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EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
 
MODALIDADE: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 – SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS 
(Regido pela Lei 10.520/2002, Lei Complementar 
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decreto 
Federal nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013, 
Decreto Municipal nº 1.533, de abril de 2009, Lei 
Municipal 2.537/2007, aplicando-se 
subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e 
demais legislações pertinentes).  

DATA DE ABERTURA (Sessão 
pública para recebimento das 
propostas e documentação de 
habilitação) 

27 DE FEVEREIRO DE 2019 – QUARTA-FEIRA  

HORÁRIO 08h30min 

 
 
OBJETO 

Aquisição Futura de Material de Expediente, Copa e 
Cozinha, Gêneros Alimentícios, Limpeza e Higiene, 
destinado a atender às necessidades da Câmara 
Municipal de Araguaína, do Estado do Tocantins, 
pelo período de 12 (doze) meses. 

TIPO DA LICITAÇÃO MENOR PREÇO POR ITEM 

 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio 
Legislativo Dep. Darcy Marinho - CEP 77804-110 -
Araguaína - Tocantins 

PROCESSO Nº 041/2019 

 
INTERESSADO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA - TO 

O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site da Câmara municipal de Araguaína, no 
endereço www.araguaina.to.leg.br/ ou através de solicitação pelo e-mail 
licitacao@araguaina.to.leg.br ou, ainda, na sede deste poder Legislativo, no horário das 
07h:30 às 13h:30 a partir da data de sua publicação, devendo os licitantes interessados 
disponibilizar CD e/ou Pen-drive para gravação do arquivo, ou, ainda mediante o 
recolhimento da taxa de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por cópia, inerentes aos seus 
custos reprográficos, conforme dispõe o inciso III, do artigo 5°, da Lei 10.520/2002. 
Informações adicionais podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, 
Fone: (63) 3416-0408. 

mailto:licitacao@araguaina.to.leg.br
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EDITAL Nº 001/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 041/2019 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 
 

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 
1. DO PREÂMBULO 
 
1.1. A CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS, através do 
pregoeiro oficial, designado através da Portaria nº 030/2019, de 09/01/2019 da Presidência da 
Câmara Municipal de Araguaína/TO, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
realizará licitação na modalidade de PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL, TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, POR MEIO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, na data e horário 
abaixo indicados, objetivando a formalização de Ata de Registro de Preços para eventual 
aquisição de material de expediente, copa e cozinha, gêneros alimentícios, limpeza e higiene, 
destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins, 
pelo período de 12 (doze) meses, a fim de selecionar a melhor proposta, obedecendo às 
condições estatuídas neste Edital e reger-se-á pela legislação aplicável, em especial nos termos 
da Lei nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 1.533, de abril de 2009; Lei Municipal 
2.537/2007, aplicando-se subsidiariamente no que couber a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações e demais legislações pertinentes, observadas as alterações posteriores 
introduzidas nos referidos diplomas legais. 
 

2. DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO. 

DIA: 27 DE FEVEREIRO DE 2019 – QUARTA-FEIRA  

HORÁRIO: 08h30min 

LOCAL: Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho – 
CEP 77804-110 – Araguaína, Tocantins  

 
2.2 O Edital poderá ser obtido gratuitamente no site da Câmara Municipal de Araguaína, no 
endereço www.araguaina.to.leg.br ou através de solicitação pelo e-mail 
licitacao@araguaina.to.leg.br ou na sede deste Poder Legislativo, no horário das 07h:30 às 
13h:30. 
 
2.3 Não havendo expediente na data marcada, a sessão será realizada no primeiro dia útil 
subsequente, na mesma hora e local, salvo por motivo de força maior, ou qualquer outro fator ou 
fato imprevisível. 
 
2.4 Na impossibilidade da conclusão dos trabalhos na sessão deste Pregão na mesma data de 
abertura, e em face de decisão do Pregoeiro, poderá ser determinada a continuidade das 
atividades em dia(s) subsequente(s). 
 
