncias alheias à 
vontade, controle e ação das partes, causadas por motivo de força maior ou caso fortuito, na forma do Código 

Civil, desde que sua ocorrência seja alegada e comprovada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO: 

19.1. O presente Contrato será publicado sob forma de extrato em Diário Oficial, no prazo de 10 (dez) dias a 

partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO: 

20.1. É competente o foro da Cidade de IGARAPÉ-MIRI, Estado do Pará, para dirimir todas as questões 

relativas ou resultantes do presente contrato. 

Assim, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias, de igual 

teor e forma, para um único efeito, na presença das testemunhas abaixo. 

IGARAPÉ-MIRI, de ______ de 2022. 

 

 

PREFEITURA/SECRETARIA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI 

CNPJ:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATANTE 
 

CNPJ:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADO 

Testemunhas: 

1 - _________________________________ 

CPF: 

 

2 - ______________________________________________ 

CPF: 
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