
 
 

JUSTIFICATIVA PARA REALIZAR PREGÃO PRESENCIAL 
 
 A opção pela modalidade de pregão presencial é a possibilidade de se imprimir maior 
celeridade à contratação de bens e serviços comuns, sem prejuízo à competitividade. 
Dentre as alegações mais comuns indicadas como impeditivas para a utilização do pregão 
eletrônico, pode-se apontar:  

1) O pregão presencial permite inibir a apresentação de propostas insustentáveis que 
atrasariam os procedimentos da modalidade eletrônica e aumentariam seus custos.  

2) Há diversas vantagens da forma presencial do pregão sobre a eletrônica, dentre 
as quais: a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante o pregão presencial e 
facilidade na negociação de preços, verificação das condições de habilitação e execução da 
proposta. 

3) A opção pelo pregão presencial decorre de prerrogativa de escolha da 
Administração fixada pela Lei n° 10.520/02. 

6). A opção pela modalidade presencial do pregão não produz alteração no resultado 
final do certame, pelo contrário, permite maior redução de preços em vista da interação do 
pregoeiro com os licitantes.  

Considerando as disposições do art. 20 da Lei 8.666/1993, que dispõe que "As 
licitações serão efetuada no local onde se situar a repartição interessada, salvo por motivo 
de interesse público, devidamente justificado." 

Ainda, a possibilidade de esclarecimentos imediatos durante a sessão do pregão 
presencial, promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar o 
procedimento licitatório (prevista no art. 43, §3°, da Lei 8.666/1993), verificação imediata das 
condições de habilitação e execução da proposta, manifestações recursais, proporcionando 
maior celeridade aos procedimentos, visto em regra, ocorrerem na própria sessão pública, 
sem prejuízo da competição de preços, também justificam a decisão da adoção do Pregão 
Presencial.  

Forçoso salientar que o art. 1º, §3° da Lei 10.024/2019, traz a obrigatoriedade da 
adoção do pregão na forma eletrônica pelos entes federativos apenas nos casos de 
recursos da União decorrentes de transferências voluntárias. Tratando-se de recursos 
próprios admite-se a adoção do pregão na forma presencial. 

Doutro norte, a adoção do pregão em sua forma presencial fortalece o 
desenvolvimento do  comércio local deste Município, que conta com uma estimativa de 
2.737 habitante, segundo dados do IBGE do ano de 2020, sendo que a realização do 
pregão na forma eletrônica acarretaria na ausência de participação do comércio local e 
regional, que não estão adaptados ao sistema utilizado por este município para realização 
do pregão eletrônico.  

Sendo assim, a escolha da modalidade Pregão Presencial é a que melhor se adequa 
a contratação do objeto do certame, pois a Administração Pública tem o poder discricionário 
para decidir acerca da escolha da modalidade de licitação pregão presencial em detrimento 
do pregão eletrônico, de acordo com sua necessidade e conveniência, desde que 
motivadas. 

Por fim, com a devida justificativa sobre o ponto de vista da celeridade, entretanto, 

sem prejudicar a escolha da proposta mais vantajosa, eis que presente a fase de lances 

verbais, o Pregão Presencial se configura como meio fundamental para aquisição de bens e 

serviços comuns pela Administração Pública de forma mais célere e vantajosa em 

detrimento às outras formas elencadas na Lei 8.666/93. 

 

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
  



 
 

PREGÃO N° 74/2021 PROCESSO 339/2021 – NA FORMA PRESENCIAL 

 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

 

1. PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE PINHAL DE SÃO BENTO , Estado do Paraná, inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 95.590.832/0001-11, com sede na avenida 

São Roque, 178, centro, torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO 

PRESENCIAL, que será regida pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002;  e 

subsidiariamente à Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, 

considerando o Decreto Federal nº 8250/2014 de 23 de maio de 2014 e Leis 

Complementares nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e nº 147/2014 de 07 de agosto 

de 2014, Lei complementar Municipal nº 01/2009, a ser executado pelo Pregoeiro designado 

pela Portaria nº 2618/2021  e nas condições fixadas neste edital e seus anexos, realizará 

processo licitatório na modalidade Pregão PRESENCIAL, do tipo Por item, na forma abaixo: 

2. OBJETO 

A presente licitação, do tipo Por item, tem por objeto a Aquisição de materiais de 
papelaria e expediente para as Secretarias deste Municípios. conforme Termo de 
referência (Anexo I).  

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências 
contidas neste Edital e seus anexos - inclusive quanto à documentação, sendo vedada a 
participação de empresas cujas atividades descritas no contrato social sejam 
diferentes ou incompatíveis  com o objeto solicitado. 

Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados que se 
enquadre em uma ou mais das situações a seguir: 

3.1 Estejam constituídos sob a forma de consórcio; 

3.2 Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da Administração Pública 
motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 8.666/93; 

3.3 Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo; 

3.4 Estejam em processo de falência, concordata, dissoluções ou liquidações; 

3.5 Estejam descritas no disposto no artigo 9º da Lei n.º8.666/93 e alterações; 

3.6 Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal, Estadual, 
Municipal INSS e FGTS; 



 
3.7 Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos efetuando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou ainda, empregado com idade inferior a 16 
(dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos. 

3.8 DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

O Banco Mundial exige que o Estado do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da 

Saúde - SESA, Mutuários de Empréstimo (incluindo beneficiários do empréstimo do Banco), 

licitantes, fornecedores, empreiteiros e seus agentes (sejam eles declarados ou não), 

subcontratados, subconsultores, prestadores de serviço e fornecedores, além de todo 

funcionário a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padrões de ética durante a 

aquisição e execução de contratos financiados pelo Banco]. Em consequência desta 

política, o Banco: 

a)  Define, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir: 

(i) "prática corrupta"2: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer coisa de valor com a intenção de influenciar de modo indevido a 

ação de terceiros; 

(ii) "prática fraudulenta"3: significa qualquer ato, falsificação ou omissão de fatos que, de 

forma intencional ou irresponsável induza ou tente induzir uma parte a erro, com o objetivo 

de obter benefício financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a intenção de evitar o 

cumprimento de uma obrigação; 

(iii) "prática colusiva"4: significa uma combinação entre duas ou mais partes visando 

alcançar um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as ações de outra parte; 

(iv) "prática coercitiva"5: significa prejudicar ou causar dano, ou ameaçar prejudicar ou 

causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou à sua propriedade, 

para influenciar indevidamente as ações de uma parte; 

(v) "prática obstrutiva": significa: 

 (aa) deliberadamente destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas eminvestigações ou 

fazer declarações falsas a investigadores, com o objetivo deimpedir materialmente uma 

investigação do Banco de alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva; 

e/ou ameaçar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar 

seu conhecimento sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento, ou 

 (bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercício dos direitos do 

Banco de promover inspeção ou auditoria, estabelecidos no parágrafo (e) abaixo: 

(b) Rejeitará uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a 

outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, 

subempreiteiros, prestadores de serviço, fornecedores e/ou funcionários, envolveu-se, direta 

ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas 

ao concorrer para o contrato em questão; 

(c)  Declarará viciado o processo de aquisição e cancelará a parcela do empréstimo 

alocada a um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuário 

ou de um beneficiário de qualquer parte dos recursos empréstimo envolveram-se em 

práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de 

aquisição ou de implementação do contrato em questão, sem que o Mutuário tenha adotado 

medidas oportunas e adequadas, satisfatórias ao Banco, para combater essas práticas 

quando de sua ocorrência, inclusive por falhar em informar tempestivamente o Banco no 

momento em que tomou conhecimento dessas práticas; 



 
(d) Sancionará uma empresa ou uma pessoa física, a qualquer tempo, de acordo com os 

procedimentos de sanção cabíveis do Banco6, inclusive declarando-a inelegível, 

indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados pelo 

Banco; e (ii) para ser designado' subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador de 

serviço de uma empresa elegível que esteja recebendo a outorga de um contrato financiado 

pelo Banco; 

(e) Os licitantes, fornecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, 

agentes, pessoal, consultores, prestadores de serviço e fornecedores, deverão permitir que 

o Banco inspecione todas as contas e registros, além de outros documentos referentes à 

apresentação das propostas e à execução do contrato, e os submeta a auditoria por 

profissionais designados pelo Banco. 

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

O certame será conduzido pelo Pregoeiro (a), que terá, em especial, as seguintes 
atribuições, cumulativas e que não se excluem: 

 a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

 b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao 
certame; 

 c) Abrir as propostas de preços; 

 d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 

 e) Desclassificar propostas indicando os motivos; 

 f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta 
do lance de menor preço; 

 g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 

 h) Declarar o vencedor; 

 i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 

 j) Elaborar a ata da sessão; 

 K) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar 
a contratação; 

 l) Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o instrumento 
equivalente no prazo estabelecido; 

 m) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade visando à 
aplicação de penalidades previstas na legislação. 

5. APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES 

Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” deverão ser 
indevassáveis, fechados e entregues ao Pregoeiro, na sessão pública de abertura deste 
certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo: 



 
LOCAL: Prefeitura Municipal de  Pinhal de São Bento – Paraná 
DATA DE ENCERRAMENTO: Protocolo até as 09:00 horas do dia 09/11/2021 
DATA DE ABERTURA: às 09:00 horas do dia 09/11/2021              

Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2021 

  ENVELOPE N.º 01- PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2021 

ENVELOPE Nº.  02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, somente considerará os 
envelopes de “Proposta de Preços” e “Documentação de Habilitação” que forem entregues 
ao Pregoeiro designado, no local, data e horário definido neste edital. 

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES: 

No dia, hora e local estabelecidos no item 5 será preliminarmente realizada sessão 
pública para o credenciamento do representante legal da Licitante e demais atos. 

6.1  O representante da Licitante deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, devidamente 
munido de:  

a) Cédula de identidade; 

b) Documentação para credenciamento, conforme modelo do Anexo II, 
aceitando-se Procuração Particular  com firma reconhecida (§2º do art. 
654 do Código Civil) ou Procuração Pública, em nome do representante 
legal, dando poderes específicos para formular lance, negociar preço, 
assinar declarações, interpor e desistir de recursos, assinar e praticar 
todos os demais atos pertinentes à licitação; 

c) Cópia autenticada do Ato Constitutivo da Empresa, que comprove a 
capacidade do subscrevente do odcumento credencial ou Procuração 
Particular em constituir mandatários, dispensado se o instrumento for 
Procuração Pública. 

d) Declaração unificada, conforme anexo III; 

e) Certidão Simplificada ou Declaração da Junta Comercial atestando se é 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso. 

6.2 As licitantes deverão credenciar representante com poderes para formular lances 
verbais e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo licitatório, 
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular. 



 
6.3 Em se tratando de sócio ou proprietário a Licitante deverá apresentar original 

ou cópia do registro comercial, do ato constitutivo, do estatuto ou do contrato 
social. 

6.4 A não apresentação do credenciamento, conforme item 6.1, alínea b, a incorreção do 
documento credencial ou ausência do representante, ausência da declaração 
unificada ou da cédula de identidade não implicará exclusão da proposta no certame, 
contudo, não serão aceitos lances verbais e nem manifestação em nome da Licitante 
neste ato.  

6.5 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes, o 
Pregoeiro não mais aceitará novo licitante, dando início ao recebimento dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e a Documentação para a Habilitação. 

7. PROPOSTAS DE PREÇOS 

As propostas de preços (envelope nº. 01) deverão ser impressas do sistema 
esProposta, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada 
pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, 
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem 
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não forem impeditivas 
da compreensão de seu conteúdo, no envelope e deverão constar: 

a) A proposta impressa e devidamente assinada pelo representante legal e um 
arquivo em mídia (Pen Drive ou CD-ROM) contendo a proposta eletrônica para 
inclusão no sistema conforme arquivos em anexo;  
 

b) Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 
 

c) Marca ou procedência do produto cotado; 

d) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data da abertura dos envelopes. Quando o prazo de validade não estiver 
expresso no documento, o mesmo será aceito com validade de 60 (sessenta) dias 
a partir do recebimento dos envelopes. O prazo de entrega deverá ser preenchido 
conforme o item 2.1.1 do Termo de Referência (Anexo I). 

e) As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo 
admitidas propostas que ofertem apenas uma marca e um preço para o objeto 
desta licitação; 

f) O preço deverá ser apresentado numericamente e/ou por extenso com até 02 
(duas) casas decimais. Ocorrendo divergências entre o preço unitário e o valor 
total, prevalecerá o unitário, com a respectiva correção do valor total. Caso a 
divergência ocorra entre os algarismos e o valor por extenso, prevalecerá o valor 
por extenso. 

7.1 A não apresentação do arquivo digital (CD-R ou PEN-DRIVE), se este estiver 
incompleto, ou não for possível efetivar a leitura dos dados, implicará na 
desclassificação da proposta a critério do pregoeiro.  
 

7.1.1  A forma impressa a que se refere este artigo somente será emitida pelo Programa 
Especifico do Município (esProposta). Não será admitida proposta elaborada por 
outro meio. O Programa Específico do Município (esProposta) poderá ser 



 
retirado mediante apresentação, junto ao Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal ou através do site do município; 

 

7.1.2  Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia 
alternativa do arquivo digital. Poderá ser concedido tempo determinado para o 
proponente do certame regularizar o arquivo de proposta eletrônica alternativo. 

 

7.2 No interesse da Administração, a quantidade dos produtos poderá ser aumentada e 
suprimida até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato, conforme 
previsão do art. 65, § 1º da Lei nº. 8.666/93. Também poderá ser 
aditivado/renovado, de acordo com o interesse da municipalidade (Lei nº 8.666/93 - 
art. 57, Parágrafo II) 

7.3 A apresentação da proposta de preços na licitação será considerada como evidência 
de que a proponente examinou completamente as especificações e as condições 
estabelecidas neste edital que as comparou entre si e que obteve as informações 
necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua 
proposta de preços e que os documentos da licitação lhe permitiram preparar uma 
proposta de preços completa e satisfatória; 

7.4 Fica entendido que as especificações e toda a documentação de licitação são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um 
documento e se omita em outro será considerado especificado e válido. 

7.5 As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que quiserem usufruir 
dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 
2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto 2014, deverão 
declarar em campo próprio da proposta eletrônica, a sua condição de ME ou EPP, 
além de apresentar os documentos comprobatórios na fase específica para 
recebimento. 

7.6 O não atendimento das exigências previstas neste item importará a desclassificação 
da proposta apresentada.  

8. DA HABILITAÇÃO 

Deverão estar inseridos no envelope nº. 02, devidamente fechado e inviolado, os 
documentos abaixo relacionados. Preferivelmente, as folhas deverão ser do tamanho A4 
(21,0 x 29,7cm), a de rosto deverá conter a mesma indicação do envelope nº. 01, o volume 
deverá conter um índice dos documentos com as páginas correspondentes, numeradas em 
ordem crescentes e rubricadas por elemento credenciado e identificadas da proponente. 
Deverão constar obrigatoriamente do referido envelope: 

8.1 PARA COMPROVAÇÃO DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

8.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de 
ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores; 

8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 



 
8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

8.1.5 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolução CGSIM n° 16 de 
2009, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no site 
www.portaldoempreendedor.gov.br; 

8.1.6 Declaração unificada, conforme anexo III. A apresentação desta declaração no 
credenciamento supre a falta no envelope de habilitação.    

8.2 PARA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

8.2.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ; 

8.2.2 Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual (CICAD) ou Municipal 
(ALVARÁ), se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

8.2.3 Prova de regularidade com a Fazenda Federal relativa à Dívida Ativa da União, 
mediante apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições 
Federais, com abrangência as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do 
paragrafa único do art. 11 da lei nº 8.212 de 24/07/91 expedida pela Secretaria da 
Receita Federal, do domicílio ou sede da proponente; 

8.2.4 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente. 

8.2.5 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei; 

8.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, do domicílio ou sede da proponente; 

8.2.7 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do 
Trabalho, conforme determina a Lei n. 12.440/2011. 

8.3 PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.3.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo Cartório Distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica; 

8.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, se 
já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da proponente, vedada à substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. O Balanço e demonstrações a ser apresentado deverão ser cópia 
extraída do Livro Diário, com apresentação do Termo de Abertura e Encerramento 
deste, devidamente autenticado pela Junta Comercial do Estado ou órgão 
equivalente. Em se tratando de sociedade por ações (SA), deverá ser apresentada a 
publicação em órgão de imprensa oficial. As empresas licitantes com menos de 01 
(um) exercício financeiro de atividade, devem cumprir a exigência deste item 



 
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 
levantado, conforme o caso. Quando se tratar de empresas que adotem a 
Escrituração Contábil Digital – ECD (Decreto nº 6.022/2007 e demais normas 
aplicáveis): Termo de Abertura e Encerramento, Balanço Patrimonial, 
Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, e Recibo de entrega da ECD, 
extraídos do Livro Diário e retirados do Sistema Público de Escrituração Digital 
– SPED Para o Microempreendedor Individual - MEI esta dispensada a 
apresentação deste item. 

8.4 Quando os documentos forem apresentados por processo de cópias reprográficas, 
deverão ser autenticados, por Tabelião de Notas, ou na Prefeitura Municipal de 
Pinhal de São Bento, por integrante da Comissão Permanente de Licitações, antes 
da hora marcada para abertura dos envelopes. 
 

8.5 Todos os documentos necessários à habilitação do proponente deverão estar dentro 
dos respectivos prazos de validade, quando o prazo de validade não estiver 
expresso no documento, o mesmo será aceito com data de emissão não superior a 
90 (noventa) dias do recebimento dos envelopes; Caso a proponente apresente 
certidões emitidas via Internet a aceitação das mesmas ficará condicionada a 
consulta pelo mesmo sistema,  em caso de impugnação pelos outros licitantes. 
 