2.5 A sessão para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta de preço e os 
documentos que a instruírem será pública, dirigida por Pregoeiro e realizada de acordo com as 
disposições deste Edital e seus Anexos, pela Lei Federal nº 10.520/2002; Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013; Decreto 

mailto:licitacao@araguaina.to.leg.br
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Municipal nº 1.533, de abril de 2009; Lei Municipal 2.537/2007, aplicando-se subsidiariamente no 
que couber a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e demais 
legislações pertinentes, em local, data e horário já determinados. 
 
2.6 O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições do edital e de outros assuntos 
relacionados à presente licitação serão disponibilizados no Departamento de Compras e 
Licitações da Câmara Municipal de Araguaína, ou através do telefone: (63) 3416-0408, em dias 
úteis de segunda a sexta, no horário compreendido entre as 07h30 e 13h30. 
 
3  DO OBJETO 

 
3.1 Aquisição futura de material de expediente, copa e cozinha, gêneros alimentícios, limpeza 
e higiene, destinados a atender às necessidades da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do 
Tocantins, pelo período de 12 (doze) meses. 

 
3.2 O uso do Sistema de Registro de Preços para essa aquisição está fundamentado no 
Decreto nº 7.892/2013, haja vista a impossibilidade de definir previamente a quantidade exata do 
objeto a ser adquirido pela Administração.  
 
3.3 Os Materiais ofertados pelos licitantes deverão, OBRIGATORIAMENTE, atender às 
exigências de qualidade, observados os padrões e normas fixadas pelos órgãos competentes de 
controle de fiscalização.  
 
4 DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 
4.1. O Termo de Referência foi elaborado pelo Departamento de Compra e Licitações, 
devidamente assinado pelo Senhor GUMERCINO ANTÔNIO DE AMORIM, o presente processo 
servirá de base para todo o procedimento licitatório. 
 
5 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
5.1 Em razão da não obrigatoriedade de contratação, o Registro de Preço, independe de 
indicação prévia de recursos orçamentários, que somente será exigida para a formalização do 
contrato ou outro instrumento hábil, conforme consta no art. 7°, § 2°, do Decreto nº 7.892/2013. 
 
6 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
6.1 Somente poderão participar do presente Pregão Microempresas (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP), conforme a disposição legal da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto 
de 2014, que alterou a redação do artigo 48, inciso I, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e que satisfaçam as exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
6.2  A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às 
condições deste Edital. 
 
6.3  Cada licitante apresentar-se-á com apenas 01 (um) representante legal, o qual somente 
poderá representar uma empresa, devidamente munido de credencial e será o único admitido a 
intervir em todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, 
respondendo, assim, para todos os efeitos, por seu representado.  
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6.4 Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, poderá representar 
mais de um licitante.  
 
6.5 Quanto à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, deverão ser 
adotados os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
alterações dadas ela Lei Complementar nº 147/2014. 
 
6.6 Não fará jus ao regime diferenciado e favorecido nesta licitação, com previsto na Lei 
Complementar nº 123/2006 e alterações da Lei Complementar nº 147/2014, a Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte:  

 
6.6.1 De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
 
6.6.2 Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com 

sede no exterior; 
 
6.6.3 De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, 

sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da 
referida Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de 
que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006; 

 
6.6.4 Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra 

empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta 
global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006; 

 
6.6.5 Cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com 

fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006; 

 
6.6.6 Constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;  

 

6.6.7 Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
 
6.6.8 Que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, 

da Caixa Econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de 
crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e 
câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de 
capitalização ou de previdência complementar; 

 
6.6.9 Resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de 

desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendário anteriores; 

 

6.6.10 Constituída sob a forma de sociedade por ações, cujos titulares ou sócios 
guardem, cumulativamente, como contratante do serviço, relação de pessoalidade, 
subordinação e habitualidade. 
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6.7 Nos termos do Artigo 47 da Lei Complementar nº 123/2006, a presente licitação será 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno 
porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e 
regional. 
 
6.8 Para uso das prerrogativas previstas na Lei Complementar Federal nº 123/2006 e 
alterações da Lei Complementar nº 147/2014, para as Microempresas e Empresas de pequeno 
Porte, as licitantes deverão declarar e comprovar seus requisitos no momento do seu 
credenciamento, conforme modelo anexo deste edital. 

 

6.9 Não poderão concorrer, direta ou indiretamente, nesta licitação: 
 

6.9.1 Empresas em estado de falência, concordata, em processo de recuperação 
judicial, submetida a concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, 
(salvo mediante decisão judicial); 

 
6.9.2 Empresas impedidas de licitar e contratar com a Câmara Municipal de Araguaína 

(Art. 7º da Lei nº 10.520/02); Empresa suspensas temporariamente de participar 
de licitação ou impedidas de contratar com a Administração (Art. 87, III, da Lei nº 
8.666/93); Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade (Art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93), e caso participe do processo licitatório 
estará sujeita às penalidades previstas no art. 97, parágrafo único, da Lei nº 
8.666/93; 

 
6.9.3 Empresas que não atendam às exigências deste Edital; 
 
6.9.4 Quaisquer servidores públicos vinculados ao órgão promotor da licitação, bem 

assim a empresa ou instituição que tenha em seu quadro societário dirigente ou 
responsável técnico que seja também servidor público vinculado; 

 
6.9.5 Empresa que incidir no estipulado no Art. 9º da Lei 8.666/93; 
 
6.9.6 Empresa que possua em seu contrato social finalidade ou objeto incompatíveis 

com os desta licitação; 
 
6.9.7 Empresas que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
6.9.8 Empresa que incorrer em outros impedimentos previstos em lei; 
 

6.10  São consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), para efeito 
deste instrumento convocatório, aquelas instituições que se enquadrarem nas 
conceituações dispostas nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/2014, salvo exceções dispostas neste Edital. 
 

7 DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES 
 

7.7 No dia, hora e local previstos neste edital, o Pregoeiro e a equipe de apoio receberão os 
envelopes “n° 1” Proposta de Preços e “nº 2” Documentos de Habilitação, os quais deverão ser 
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apresentados fechados de forma indevassável e rubricados no fecho, contendo os seguintes 
dizeres: 

 
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA DE PREÇOS 

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 – SRP 

DATA DE ABERTURA: ___/____/______ 

HORÁRIO: ____h: ____min 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: _________________________ 

CNPJ Nº ___. _____._____/_______-_____ 

TELEFONE: (DDD) ________-________ 

EMAIL: _____________________________ 

 

ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 – SRP 

DATA DE ABERTURA: ___/____/______ 

HORÁRIO: ____h: ____min 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: _________________________ 

CNPJ Nº ___. _____._____/_______-_____ 

TELEFONE: (DDD) ________-________ 

EMAIL: _____________________________ 

 
7.8 Os envelopes exigidos deverão ser entregues no endereço citado, pessoalmente ao 
Pregoeiro ou aos membros da Equipe de Apoio. Pregoeiro e Equipe de Apoio não se 
responsabilizará por memoriais entregues em outros setores deste Poder Legislativo. Não caberá 
ao licitante questionar posteriormente a validade de qualquer entrega, direcionada para qualquer 
outra pessoa.  
 
7.9 Os documentos relativos à proposta (Envelope nº 1) e à habilitação (Envelope nº 2) 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, devidamente 
autenticada por cartório competente, ou por membro da equipe de apoio do Pregão Presencial, 
ou, ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 
 

7.9.1 Visando à agilidade dos trabalhos licitatórios, sugerimos que os licitantes 
que pretenderem a autenticação de documentos via Equipe de Apoio ao Pregão, o 
faça a partir do 2º (segundo) dia antes da data de abertura da licitação, na 
Comissão Permanente de Licitação, nos horários das 07h30 ás 13h30, no Setor 
de Compras da Câmara Municipal de Araguaína, localizada na Rua das 
Mangueiras, nº 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho – CEP 
77804-110 – Araguaína, Tocantins. 
 

7.9.2 Para os documentos disponibilizados pela Internet e cuja autenticidade 
poderá ser verificada via consulta no site correspondente, pelo Pregoeiro ou sua 
equipe de apoio, serão aceitas cópias simples. 

 
7.10 Em circunstâncias excepcionais, o órgão licitante poderá solicitar a prorrogação do prazo 
de validade das propostas, não sendo admitida a introdução de quaisquer modificações nas 
mesmas. 
 



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho 
Fone: (63) 3416-0400 - CEP 77804-110 -Araguaína - Tocantins 

7.11 A partir do momento em que o Pregoeiro proceder à abertura do primeiro envelope, não 
mais serão aceitos novos licitantes. 
 