8.6 A falta de qualquer documento exigido no item “8.1” até “8.3”, do presente Edital, 
implicará na inabilitação do Licitante, ressalvado aqueles que já foram apresentados 
no credenciamento e também a disposição do item 8.7, cujo direito é garantido pela 
Lei Federal n° 123/2006 de 14/12/2006 atualizada pela lei nº 147/2014 de 
07/08/2014. 
 

8.7 Em se tratando de Micro Empresa (ME) será concedido um prazo de 05 (cinco) 
dias, prorrogáveis pelo mesmo período, após a abertura da licitação para 
apresentação de documento(s) faltante(s), relativos tão somente à regularidade 
fiscal. 

9. SESSÃO DO PREGÃO 

Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das 
empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade 
em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes 
contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos 
participantes devidamente credenciados. 

9.1 DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

a) O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 01 – contendo as propostas de 
preços e classificará o autor da menor proposta de Por item e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço; 

 
b) Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas 

condições definidas no subitem anterior, o pregoeiro classificará as melhores 
propostas subsequentes, até o máximo de três, além da vencedora, para que seus 
autores participem da segunda fase, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas. 

 



 
c) Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva de preços propostos 

documentalmente e ordenadas as ofertas para fornecimento do objeto definido nesse 
Edital, exclusivamente pelo critério de menor preço unitário. 

 
d) Aos proponentes classificados para a segunda fase, será dada oportunidade para 

novas propostas, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e 
decrescentes. 

 
e) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente às 

sanções legais e determinadas neste edital. 

9.2 DOS LANCES VERBAIS 

a) As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances 
verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e 
decrescentes, a partir da proposta comercial classificada de maior valor e os demais 
lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir no momento, 
lances mínimos; 

b) Havendo propostas ou lances, conforme o caso, de microempresa ou empresa de 
pequeno porte, com intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante 
melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de 
preferência pela ordem de classificação para oferecer proposta, nos termos do art. 
44, da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006 alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto 2014. 

 
c) O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 

da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa 
de pequeno porte. 

 
d) Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de proposta/lance 

inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso, no prazo 
de 01 (um) minuto, após o encerramento de lances a contar da convocação do 
pregoeiro, ocorrerá à preclusão e a contratação da proposta originalmente mais bem 
classificada, ou revogação do certame. 

e) Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a 
eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu 
representante, por meio de telefone ou outros meios disponíveis; 

f) O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no 
presente edital, somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Havendo equivalência 
de valores no intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique àquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 
proposta. 

 
g) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 

valor, respeitada a ordem de classificação. 

h)  Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante 
desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas 
Instruções; 



 
i) A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, 

implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do 
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das 
propostas; 

j) Casos não se realizem lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta 
escrita e o valor estimado para a contratação.  

9.3 DO JULGAMENTO 

a) O critério de julgamento será o de Por item, ofertado; 

b) Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito; 

c) Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e 
que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser 
aceita; 

d) Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das 
suas condições habilitatórias; 

e) Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 
proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou 
proposta; 

f) Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, 
o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as Instruções, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do 
certame; 

g) Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para 
que seja obtido um melhor preço; 

h) Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos 
do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo 
Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes; 

i)  Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente 
ao pregão, será encaminhado o presente processo para a autoridade competente 
para homologação e posterior contratação/aquisição. 

10 IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO 

10.1 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este 

edital, conforme dispõe o art. 12, do Decreto n. 3.555/00, sendo que, em caso de 

impugnação ao edital, deverá a peça recursal ser entregue, até o limite do prazo expresso 

neste item, no setor de licitações da Prefeitura Municipal, cabendo ao pregoeiro decidir 

sobre a petição no prazo de 24 horas. 

10.2 DO RECURSO ADMINISTRATIVO 



 
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o 
prazo de 3 (três) dias, nos termos do disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, para 
apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. O licitante poderá 
também apresentar as razões do recurso no ato do pregão, as quais serão reduzidas a 
termo na respectiva ata, ficando todos os demais licitantes desde de logo intimados para 
apresentar contrarrazões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da ata, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

10.3 Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pela Licitante. 

10.4 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 
direito de recurso. 

10.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.6 O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste 
órgão e comunicado a todos os licitantes via fax, correio eletrônico ou por 
correspondência com aviso de recebimento. 

11 ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao 
licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela Autoridade 
Competente. 

11.2 Decididos os recursos por ventura interpostos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade Competente homologará a adjudicação e determinará 
a contratação, no prazo previsto neste edital. 

12 CONTRATO 

12.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora 
será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, 
conforme Minuta do Anexo V, e da proposta aceita. 

12.2 O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação para assinar o contrato. 

12.3 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do 
contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. 

12.4 O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do 
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para 
tal, através de fax-símile ou correio eletrônico ou por correspondência com aviso de 
recebimento respectivo. 

12.5 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou 
instrumento equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se 
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 

13 DO PAGAMENTO 



 
13.1 O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em ATÉ 30 DIAS APÓS A 

EMISSÃO DA NOTA FISCAL, com Recursos Próprios e ou oriundos de convênios. 
13.2 Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na nota fiscal, esta 

será devolvida à licitante para as devidas correções. 
13.3 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária: 

 
Dotações 

Exercício da 
despesa 

Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 

2021 630 03.002.04.122.0402.2010 0 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 1740 05.002.12.361.1201.2027 103 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 2138 06.002.10.122.1001.2036 49420 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 2550 06.002.10.302.1001.2048 303 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 2560 06.002.10.302.1001.2048 494 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 2711 06.003.10.304.1001.2050 497 3.3.90.30.16.00 De Exercícios Anteriores 

2021 3600 08.005.08.244.0801.2061 0 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 3610 08.005.08.244.0801.2061 936 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 3690 08.005.08.244.0801.2062 940 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 3760 08.005.08.244.0801.2064 934 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

14 DAS PENALIDADES 

14.1 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui estabelecidas. 

14.2 O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às 
seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa: 

c) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à 
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; 

d) Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município de Pinhal de 
São Bento poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções 
previstas no artigo nº. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que no caso de multa esta 
corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato, limitada a 10% do valor 
contratual; 

e) Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o 
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da 
contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da 
data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais. 

f)   Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da 
administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da 
CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do 
Cadastro de Fornecedores do Município de Pinhal de São Bento, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, 
até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

g) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 



 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
anterior; 

14.3   Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 

15    ANEXOS DO EDITAL 

Integram este Edital, os seguintes anexos: 

a) Anexo I – Termo de Referencia; 

b) Anexo II – Carta de credenciamento; 

c) Anexo III - Modelo de declaração unificada; 

d) Anexo IV – Termo de Renúncia; 

e) Anexo V – Minuta de contrato. 

 

16 DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Reserva-se ao Município, o direito de revogar, no todo ou em parte a presente 
licitação, visando o interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, bem como anular por ilegalidade o respectivo procedimento, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 49 e 
parágrafos da Lei nº. 8.666/93; 

16.2 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 
discordância de seus termos. 

16.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 
apresentação de documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento 
não poderá alegar. 

16.4 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de Preços como 
dos Documentos de Habilitação apresentados na Sessão. 

16.5 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento 
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 

16.6 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta a sessão do 
pregão. 

16.7 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos conforme previsto no 
parágrafo 1º do artigo  65 da Lei 8.666/93. 

16.8 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento. 
16.9 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

16.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a 
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
pregão. 



 
16.11 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação do certame entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração e a segurança da contratação.   

16.12 Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do presente Edital, será 
competente o Foro da Comarca de Ampére, Estado do Paraná. 

16.13 Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 
presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail licitacaoe 
compras@pinhaldesaobento.pr.gov.br, fone/fax (46) 3560-1122, informando o 
número da licitação, em horário comercial. 

 
 

Pinhal de São Bento, em 21/10/2021. 
 
 
 
 

Paulo Falcade de Oliveira 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
  



 
 

Anexo I  
 

Termo de Referência 
 
 

1.  OBJETO: 
 
1.1 A presente licitação, do tipo Por item, tem por objeto a Aquisição de materiais de 

papelaria e expediente para as Secretarias deste Municípios. de acordo com as 
especificações técnicas abaixo descriminadas, cabendo ao departamento solicitante 
informar a comissão de licitação se o produto ofertado atende as exigências técnicas 
propostas. 
 

1.2 Itens licitados, com os valores máximos estimados, quantidade e especificações: 
 

 
Lote: 1 - Lote 001 

Item Código do 
produto/serviço 

Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 1246 FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 48MMX45M    650,00 UN 4,80 3.120,00 

2 1247 FITA CREPE 19MMX50M    550,00 RL 4,73 2.601,50 

3 1248 CALCULADORA MÉDIA COM NO MÍNIMO 12 DÍGITOS E 
TAMANHO APROXIMADO DE  11x15 CM.   

70,00 UN 46,83 3.278,10 

4 1249 CARTOLINA DE VÁRIAS CORES    900,00 UN 0,92 828,00 

5 1250 PAPEL VERGE, GRAMATURA 120 (FORMATO A4 
210X2,97MM), CORES VARIADAS, pacote com 50 folhas.   