7.12 Iniciado o Credenciamento e recebidos os envelopes “nº 1” Proposta de Preços, e “nº 2” 
Documentos de Habilitação, o Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo a Proposta 
de Preços, cujos documentos serão lidos, conferidos e rubricados pelo (a) Pregoeiro (a) e pelos 
participantes que o desejarem. 

 
8 DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO (FORA DOS 

ENVELOPES) 
 

8.7 Termo de Credenciamento, habilitando o representante legal para representar a empresa 
perante a Câmara Municipal de Araguaína, na sessão pública da presente licitação, outorgando-
lhe plenos poderes para praticar todos os atos inerentes ao certame (ANEXO II), acompanhado de 
(conforme o caso): 

 
8.7.1 Cédula de Identidade ou outro documento oficial de identificação com fotografia; 
 
8.7.2  Estatuto/contrato social. Dispensado o Termo de Credenciamento (MODELO 

CONSTANTE DO ANEXO II), quando o representante for sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado da empresa licitante, no qual estejam expressos no 
Estatuto/Contrato Social seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura (autenticado); 

 
8.7.3 Instrumento público de procuração atribuindo poderes pertinentes para 

representação, ou Instrumento de mandato particular, assinada pelo sócio 
(MODELO CONSTANTE DO ANEXO II), proprietário, dirigente ou assemelhado 
da empresa licitante que comprovem poderes para que a pessoa credenciada 
possa manifestar-se em seu nome, com firma reconhecida em cartório. Neste ato, 
será examinado os poderes do outorgante por meio do contrato/estatuto social ou 
procuração para fazê-lo. No caso de apresentação de instrumento público, fica 
dispensada a apresentação de contrato social/estatuto social ou outro documento 
para comprovação do outorgante; 

 
8.7.4 Declaração formal da firma licitante, assinada por diretor, sócio ou representante 

da empresa com poderes comprovados para tal investidura, referente ao 
atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de fatos impeditivos de 
participação no certame (ANEXO III); 

 
8.8 Declaração de comprovação para microempresas e empresas de pequeno porte, de 
enquadramento em um dos dois regimes, na forma do disposto na Lei Complementar nº 123/06 e 
alterações (ANEXO IV), acompanhada de: 

 
8.8.1 CERTIDÃO OU DECLARAÇÃO EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, 

comprovando a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, com 
data de emissão não superior a 30 (trinta) dias consecutivos de antecedência da 
data prevista para apresentação das propostas, segundo disposição do art. 8º da 
Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC 
nº 103, de 30 de abril de 2007; 
 

8.9 O credenciamento na forma disciplinada neste item e a(s) declaração(ões) a que se 
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refere(m) o(s) item(ns) anterior(es) deverão ser entregues fora do(s) envelope(s), antes da 
sessão de abertura dos envelopes. 
 
8.10 Somente os licitantes que atenderem aos requisitos deste item terão direito de manifestar 
na sessão pública. 
 
8.11 O Licitante que se retirar antes do término da sessão, deixando de assinar a ata, 
considerar-se-á que este renunciou ao direito de recorrer dos atos da Comissão. 
 
9 DA PROPOSTA DE PREÇOS (Envelope nº 01) 
 
9.7 A Proposta de Preços deverá ser apresentada, preferencialmente, em 01 (uma) via, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, digitada e impressa, redigida com clareza em língua portuguesa, 
salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última 
folha por diretor, sócio ou representante legal da proponente, podendo as demais ser apenas 
rubricadas, contendo: 
 
9.8 Nome ou razão social, endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail) se 
houver, para contato, e número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, no Ministério da 
Fazenda; 
 
9.9 Nome e número do Banco, Agência, localidade e Conta Corrente em que deverá ser 
efetivado o crédito, caso lhe seja adjudicado o objeto.  
 
9.10 A proposta deverá conter o preço nos termos constantes deste edital, conforme Termo de 
Referência (ANEXO I), expresso em moeda corrente nacional, admitindo-se após a vírgula 
somente 02 (duas) casas decimais, discriminado em algarismo arábico (unitário e total) dos itens, 
contendo a especificação detalhada, marca e demais elementos pertinentes, já inclusos no preço 
os valores dos impostos, taxas, transporte, carga e descarga, encargos sociais e trabalhistas, e 
outras despesas, se houver. 

 
9.10.1 Declarar validade da proposta de, no mínimo, 90 (noventa) dias a contar da 

data de abertura do processo licitatório. 
 

9.11 As propostas que atenderem aos requisitos do edital e seus anexos serão verificados 
quanto a erros, os quais serão corrigidos pelo Pregoeiro da forma seguinte: 

 
9.11.1 Discrepância entre valor total grafado em algarismos e por extenso: 

prevalecerá o valor por extenso;  
 

9.11.2 Erros de transcrição das quantidades previstas: o item será corrigido, 
mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total; 

 
9.11.3 Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: 

será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o 
total; 

  
9.11.4 Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e 

retificando-se a soma. 
 
9.12 O valor total da proposta, para cada item, será ajustado pelo Pregoeiro em conformidade 
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com os procedimentos acima para correção de possíveis erros. O valor resultante constituirá o 
total a ser pago. 
 
9.13 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução do objeto desta licitação 
será interpretada como não existente ou inclusa nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo os serviços ser prestados sem ônus 
adicionais. 
 
9.14 A apresentação da proposta pela empresa licitante implica na declaração de conhecimento 
e aceitação de todas as condições da presente licitação. 
 
9.15 Cada licitante só poderá apresentar uma proposta escrita. Se verificado que qualquer 
licitante, por intermédio de interposta pessoa, física ou jurídica, apresentou mais de uma proposta, 
todas serão excluídas, sujeitando-se, os licitantes eliminados, às sanções cabíveis. 
 
9.16 Cabe aos licitantes descrever na íntegra em sua proposta os materiais ofertados, 
obedecendo às especificações e condições mínimas constantes do Termo de Referência (ANEXO 
I), com informações necessárias ao perfeito entendimento do seu conteúdo. 
 
9.17 Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
 
9.18 Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos decorrentes da elaboração e 
apresentação de suas propostas, independente do resultado do procedimento licitatório. 
 
9.19 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da respectiva Ata 
de Registro de Preços, admitida revisão quando houver desequilíbrio da equação econômico-
financeiro inicial da ata, nos termos da legislação que rege a matéria. 

 
9.20 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a prazo e especificações do serviço ofertado ou qualquer condição que importe 
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar 
evidentes erros formais. 
 
9.21 O não atendimento do item 8 e seus subitens acarretará a desclassificação da proposta 
ofertada pelo licitante. Tal dispositivo aplica-se, inclusive, quanto à exigência de declarações. 
 
9.22 A omissão da marca ou modelo, quando solicitados no Termo de Referência (ANEXO I) 
deste edital, ocasionará a desclassificação do item proposto que não observou esta exigência. 

 
10 DO REGISTRO DE PREÇO – SRP 

 
10.7 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro 
formal de preços, relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações 
futuras pela Administração Pública. 
 
10.8 Órgão Gerenciador: É o órgão da Administração Pública responsável pela condução do 
conjunto de procedimentos do certame para registro de preços. 
 
10.9 Órgão Participante: É o órgão da Administração Pública que participa dos procedimentos 
iniciais da licitação. 
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10.10 Órgão não participante: É o órgão ou entidade que não está participando da Ata de 
Registro de Preços, portanto, não tem demanda prevista no processo. Contudo, poderá participar 
através de manifestação, obedecendo às normas vigentes. 
 
10.11 O Registro de Preços formalizado na ata a ser firmada pela CÂMARA MUNICIAL DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, e as empresas que apresentarem as propostas 
classificadas em primeiro lugar, no presente certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua publicação no órgão de imprensa oficial. Durante seu prazo de validade, as 
propostas selecionadas no registro de preços ficarão à disposição da Administração, para que se 
efetuem contratações nas oportunidades e quantidades necessárias até o limite estabelecido. 
 
10.12 Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a Administração Pública não ficará 
obrigada a comprar os serviços, podendo realizar licitações ou proceder a outras formas de 
prestação quando julgar conveniente, desde que obedecida à legislação pertinente às licitações, 
ficando assegurado ao beneficiário do Registro à preferência em igualdade de condições. 
 