45,00 UN 15,43 694,35 

6 1251 GRAMPEADOR GRANDE 26/6    85,00 UN 54,33 4.618,05 

7 1252 CLIPS GALVANIZADOS N. 2/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS.    75,00 CX 19,17 1.437,75 

8 1254 CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO EM POLIESTIRENO 
CRISTAL, PONTA DE LATÃO,  ESFERA DE TUGSTÊNIO, COR 
AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.16   

140,00 CX 49,30 6.902,00 

9 1255 CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO EM POLIESTIRENO 
CRISTAL, PONTA DE LATÃO,  ESFERA DE TUGSTÊNIO, COR 
PRETO, CAIXA COM 50 UNIDADES.16   

80,00 CX 49,30 3.944,00 

10 1256 CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO EM POLIESTIRENO 
CRISTAL, PONTA DE LATÃO,  ESFERA DE TUGSTÊNIO, COR 
VERMELHO, CAIXA COM 50 UNIDADES.16   

65,00 CX 49,30 3.204,50 

11 1257 CANETA FLUORESCENTE (MARCA TEXTO) COR AMARELA 
CAIXA COM 12 UN    

118,00 CX 39,83 4.699,94 

12 1258 APONTADOR SIMPLES PARA LÁPIS    182,00 UN 1,90 345,80 

13 1259 BORRACHA BRANCA N. 40, CAIXA COM 40 UNIDADES.    18,00 CX 19,50 351,00 

14 1260 CORRETIVO LIQUIDO A BASE DE ÁGUA 18 ML, CAIXA COM 12 
UN.    

33,00 CX 34,17 1.127,61 

15 1261 COLA BRANCA - TUBO DE 90 GRAMAS    267,00 UN 2,43 648,81 

16 1262 COLA EM BASTÃO DE 10 GRAMAS - CAIXA COM 20 
UNIDADES.    

61,00 CX 58,17 3.548,37 

17 1263 RÉGUA DE PLÁSTICO COM 30 CM.    380,00 UN 1,13 429,40 

18 1264 ALMOFADA PARA CARIMBO DE COR AZUL N. 2    20,00 UN 15,23 304,60 

19 1265 TINTA PARA CARIMBO, TUBO COM 42 ML, CORES AZUL E 
PRETO    

140,00 UN 8,88 1.243,20 

20 1266 CADERNO ESPIRAL PEQUENO, COM 48 FOLHAS.    370,00 UN 4,33 1.602,10 

21 1267 CADERNO ESPIRAL GRANDE, COM 96 FOLHAS.    164,00 UN 15,83 2.596,12 

22 1268 FITA adesiva estreita 12mmx30mm    235,00 UN 1,50 352,50 

23 1269 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX50M    180,00 UN 8,50 1.530,00 

24 1270 ESTILETE GRANDE    90,00 UN 3,83 344,70 

25 1271 EXTRATOR DE GRAMPO DE AÇO, TIPO ESPATULA    102,00 UN 5,00 510,00 

26 1272 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - CAIXA COM 5000 UN    125,00 CX 10,47 1.308,75 

27 1273 CLIPS GALVANIZADOS N. 12/0 CAIXA COM 500 GRAMAS    75,00 CX 19,17 1.437,75 

28 1274 CARBONO PRETO COM PELICULA PLÁSTICA - CAIXA COM 
100 FOLHAS    

9,00 CX 111,40 1.002,60 



 
29 1275 PASTA DE PAPELÃO COM ABA E COM ELÁSTICO    350,00 UN 4,50 1.575,00 

30 1276 PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PARA ARQUIVO, CAIXA 
COM 50 UNIDADES.    

25,00 CX 217,33 5.433,25 

31 1282 TESOURA  DE INOX DE APROXIMADAMENTE 21 CM.    95,00 UN 17,67 1.678,65 

32 1283 PINCEL ATÔMICO CAIXA COM 12 UNIDADES, COR AZUL, 
PRETO E VERMELHO    

35,00 CX 55,83 1.954,05 

33 1284 GRAMPO TRILHO DE METAL , CAIXA COM 50 UNIDADES.    130,00 CX 27,77 3.610,10 

34 1287 LAPIS PRETO N. 2, CAIXA COM 72 UNIDADES.    133,00 CX 33,50 4.455,50 

35 1288 PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO MEDIO.    20,00 UN 57,83 1.156,60 

36 1290 GRAMPEADOR GRANDE COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE 
PARA ATÉ 240 FOLHAS.    

21,00 UN 288,33 6.054,93 

37 1291 ALFINETES SIMPLES, CAIXA COM 50 GRAMAS.    113,00 CX 7,00 791,00 

38 1292 GRAMPO GALVANIZADO 23/10, CAIXA COM 5000    70,00 CX 22,83 1.598,10 

39 1293 BARBANTE N. 08, TIPO CRU - ROLO COM 250 GRAMAS.    42,00 UN 9,32 391,44 

40 1294 AGENDA DE COMPROMISSO ANUAL, 1 FOLHA POR DIA E 
COM HORÁRIO.    

105,00 UN 44,83 4.707,15 

41 1295 PERFURADOR DE FERRO PARA 100 FOLHAS.    45,00 UN 218,17 9.817,65 

42 1296 ELÁSTICO AMARELO (PARA DINHEIRO), PACOTE COM 1 KG    20,00 PC 27,83 556,60 

43 1297 LIVRO ATA COM 100 FOLHAS    87,00 UN 13,50 1.174,50 

44 1299 PRANCHETA DE ACRÍLICO    160,00 UN 16,53 2.644,80 

45 1300 CLIPS GALVANIZADOS N.08 CAIXA COM 500 GRAMAS    75,00 CX 19,17 1.437,75 

46 1301 CLIPS GALVANIZADOS N. 1/0 - CAIXA COM 500 GRAMAS.    75,00 CX 19,17 1.437,75 

47 3687 PAPEL PARDO - BOBINA 60CM X 140MTS  7KG    15,00 UN 125,67 1.885,05 

48 4550 PASTA DE PLÁSTICO ABA ELÁSTICO    260,00 UN 3,58 930,80 

49 4551 PORTA CANETAS E CLIPS    85,00 UN 14,33 1.218,05 

50 4552 PRANCHETA MDF OFÍCIO    70,00 UN 8,17 571,90 

51 4553 DISPENSADOR DE FITAS    31,00 UN 34,17 1.059,27 

52 4554 TESOURA 19 CM     130,00 UN 17,67 2.297,10 

53 4555 PISTOLA DE COLA QUENTE FINA 40 W    66,00 UN 33,97 2.242,02 

54 4556 ARQUIVO MORTO DE PAPELÃO (GIGANTE)    80,00 UN 11,83 946,40 

55 4557 BLOCO DE RECADOS (50 FLS)    145,00 UN 4,57 662,65 

56 4558 MARCADORES PARA QUADRO BRANCO NAS CORES AZUL E 
PRETO    

230,00 UN 8,58 1.973,40 

57 4559 CANETA DE RETROPROJETOR NAS CORES AZUL, PRETA OU 
VERMELHA    

80,00 UN 5,68 454,40 

58 4560 APAGADOR DE QUADRO BRANCO    40,00 UN 7,47 298,80 

59 4561 COLA LÍQUIDA 1 KG     130,00 UN 16,67 2.167,10 

60 4565 FOLHA DE ISOPOR 30 MM    60,00 UN 9,07 544,20 

61 4566 PLACAS DE E.V.A DIVERSAS CORES 40X60 CM    1.050,00 UN 2,50 2.625,00 

62 4567 PLACAS DE E.V.A ESTAMPADAS 40X60 CM    430,00 UN 5,80 2.494,00 

63 4568 PAPEL DE SEDA DIVERSAS CORES 49X69 CM    210,00 UN 0,60 126,00 

64 4569 PAPEL LAMINADO DIVERSAS CORES 45X59 CM    210,00 UN 1,60 336,00 

65 4570 PAPEL CELOFANI DIVERSAS CORES 85X100 CM    330,00 UN 1,85 610,50 

66 4571 PAPEL CREPOM DIVERSAS CORES 48X2,5 CM    420,00 UN 1,45 609,00 

67 4572 PAPEL CARTÃO DIVERSAS CORES    330,00 UN 1,58 521,40 

68 4573 RÉGUA ACRÍLICO 50 CM    90,00 UN 2,75 247,50 

69 4574 TESOURA ESCOLAR SEM PONTA    300,00 UN 4,53 1.359,00 

70 4575 LÁPIS DE COR CAIXA COM 12 CORES    232,00 CX 8,17 1.895,44 

71 4578 ENVELOPE OFÍCIO BRANCO    850,00 UN 0,55 467,50 

72 4579 BASTÃO DE COLA QUENTE FINA PACOTE DE 1 KG    140,00 UN 45,30 6.342,00 

73 4580 BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA PACOTE DE 1 KG    140,00 UN 45,30 6.342,00 

74 5606 JOGO DE CANETINHA COLORIDA COM 12 CORES    65,00 PC 8,33 541,45 

75 5632 TESOURA PARA PICOTE, ESPESSURA:2.3cm; 
COMPRIMENTO: 23cm;    

18,00 UN 73,17 1.317,06 

76 5633 PAPEL  DOBRADURA DIVERSAS CORES    120,00 UN 0,67 80,40 

77 5634 GIZ DE CERA COM 12 UNIDADES    110,00 CX 3,98 437,80 

78 5643 TINTA GUACHE 250ML AMARELO, AZUL, VERMELHO, 
BRANCA, VERDE, PRETO    

110,00 UN 7,63 839,30 

79 5645 PALITOS DE MADEIRA PARA CHURRASCO 30 CM    52,00 PC 4,63 240,76 

80 5647 PLASTICO ADESIVO CONTACT MEDINDO NO MINIMO 
45cmx25m TRANSPARENTE.    

10,00 UN 117,33 1.173,30 

81 5649 PALITO DE MADEIRA PARA PICOLE EMBALAGEM COM 100 
UNIDADES    

22,00 PC 4,88 107,36 



 
82 5651 FITA CREPE AUTOMOTIVA ANTI UV 18MM X 50MM VERDE    30,00 UN 4,73 141,90 

83 5655 PERCEVEJOS LATONADOS CAIXA COM 100 UNIDADES    50,00 CX 9,17 458,50 

84 5657 PERCEVEJOS COLORIDOS CAIXA COM 100 UNIDADES    15,00 CX 9,17 137,55 

85 5658 PASTA SANFONADA OFICIO COM ELASTICO 12 DIVISÓRIAS    60,00 UN 24,60 1.476,00 

86 5663 COLA ADESIVA INSTANTANEA ULTRA RAPIDO TUBO 20g    160,00 UN 8,37 1.339,20 

87 5665 MASSA DE MODELAR EMBALAGEM COM 12 UNIDADES    225,00 CX 6,47 1.455,75 

88 5673 PAPEL ADESIVO A4 PACOTE COM 100 UNIDADES    31,00 PC 47,80 1.481,80 

89 5676 GIZ ESCOLAR COMUM COLORIDO EMBALAGEM COM 50 
UNIDADES    

10,00 CX 4,67 46,70 

90 5684 GIZ ESCOLAR COMUM BRANCO CAIXA COM 64 UNIDADES    5,00 CX 3,98 19,90 

91 6193 Canudo para refrigerantes. Diametro: 3MM. Comprimento: 
205MM. Cor:   colorido. Material: PP. Embalagem: pacote c/150 
GRS. (aprox. 400 UND).    

120,00 PC 9,17 1.100,40 

92 6194 Canudo plástico colorido refrigerante - Granel. Diversas cores. Pct   
800 UN. Canudo plástico colorido para refrigerante fabricado em 
polipropileno, com pigmesntos de alta pureza. Este canudo 
plástico é produzido com matéria prima e pigmentos virgens, 
conforme resolução 105/99 da anvisa.    

50,00 PC 12,83 641,50 

93 6212 Papel camurça varias cores    210,00 UN 1,43 300,30 

94 6213 Papel de presente com estampas variadas    40,00 UN 1,35 54,00 

95 6218 Pasta catalogo capa dura com 100 folhas em plástico    130,00 UN 45,83 5.957,90 

96 6263 PACOTE DE BALÃO COM 50 UNIDADES 6.5    60,00 PC 7,50 450,00 

97 6328 PASTA CATALOGO PVC COM 100 ENVELOPES FINO    140,00 UN 41,97 5.875,80 

98 7740 Fita métrica    50,00 UN 9,00 450,00 

99 7741 Espeto para papel    130,00 UN 9,03 1.173,90 

100 7742 Envelope plástico para pasta catálogo    1.000,00 UN 0,38 380,00 

101 7743 Apoio ergométrico para pés    60,00 UN 99,17 5.950,20 

102 7744 Molha dedos    48,00 UN 4,13 198,24 

103 7745 Furadores para papel e EVA    55,00 UN 37,47 2.060,85 

104 7746 Suporte para monitor 3 gavetas preto    80,00 UN 93,33 7.466,40 

105 7748 Papel color set diversas cores    130,00 UN 1,45 188,50 

106 7749 Clipes galvarizado n° 5    50,00 CX 19,17 958,50 

107 7750 Arquivo morto em plástico, na cor azul,  290x175x380mm.    310,00 UN 9,47 2.935,70 

108 7758 Balão metalizado tamanho 6.5 com 50 unidades    70,00 PC 9,47 662,90 

109 7759 Balão tamanho 6.5 cores diversas com 50 unidades    40,00 PC 7,33 293,20 

110 7766 Placa em EVA atoalhado, diversas cores    245,00 UN 5,83 1.428,35 

111 7767 Etiquetas auto adesivas 22mmx19mm, 12 folhas por embalagem, 
144 etique    

45,00 CX 7,00 315,00 

112 7769 Fichário para ofício 40mm    85,00 UN 27,83 2.365,55 

113 7770 Fita zebrada    30,00 RL 23,17 695,10 

114 7771 Grampo trilho plástico, 50 unidades    30,00 PC 25,10 753,00 

115 7772 Cola EVA, 50 gramas    85,00 UN 4,67 396,95 

116 7773 Cubo de anotação grande, 700 folhas    30,00 UN 12,00 360,00 

117 7774 Jogo de canetinha colorida, 24 cores    55,00 CX 13,00 715,00 

118 7775 Jogo de lápis de cor, 24 cores    62,00 CX 15,10 936,20 

119 7776 Livro ATA, 50 folhas    85,00 UN 8,00 680,00 

120 7777 Carimbo diversos dizeres contábeis    17,00 UN 25,50 433,50 

121 7778 Numerados automático de metal    5,00 UN 116,67 583,35 

122 7779 Marcador permanente para CD e DVD, ponta média    15,00 UN 5,25 78,75 

123 7780 Caixa de papelão para pasta suspensa    120,00 UN 67,50 8.100,00 

124 7781 Papel sulfite A4, diversas cores, com 100 folhas    520,00 UN 8,40 4.368,00 

125 7788 Prendedor de papel 19mm, com 40 unidades    30,00 CX 24,33 729,90 

126 7789 Prendedor de papel 25mm, com 48 unidades    30,00 CX 42,33 1.269,90 

127 7790 Prendedor de papel 32mm, com 24 unidades    30,00 CX 36,67 1.100,10 

128 7794 Tinta guache, 6 cores    50,00 CX 4,42 221,00 

129 7803 Porta horário de trabalho para A4    25,00 UN 9,50 237,50 

130 7805 Quadro de cortiça 120x90 cm    10,00 UN 113,67 1.136,70 

131 7806 Quadro branco 150X120 cm    10,00 UN 171,33 1.713,30 

132 7807 Quadro de feltro 150X120 cm    15,00 UN 166,67 2.500,05 

133 7808 Fichário 5''x8''    20,00 UN 152,83 3.056,60 

134 7809 Registrador de A a Z lombo largo    70,00 UN 16,42 1.149,40 

135 7810 Registrador de A a Z lombo estreito    70,00 UN 16,42 1.149,40 



 
136 7811 Grampeador com ajuste de pressão    40,00 UN 83,50 3.340,00 

137 7812 Caneta fixa chapéu    10,00 UN 22,67 226,70 

138 7813 Presilha para chachá    100,00 UN 1,62 162,00 

139 7819 Mouse pad emborrachado    65,00 UN 37,83 2.458,95 

140 7820 Apresentador de slides laser point    17,00 UN 91,50 1.555,50 

141 7821 Pasta larga de ofício longo, 2cmx4cm    70,00 UN 5,20 364,00 

142 7822 Pasta grampo trilho ofício    20,00 UN 3,58 71,60 

143 7823 Pasta catálogo A4 com 30 plásticos    60,00 UN 24,17 1.450,20 

144 7824 Visores para pasta suspensa com 50 unidades    16,00 CX 11,17 178,72 

145 7827 Caixa organizadora Kraft com 10 pastas suspensas    90,00 UN 76,17 6.855,30 

146 7828 Adesivos pedagógicos com figurinhas de incentivo em cartelas    105,00 UN 4,50 472,50 

147 7829 Caixa de alfinetes cabeça colorida, tamanho n°05, 
características:em  poliestireno, cabeça plástica com 5mm de 
diâmetro, alfinete niquelado, de 10 a 12 mm de extensão. 
disposição: estojo com 50 unidades cor única ou sortida   

35,00 UN 6,43 225,05 

148 7830 Etiqueta adesivas A4 tamanho 288,5mm x 200,0 mm, branca, 
caixa com 100    

48,00 UN 47,47 2.278,56 

149 7831 CANETA CORRETIVA em caneta cis 9ml indicado para pequenas 
correções em textos, impressos, fax, fotocópias e escrita a mão 
tem cobertura uniforme e secagem rápida-corpo macio   