10.13 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo 
beneficiário do Registro de Preços quando o Pregoeiro optar pela prestação por meio legalmente 
permitido e o preço cotado neste for igual ou superior ao registrado. 
 
10.14 O gerenciador da Ata de Registro de Preços acompanhará a evolução dos preços de 
mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo 
que serão considerados compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais 
ou inferiores a média daqueles apurados pela Comissão Permanente de Licitação. 
 
10.15 Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de 
mercado, o gerenciador solicitará ao CONTRATADO, mediante correspondência, redução do 
preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos no subitem anterior. 
 
10.16 Caso o CONTRATADO não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso 
assumido, e o gerenciador da ata deverá convocar os demais CONTRATADOS, visando igual 
oportunidade de negociação. 
 
10.17 Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que tratam os subitens anteriores, o 
gerenciador procederá à revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios. 

 
11 DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 

 
11.7 No julgamento das propostas, considerar-se-á vencedora aquela proposta que, tendo sido 
aceita, estiver de acordo com os termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR PREÇO 
POR ITEM. 
 
11.8 Serão selecionados pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio à proposta de MENOR PREÇO 
POR ITEM e as demais com preço de até 10 % (dez por cento) superiores. 
 

11.8.1 Não havendo pelo menos 03 (três) propostas nesta condição, serão 
selecionadas as 03 (três) melhores propostas, independentemente do preço, bem 
como as propostas empatadas. 

 
11.8.2 Havendo um só licitante, uma única proposta válida, ou se nenhum dos 
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licitantes ofertar lance verbal caberá ao Pregoeiro, analisadas as limitações do 
mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto aos preços, decidir entre 
considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou 
prosseguir com o certame, devendo, em cada uma das hipóteses, justificar e 
deixar constado na respectiva ata dos trabalhos licitatórios. 

 
11.9 Em caso de empate entre duas ou mais propostas e, se observado o que dispõe o § 2º, 
incisos I, II e III do art. 3º da Lei Nacional 8.666/93, mantiver-se o empate, o mesmo será decidido 
por sorteio, realizado pelo Pregoeiro, na forma estabelecida no § 2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93 e 
Lei Complementar nº 123/2006 e alterações; 
 
11.10 Aos licitantes classificados será dada oportunidade para nova disputa, por meio de 
lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo último 
classificado e prosseguindo-se com os demais licitantes em ordem crescente de classificação; 
 

11.10.1 O Pregoeiro, antes da etapa de lances, poderá estabelecer o intervalo 
mínimo entre os lances, para dar agilidade à sessão; 

 
11.10.2 Na fase de lances verbais não será permitido o uso de celulares pelos 

representantes para eventuais consultas telefônicas; 
 
11.11 Os lances verbais destinam-se a cobrir o lance do primeiro classificado, ou seja, deverão 
ser obrigatoriamente inferior a este, não sendo aceitos lances para iguais valores; 
 
11.12 A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na sua exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por 
aquele apresentado, para efeito de ordenação das propostas; 
 
11.13 Considerando-se a participação exclusiva de ME e EPP, considerar-se-á melhor 
oferta e vencedora a do menor preço do item, ficando afastados os critérios de desempate, 
com fulcro no disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/20016. 
 
11.14 Caso os licitantes classificados não mais realizarem lances verbais, a etapa competitiva 
será encerrada e o Pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas a diminuir 
o preço oferecido; 
 
11.15 Após a fase de negociação, o Pregoeiro ordenará as propostas ofertadas exclusivamente 
pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM; 
 
11.16 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que 
descumprir sua proposta às penalidades constantes deste Edital; 
 

11.16.1 Após a fase de negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da 
oferta de menor valor, decidindo motivadamente a respeito; 
 

11.16.2 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. 

 
11.17 Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições de habilitação da 
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empresa licitante que a tiver formulado, com base na documentação apresentada na própria 
sessão. 
 
11.18 Resguardado o princípio da razoabilidade, eventuais falhas, omissões ou outras 
irregularidades sanáveis, nas propostas e/ou nos documentos de habilitação poderão ser sanadas 
na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação. 
 
11.19 Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital e 
seus Anexos, será declarada pelo Pregoeiro a vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o 
objeto. 
 