15,00 UN 8,37 125,55 

150 7832 Corretivo Liquido (TIPO ERROEX) Tubo com 18 ml    50,00 UN 2,98 149,00 

151 7833 BLOCO DE POST ITS fabricado em papel reciclável post-it neon,  
auto-adesivo removível, 100 folha, cor: sortidos laranja, 
rosa,verde, medidas aproximadas 76mmx102mm - tipo 3m, 
adelbrás, informs, bic com o mesmo padrão de qualidade ou 
similar   

320,00 UN 6,13 1.961,60 

152 7834 CD virgem preto, pacote com 100 unidades    1,00 UN 155,00 155,00 

153 7835 CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO em pvc 
incolor/transparente, tamanho  a4, medidas aproximadas: 297mm 
compimento x 210mm largura x 3mm espessura,- marca 
Referencial: ACP, YES, com o mesmo padrão de qualidade ou 
similar. Pct c/ 50 unidades   

210,00 UN 0,98 205,80 

154 7836 Envelope saco kraft, mendindo 114 x 162, gramatura 80g.     150,00 UN 0,50 75,00 

155 7837 PAPEL COUCHÊ - tipo glossy, branco para fotos - prova d'água - 
secagem rápida, brilho na frente e fosco atrás, de celulose vegetal, 
gramatura 180/m², formato a4, aplicação uso gráfico para 
impressão documentos, pacote com 50 folhas -    

15,00 UN 19,17 287,55 

156 7838 Envelope branco medindo 240x340mm, gramatura: 90g    610,00 UN 0,62 378,20 

157 7839 Papel Paraná    130,00 UN 7,03 913,90 

158 7840 PROTETOR DE CRACHÁ material de polipropileno rígido 
transparente -  tipo suporte - gancho duplo - med. 56mmx89mm   

150,00 UN 1,08 162,00 

159 7841 PRENDEDOR DE CRACHÁ personalizado 100% poliéster 
acetinado, azul marinho, impressão dupla face digital na cor 
branca, dimensões aproximadas do cordão: 42cm comprimento x 
2,0cm largura, com engate rápido e presilha em metal no final do 
inox com roller clip - fabricado em abs - retrátil - cordão extensor - 
diãmetro 30mmx20mm - impressão '' digital de 19mm ou 20mm   

150,00 UN 1,57 235,50 

160 7842 Saco plástico transparente para arquivo 20 x 30cm, com 4 furos 
0,10  micras.   

100,00 UN 0,47 47,00 

161 7843 CAPA DE ACETATO PARA ENCADERNAÇÃO 210X297 
TRANSPARENTE (A4)    

210,00 UN 0,90 189,00 

162 7844 CAPA DE ACETATO PARA ENCADERNAÇÃO 220X330 
TRANSPARENTE (OFÍCIO)    

210,00 UN 1,13 237,30 

163 7845 BOLAS DE ISOPOR, DIAMETRO 15MM UN 300    60,00 UN 0,65 39,00 

164 7846 BOLAS DE ISOPOR, DIAMENTRO 25MM UN 160 29    60,00 UN 0,65 39,00 

165 7847 BOLAS DE ISOPOR, DIAMETRO 50MM UN 380 30    60,00 UN 0,73 43,80 

166 7848 BOLAS DE ISOPOR, DIAMETRO 60MM UN 360 31    60,00 UN 0,92 55,20 

167 7850 BOLAS DE ISOPOR, DIAMETRO 75M    60,00 UN 1,03 61,80 

168 7851 CADERNO CALIGRAFIA, BROCHURA, MEDINDO 140 X 202 MM 
APROXIMADAMENTE,  COM 40 FOLHAS (CAPA MOLE)   

200,00 UN 1,90 380,00 

169 7852 CADERNO DE DESENHO, ESPIRAL, CAPA EM CARTÃO 
DUPLEX 250G/M2, FOLHAS INTERNAS EM PAPEL 
APERGAMINHADO 63G/M2, TAMANHO: 210X148mm, 100 
FOLHAS   

200,00 UN 15,33 3.066,00 

170 7853 CADERNO QUADRICULADO MEDINDO NO MINIMO 20 L 28A X 
1,0P)    

200,00 UN 11,83 2.366,00 

171 7854 COLA GLIITER COM BICO APLICADOR, NÃO TÓXICA, 100,00 UN 5,27 527,00 



 
EMBALAGEM COM 35 GRS,  CAIXA COM 06 CORES   

172 7855 Calculadora eletrônica de mesa, com bobina, visor e 12 digitos.    20,00 UN 454,83 9.096,60 

173 7856 COLA LIQUIDA INSTANTÂNEA, 05 GRS, USO UNIVERSAL COM 
BICO APLICADOR,  PARA PORCELANA, METAL, BORRACHA, 
COURO, MADEIRA, PLÁSTICO E PAPEL   

70,00 UN 8,63 604,10 

174 7857 COLA PARA E.V.A PRODUZIDA A PARTIR DO PRÓPRIO E.V.A 
INVERTIDO, EMBALAGEM COM 90 GRS (COLA SIMPLES)   

25,00 UN 8,47 211,75 

175 7858 COLA PARA TECIDO, PESO 37 GRS, COM BICO APLICADOR, 
NÃO TÓXICA, PRÓPRIA PARA TECIDO EM ALGODÃO   

75,00 UN 4,53 339,75 

176 7859 Organizador de papel, material acrílico, com 3 gavetas    13,00 UN 74,83 972,79 

177 7860 MOLA ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO PVC 
INCOLOR 09 MM. CAPACIDADE 25 FOLHAS   

210,00 UN 0,57 119,70 

178 7861 MOLA ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM DE PLASTICO 
PVC INCOLOR 12 MM. CAPACIDADE 50 FOLHAS   

210,00 UN 0,55 115,50 

179 7862 MOLA ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM DE PLASTICO 
PVC INCOLOR 14 MM. CAPACIDADE 25 FOLHAS   

210,00 UN 1,00 210,00 

180 7863 MOLA ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM DE PLASTICO 
PVC INCOLOR 17 MM  CAPACIDADE 50 FOLHAS   

210,00 UN 1,00 210,00 

181 7864 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO, CAPACIDADE 75 FOLHAS, 
EM PVC TRANSPARENTE,  DIÂMETRO 12mm   

215,00 UN 0,55 118,25 

182 7865 ESPIRAL DE PLÁSTICO PVC INCOLOR 29MM CAPACIDADE 
100 FOLHAS    

115,00 UN 1,42 163,30 

183 7866 PASTA SANFONADA TAMANHO OFÍCIO COM 12 DIVISÓRIAS, 
MEDINDO  APROXIMADAMENTE 380X36 X260 mm (A xL x P), 
MATERIAL PLÁSTICO 
   

25,00 UN 24,60 615,00 

184 7867 ETIQUETA AUTO-ADESIVA características: material: papel 
alcalino, cor: branca, formato: retangular, altura: 33 mm, largura: 
105mm, tamanho: A4 e característica adicional: 18 etiquetas por 
folha   

44,00 UN 47,47 2.088,68 

185 7868 PAPEL DUPLA FACE PAPEL ORIGAMI TSURU JAPONÊS 20X20 
120 FLS DUPLA CORES DIVERSAS 
   

110,00 UN 52,10 5.731,00 

186 7870 FOLHA EM E.V.A ATOALHADO: -Cores diversas -Espessura: 
1,5mm; - Ideal  para trabalhos escolares, manuais e artesanato. 
Formato: - 400mm x 480mm.   

220,00 UN 6,00 1.320,00 

187 7871 PASTA CATÁLAGO DAC: -Cor: preto; - 100 envelopes finos; - 4 
colchetes  - Com visor para identificação.  
 Formato: 
- 243mm x 333mm   

40,00 UN 42,00 1.680,00 

188 7872 COLCHETE FIXAÇÃO Características: material: aço, tratamento  
superfacial: latonado e tamanho: n.° 10.   

10,00 UN 9,17 91,70 

189 7873 DIVISÓRIA ARQUIVO Características: divisória para fichário, 
material: polipropileno, leve, atóxico, resistente e 100% reciclável, 
furação universal, tamanho aproximado: 22cm x 33cm, com aba, 
pacote com 10 divisórias. Aplicação separação de documentos.   

45,00 UN 9,60 432,00 

190 7874 PRANCHETA PORTÁTIL Características: prancheta portátil, 
material  acrílico, comprimento 360 mm, largura 260 mm, cor 
incolor. Características adicionais: prendedor de metal na parte 
superior central.   

20,00 UN 17,00 340,00 

191 7875 ENVELOPE Características: envelope, material: papel kraft, 
gramatura  80 g/m2, tipo saco comum, comprimento 229 mm, 
largura 162 mm, cor parda   

150,00 UN 0,55 82,50 

192 7876 Balão n° 7 colorido pacote com 50 unidades    140,00 UN 9,13 1.278,20 

193 7901 Pasta com elástico ofício 335x245x55mm na cor azul    120,00 UN 7,00 840,00 

194 7947 ENVELOPE PEQUENO SEM TIMBRE TAMANHO 23 X 11    750,00 UN 0,15 112,50 

195 7948 ENVELOPE SEM TIMBRE, (A4) TAMANHO 34 X 24    700,00 UN 0,62 434,00 

196 7949 Papel granitto 180g/m² 210mm x 297mm pct com 50 folhas, cores 
diversas    

120,00 UN 19,07 2.288,40 

197 7951 Tinta guache varias cores, embalagens com 250 ml     90,00 UN 7,63 686,70 

198 9556 Mesa para escritório, com as seguintes características: Largura: 
1,0 metro 
Altura: 0,75 cm 
Profundidade: 0,60 cm 
Material: MDP 
Cor: Marrom.  
 