11.20 A proposta ajustada deverá ser entregue ao Pregoeiro no prazo máximo de 24 (vinte e 
quatro) horas após o término da sessão de lances. 
 
11.21 Se a proposta não for aceitável, se o proponente não atender as exigências de 
habilitação ou se não for possível assinar o contrato e/ou outro documento equivalente com o 
licitante vencedor, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, 
na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida; 
 
11.22 Na situação prevista no item anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a 
proponente com o objetivo de obter melhor proposta; 
 
11.23 Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou 
manifestamente inexequíveis, considerados incompatíveis em relação aos praticados no mercado, 
conforme o disposto no art. 48, II, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
11.23.1 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, 

nem preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes. 
 
11.24 Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da Equipe de 
Apoio e pelo(s) representante(s) do(s) licitante(s) presente(s); 
 
11.25 Não serão motivos de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o 
entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo para a Administração e nem afetar os 
direitos dos demais licitantes; 

 
12 DA HABILITAÇÃO (Envelope nº 02) 

 
12.7 Os Documentos de Habilitação deverão ser entregues em envelope individual (envelope nº 
2), devidamente lacrado, conforme relação a seguir: 

 
12.8 RELATIVAMENTE À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

12.8.1 Registro comercial, para empresa individual; 
 

12.8.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, para as sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado dos documentos comprobatórios de eleição de seus 
administradores, dispensado este, caso tenha sido apresentado no 
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Credenciamento (autenticado); 
 

12.8.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova do registro de ata de eleição da diretoria em exercício (Registro Civil 
das pessoas Jurídicas) de investidura ou nomeação da diretoria em exercício; 
 

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

 
12.9 RELATIVAMENTE À REGULARIDADE FISCAL: 

 

12.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

12.9.2 Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de Certificado de 
Regularidade Fiscal (CRF), expedida pela Caixa Econômica Federal 
(www.caixa.gov.br) ou do documento denominado "Situação de Regularidade 
do Empregador", com prazo de validade em vigor na data marcada para 
abertura dos envelopes e processamento do Pregão; 
 

12.9.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, por meio de 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, 
Dívida Ativa da União e Contribuições Previdenciárias, expedida pela 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (www.pgfn.fazenda.gov.br). 
 

12.9.4 Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de 
Certidão Negativa de Débito em relação a tributos estaduais (ICMS), 
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da 
licitante; 
 

12.9.5 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, por meio de 
Certidão Negativa de Débito em relação a tributos Municipais, expedida 
pela Prefeitura do domicílio ou sede da licitante; 
 

12.9.6 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 

12.9.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (www.tst.jus.br/certidão), 
conforme Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa TST nº 1470/2011. 
 

12.9.8 A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) em 
conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 e alterações deverão 
apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal, ainda que existam 
pendências. 

 

http://www.caixa.gov.br/
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certid%C3%A3o)


 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho 
Fone: (63) 3416-0400 - CEP 77804-110 -Araguaína - Tocantins 

12.10 RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

12.10.1 Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) 
dias consecutivos de antecedência da data prevista para apresentação das 
propostas. Para esta certidão só será aceita outra validade se estiver expressa 
no próprio documento. 
 

12.10.2 Cópia autenticada ou Extrato de Balanço Patrimonial e demonstração 
contábil do último exercício social, já exigíveis na forma da lei, que comprove a 
boa situação financeira da proponente, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios. 
 

12.10.2.1 O referido balanço quando escriturado em livro digital 
deverá vir acompanhado de “Recibo de entrega de livro digital”. Se 
possível, apresentar também termos de abertura e de encerramento dos 
livros contábeis. 
 

12.10.2.2 Quando S/A, o balanço patrimonial deverá estar 
devidamente registrado na Junta Comercial ou vir acompanhado de 
Certidão da Junta Comercial que ateste o arquivamento da ata da 
Assembleia Geral Ordinária de aprovação do Balanço Patrimonial, 
conforme prevê o § 5º do artigo 134, da Lei nº 6.404/76. 
 

12.10.3 As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), 
ainda que sejam enquadradas no SIMPLES NACIONAL, deverá apresentar o 
documento solicitado no item 12.4.2 deste edital. 