50,00 UN 624,50 31.225,00 

199 9557 Pasta de plástico com aba de elástico tamanho ofício medidas 335 140,00 UN 3,58 501,20 



 
x 245 mm, espessura 0,80. Cor cristal.    

200 9559 Pilha alcalina AA embalagem com 4 unidades    350,00 UN 12,83 4.490,50 

201 9578 Tinta guache, 15ml, caixa com 06 cores    70,00 CX 4,42 309,40 

202 11170 Pilha alcalina AAA embalagem com 04 unidades.    330,00 UN 9,00 2.970,00 

203 11171 E.V.A com Glitter    100,00 UN 7,00 700,00 

204 11173 BLOCO DE POST ITS fabricado em papel reciclável post-it neon,   
auto-adesivo removível, 4 blocos de 50 folhas, cor: sortidos 
laranja, rosa, verde amarelo medidas aproximada 3,8 cm x 5cm - 
tipo 3m, adelbrás, informs, bic com o mesmo padrão de qualidade 
ou similar   

200,00 UN 6,43 1.286,00 

205 11174 Caixa de som 1w rms usb preta 0058 Bright CX 1 UN. Controle de 
volume,  Botão de liga/desliga, Saída para fone de ouvido, LED 
indicador de energia, Alimentação via porta USB, Compatível com 
PC/MP3/MP4/iPod/CD player/Vídeo games e outra fontes de 
áudio, Potência: 1W (0,5W x2) R.M.S, Resposta de frequência: 
60Hz~16Hz, Auto-falante: 2,25, Plug estéreo: 3,5mm.   

30,00 UN 88,30 2.649,00 

206 11175 Fita Adesiva Crepe Larga 48mm X 50m    50,00 UN 12,83 641,50 

 
TOTAL 

 
336.872,72 

 
1.3 Valor máximo previsto de R$ 336.872,72 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Oitocentos e 

Setenta e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos).  
 

1.4 JUSTIFICATIVA 
 

Justificativa solicitação de material/serviço 

Justificativa 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO: A aquisição é necessária para suprir as necessidades da 
Secretaria Municipal de Administração e de seus departamentos, para melhor desempenho nos 
serviços administrativos, assim melhorando o desenvolvimento e agilidade dos mesmos. 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO: A solicitação se faz necessária para suprir a necessidade de 
materiais de expediente para realização de atividades no desenvolvimento de ações referentes ao 
trabalho público tendo em vista que é de fundamental importância para a secretaria de educação e 
para as escolas municipais Primo Savoldi e Alzemiro Mota e demais departamentos pertencentes a 
secretaria 

SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL: A aquisição de materiais de expediente se faz necessária 
para manter o desenvolvimento das atividades e dos trabalhos realizados no Centro de Referência de 
Assistência Social - CRAS  e na Secretaria Municipal de Assistência Social.  

SECRETARIA DE SAÚDE: A aquisição de materiais de expediente é necessária para a manutenção 
dos atendimentos aos usuários do SUS que procuram a Secretaria Municipal de Saúde e a Unidade 
de Saúde da família. 

 

2. CONDIÇÕES DO OBJETO 

2.1 DO PRAZO DE ENTREGA: 

2.1.1 O prazo para a entrega do objeto da presente licitação será de 2 dias a partir da 
data da solicitação, podendo ser solicitado parcialmente no período de vigência do contrato 
que será de 12 Meses de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal, após a 
homologação e assinatura do contrato; 

2.1.2 Os prazos de que tratam o item 2.1.1 poderão ser prorrogados uma vez, por igual 
período, quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração; 

2.1.3 Os produtos serão adquiridos de forma parcelada, conforme as necessidades da(s) 
Secretaria(s) da Prefeitura Municipal, e as entregas deverão ser realizadas independente 
do quantitativo solicitado e no prazo estipulado no item 2.1.1. 



 
 

2.1.4 Devem estar incluídas no preço todas as despesas com frete/transporte, mão de obra, 
tributos e/ou contribuições e quaisquer outros encargos indispensáveis ao perfeito 
cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação. 

2.2  LOCAL DA ENTREGA DO OBJETO LICITADO: 

2.2.1 As entregas deverão ser realizadas conforme as solicitações no perímetro urbano do 
Município de Pinhal de São Bento. 

2.3 INFORMAÇÕES GERAIS: 

2.3.1 A proposta deve atender as especificações que constam da Relação dos Itens da 
Licitação, documento em anexo, parte integrante deste Termo, sob pena de desclassificação 
da mesma. 

2.3.2 O(s) bem(ens) a ser(em) fornecido(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, obedecer 
às normas e padrões a que estiverem sujeitos, a fim de atender eficazmente às 
finalidades que dele(s) se espera, conforme determina o Código de Defesa do 
Consumidor. 

2.3.3 Caso solicitada(s), a(s) proponente(s) vencedora(s) deverá(ão) apresentar no 
prazo de 48 horas contados a partir da solicitação desta Prefeitura, AMOSTRAS dos 
produtos cotados devidamente embaladas e identificadas com o nome da Empresa, e 
relacionadas em 2 (duas) vias conforme as especificações constantes do Edital. O 
não cumprimento desta obrigação poderá determinar a desclassificação da proposta: 

 
2.3.4 O(s) produto(s) poderá(ão) ser desclassificado(s), mediante a análise da(s) amostra(s) 
apresentada(s). Neste caso serão convocados os licitantes remanescentes pela ordem de 
classificação. 
 
2.3.5 A licitante desclassificada terá o prazo de 48 horas após a homologação do processo 
licitatório, para retirar as amostras dos produtos desclassificados. A arrematante deverá 
retirar as amostras dos produtos classificados no ato das entregas das compras efetivadas. 
 
2.3.6 Os custos com substituição de produtos apresentados em desacordo com as 
especificações técnicas correrão por conta da Contratada; 

 
3.  CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO/OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
3.1. Os produtos/materiais entregues deverão ser de primeira linha e estar em conformidade 
com as normas de vigilância Sanitária e/ou orgão competente. Na entrega serão verificadas 
especificações conforme descrição do Contato; 

3.2. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier 
a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação; 

3.3. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, 
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão 
aplicadas às sanções previstas neste edital e legislação vigente; 

3.4. Responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao 
objeto do presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários 
para a completa execução das obrigações assumidas; 



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

 

Solicitação:  

 
 
 

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA                          EVA LUZIA BARCKI MAZUCO  
             Secretaria de Administração                    Secretaria de Educação, Cultura e 

Esportes 
 
 
 
 

DELURDES DERZI OLBERMANN DE OLIVEIRA                      VILMAR BAZANELLA 
           Secretaria de Assistência Social                                        Secretaria de Saúde 

 
 
 

Autorização:  
 

PAULO FALCADE DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal 

  



 
 

ANEXO II 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
 
A empresa.................................................inscrito no CNPJ nº .................................., com 
sede à ........................................................., neste ato representada pelo(s) diretores ou 
sócios, com qualificação completa (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) 
o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem 
confere(m) amplos poderes para junto ao Município de Pinhal de São Bento, praticar os atos 
necessários com relação à licitação na modalidade de Pregão Presencial n° 74/2021, 
usando dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, 
confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, 
podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, 
dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial, para esta licitação. 

 

 

 

 

 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2021. 
 
 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
 
 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
Documento deve ser entregue fora dos envelopes acompanhado de copia do contrato 
social da empresa e RG e CPF do credenciado. 
 
 
  



 
 

ANEXO - III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA 
(papel timbrado da licitante) 

 

 

 

Á pregoeira e equipe de apoio 

Prefeitura Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2021 
 

 
Pelo presente instrumento, a empresa ........................., CNPJ nº ......................, com sede 
na ....................., através de seu representante legal infra-assinado, que: 
 
 
(    ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação 
de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que 
inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. 

 

 
*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno 
porte ou cooperativa. 

 

 

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que 

determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99. 

 

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos 

supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por 

nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o 

poder público. 

 

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro 

societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 



 
responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993. 

 

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação. 

 

6) Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os 

tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura 

possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação 

 

7) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos 

procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da 

empresa é o(a) Sr.(a).........................................., Portador(a) do   RG   sob   nº   

.................................................   e   CPF   nº   ........................................................,   cuja   

função/cargo é (sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela 

assinatura do contrato. 

 

8)  Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura 

referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo 

que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: 

 
E-mail: 

Telefone:  

 
9)  Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de 

alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado 

como intimado nos dados anteriormente fornecidos. 

 
 

.............................................................................., ........, de 2021. 

Local e Data 
 
 
 

 
Assinatura do Responsável pela Empresa 

 (Nome Legível/Cargo) 
 

 

 



 
  



 
 

ANEXO IV 

 

TERMO DE RENÚNCIA 

 

 

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade 

Pregão Presencial n° 74/2021, por seu representante credenciado, declara na forma e sob 

as penas impostas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que 

representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os 

documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de 

recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso de 

procedimento licitatório. 

 

 

 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2021. 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
 
 
 
 
 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
Documento FACULTATIVO, poderá ser entregue dentro do envelope 02 Habilitação. 

 



 
ANEXO V 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, Estado do Paraná, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede à Av. São Roque, 178, Centro, inscrita sob o 
CNPJ/MF nº 95.590.832/0001-11, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. PAULO 
FALCADE DE OLIVEIRA, a seguir denominado CONTRATANTE e, de outro lado à 
empresa............................................., Pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº........................., Com sede à..............................., nº ..............., Na cidade de................, 
Estado do................, Neste ato representado pelo Sr...................., .................., .................., 
Portador da Cédula de Identidade nº...................... e do CPF nº ...................., Residente e 
domiciliado na cidade de.........................., A seguir denominada CONTRATADA, têm entre si 
justo e contratada o constante nas cláusulas a seguir enumeradas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 

O presente contrato tem por objeto a Aquisição de materiais de papelaria e expediente 
para as Secretarias deste Municípios., fornecido pela CONTRATADA, de acordo com as 
condições e especificações mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial nº 74 /2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Da Contratação 

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes documentos 
cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos convocatórios, edital de licitação, 
especificação e ou memoriais, proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e 
todos os demais documentos produzidos no procedimento licitatório referido na cláusula 
primeira. 

Parágrafo Único 

A assinatura do presente contrato indica que a CONTRATADA possui plena ciência de seu 
conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se às 
normas da Lei 8.666/93 e à totalidade das clausulas contratuais aqui estabelecidas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Regime de execução 

A contratação se dará na modalidade de Pregão Presencial, sob o regime de execução 
indireta, do tipo Por item. 

CLÁUSULA QUARTA - Da Responsabilidade do Gerenciamento 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO, através do Executivo Municipal 
gerenciará o presente contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - Das Condições de Pagamento 

Cumpridas as obrigações contratuais dispostas neste instrumento e no edital do Pregão 
Presencial n.º 74/2021 o pagamento será efetuado pela CONTRATANTE em ATÉ 30 DIAS 
APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL. 

Parágrafo Primeiro 



 
A despesa decorrente deste pagamento correrá por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

Dotações 

Exercício da despesa Conta da despesa Funcional programática Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonte 

2021 630 03.002.04.122.0402.2010 0 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 1740 05.002.12.361.1201.2027 103 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 2138 06.002.10.122.1001.2036 49420 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 2550 06.002.10.302.1001.2048 303 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 2560 06.002.10.302.1001.2048 494 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 2711 06.003.10.304.1001.2050 497 3.3.90.30.16.00 De Exercícios Anteriores 

2021 3600 08.005.08.244.0801.2061 0 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 3610 08.005.08.244.0801.2061 936 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 3690 08.005.08.244.0801.2062 940 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

2021 3760 08.005.08.244.0801.2064 934 3.3.90.30.16.00 Do Exercício 

Parágrafo Segundo 

O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta, sob pena 
de não ser efetuado o pagamento. 

Parágrafo Terceiro 

Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que tenha sido imposta à CONTRATADA pela CONTRATANTE, em decorrência 
de penalidade ou inadimplência. Nos termos da legislação vigente. 

CLÁUSULA SEXTA – Do Valor 

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$.............................. 
(.............................................................................................) pela entrega dos materiais, 
referente ao objeto licitado. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA 

Obriga-se a CONTRATADA a efetuar a entrega dos materiais licitados a partir da assinatura 

do contrato, nas condições estabelecidas no Termo de refenrecia (anexo I), no período de 

12 Meses após a assinatura do presente contrato. 

Por ocasião da entrega dos materiais, caso seja detectado que os materiais não atendem às 
especificações do objeto licitado e proposto, poderá o CONTRATANTE rejeitá-lo, obrigando-
se a CONTRATADA a providenciar a substituição do bem não aceito no prazo de 15 dias, 
garantindo-se ao CONTRATANTE as faculdades previstas no Código de Defesa do 
Consumidor. 

CLÁUSULA OITAVA 

A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de 
habilitação exigidas na licitação, assumindo, ainda, a obrigação de apresentar, no término 
do prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente 
atualizados: 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos 
de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Secretaria da Receita Federal; 



 
b) Certidão de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, mediante apresentação do CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, 
fornecido pela Caixa Econômica Federal. 

c) Certidão de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) 
ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, 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. 

Parágrafo Primeiro 

Os documentos exigidos neste contrato deverão ser apresentados no original, em cópia 
autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação 
poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o original, por funcionário do 
CONTRATANTE devidamente identificado. 

Parágrafo Segundo 

Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer documentos 
solicitados nesta cláusula deverá comprovar esta condição por meio de certificado expedido 
por órgão competente ou legislação em vigor, na forma exigida no parágrafo primeiro. 

Parágrafo Terceiro 

A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de que trata esta 
cláusula, caso seja possível, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situação da 
CONTRATADA por meio de consulta on-line. 

CLÁUSULA NONA – Da Garantia 

A CONTRATADA apresentará ao CONTRATANTE garantia integral dos produtos entregues, 
conforme objeto deste edital. 

Parágrafo primeiro 

A contratante poderá efetuar, a qualquer tempo após a contratação, inspeções para verificar 
se os materiais atendem às exigências das normas e especificações. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para 
qualquer operação financeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos no Código de 
Defesa do Consumidor. 

CLÁSULA DÉCIMA SEGUNDA – Das Penalidades 

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades aqui 
estabelecidas. 



 
I. O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA às 

seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa: 

c) No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à 
CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual; 

II Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Pinhal de São 
Bento poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no 
artigo nº 87 da Lei nº 8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre 
o valor total do contrato, limitada a 10% do valor contratual; 

III Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o 
contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização da contratante, 
devendo reassumir o contrato  no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação 
da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais; 

IV Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de qualquer órgão da 
administração direta ou indireta, pelo prazo de até 2 (dois) anos quando, por culpa da 
CONTRATADA, ocorrer à suspensão, e se for o caso, descredenciamento do Cadastro de 
Fornecedores do Município de Pinhal de São Bento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja 
promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade; 

V Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; 

VI Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê 
defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada 
vista ao processo. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

O atraso injustificado na entrega do objeto licitado sujeitará ao fornecedor as sanções 
previstas na Lei 8.666/93 e alterações. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUARTA - Dos Casos de Rescisão 

O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições estabelecidas 
neste contrato assegurará à CONTRATANTE, nos termos da Seção V, do Capítulo III da Lei 
n.º 8.666/93 em sua atual redação, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação 
por escrito, através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de 
recebimento. 

Parágrafo Primeiro 

Fica a critério do representante da CONTRATANTE declarar rescindido o contrato, nos 
termos do “caput” desta cláusula ou aplicar as multas de que trata a cláusula décima 
segunda deste contrato. 



 
Parágrafo Segundo 

Fica este contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos de inadimplemento 
por parte da CONTRATADA: 

I. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

II. Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de cláusulas contratuais, 
especificações e prazos; 

III. Atraso injustificado da entrega do bem; 

IV. IV - Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração de insolvência civil 
da CONTRATADA. 

V. Ausência de entrega de nota fiscal eletrônica (NF-E) considerando a impossibilidade 
de pagamento. 

Parágrafo Terceiro 

A rescisão contratual também operar-se-á nos seguintes casos: 

I. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinada a CONTRATANTE, devidamente deduzidas em processo administrativo 
regularmente instaurado; 

II. Supressão, unilateral por parte da Administração, dos quantitativos dos bens, 
acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido no 
artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93; 

III. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do contrato; 

IV. Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, com redação 
dada pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999. 

Parágrafo Quarto 

A rescisão deste contrato poderá ser: 

I. Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados 
nesta minuta; 

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

III. Judicial, nos termos da legislação processual, vigente à época da rescisão contratual. 

Parágrafo Quinto 

Nos casos de rescisão administrativa ou amigável que tratam, respectivamente, os itens I e 
II, do parágrafo anterior, haverá precedência de autorização escrita e fundamentada da 
CONTRATANTE. 



 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Das Alterações Contratuais 

I. Este contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 
no art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Dos Casos Omissos 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Município de Pinhal de São Bento, à luz da 
legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Foro 

Fica eleito o foro da comarca de Ampére-PR para dirimir quaisquer questões relativas a este 
contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, através de seus 
representantes, firmam o presente contrato, em três vias de igual teor e forma na presença 
de duas testemunhas. 

 

Pinhal de São Bento, em...... de ................................ de 2021. 

 

Paulo Falcade de Oliveira 
Prefeito Municipal 

Contratada 

Testemunha Testemunha 

 

 

 

 

 

 