 
12.10.4 Das empresas constituídas no ano em exercício, independente de 
sua forma societária e regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do 
Balanço de Abertura, dispensando-se o exigido nos itens 13.4.2 e 13.4.3. 

 
12.11 RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
12.11.1 Apresentar atestado de capacidade técnica, que comprove aptidão da 

empresa licitante para fornecimento de bem pertinente e compatível com o objeto 
desta licitação, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado; 

 
12.11.2 Declaração formal da firma licitante, exigida pelo inciso V, art. 27 da Lei 

Federal nº 8.666/93, conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
de 1988, assinado por diretor, sócio ou representante da empresa licitante 
(ANEXO V). 

 
12.11.3 Quando da apresentação da documentação, se a licitante for a matriz, todos 

os documentos deverão ser apresentados em nome e com CNPJ da matriz. 
 
12.11.4 Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade 

de que a execução contratual ocorra por filial, ou vice-versa, ambas devem provar 
a regularidade fiscal. 
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12.11.5 Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos, com 
exceção de caso previsto em legislação específica. 

 
12.11.6 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 

contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a Comissão 
Permanente de Licitação considerará o proponente inabilitado. 

 
12.11.7 Os documentos relativos à habilitação (envelope nº 2) e proposta (envelope 

nº 1) poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, 

devidamente autenticada por cartório competente, ou por qualquer servidor da 
Equipe de Apoio ou servidor público designado para esse fim. 

 
12.12 Os documentos requeridos neste edital, disponível via internet, poderão, a qualquer 
tempo, ter sua veracidade aferida pela Equipe de Apoio. 
 
12.13 As certidões apresentadas com validade expirada acarretarão a inabilitação do 
proponente, salvo o disposto na Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações. 
 
12.14 Em nenhum caso será aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer 
posteriormente, a apresentação ou inclusão de documentos de habilitação que não fizerem 
constar do respectivo envelope de documentação, salvo o disposto na Lei Complementar nº 
123/06 e suas alterações. 

 
12.15 De toda documentação apresentada em fotocópia autenticada, suscitando dúvidas, 
poderá ser solicitado o original para conferência, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
registrando-se em ata tal ocorrência. 

 
12.16 Também motivará a inabilitação para os atos subsequentes da licitação falta de 
comprovação do ramo de atividade comercial vinculado ao objeto desta licitação. 

 
12.17 A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) deverá apresentar toda a 
documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta 
apresente alguma restrição; 
 
12.18 Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) que apresentar 
documentação de regularidade fiscal com restrição deverá suprir esta deficiência no prazo de 05 
(cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da Comissão Permanente de Licitação. 
O prazo será contado a partir da data em que a Comissão Permanente de Licitação convocar a 
proponente. 
 
13 DO PAGAMENTO 

 
13.7 Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega. 
  
13.8 A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados, após a 
Solicitação de Fornecimento feita pelo Almoxarifado.  
 
13.9 O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação 
deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.  
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13.10 O pagamento será efetuado até o 20º (vigésimo) dia útil, a partir do atesto da Nota Fiscal 
pelo Departamento Competente, em conjunto com o Gestor do Contrato, mediante depósito em 
conta bancária da contratada.  
 
13.11 Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado, sendo, rigorosamente, aquele 
descrito na nota de empenho; na hipótese de entrega de produtos diversos, o pagamento ficará 
suspenso até a respectiva regularização.  

 
14 ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 
14.7 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da sessão pública fixada para recebimento das 
propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão Presencial. 
 
14.8 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre o pedido de impugnação do Edital no prazo de 24 (vinte 
e quatro) horas; 
 
14.9 Acolhido o pedido de impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, caso a alteração implique na formulação da proposta. 

 
14.10 O Pedido de Impugnação deverá ser Protocolizado no Protocolo da Câmara Municipal de 
Araguaína, em horário de funcionamento, no endereço descrito neste edital. 

 
15 DOS RECURSOS  

 
15.7 Declarada à vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediato e motivadamente a 
intenção de recorrer, com registro em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias 
corridos, de acordo com o inciso XVIII, do Artigo 4º, da Lei nº 10.520/02.  
 
15.8 O recurso deverá ser dirigido ao Pregoeiro, e protocolizado no Protocolo Central, em 
horário comercial de funcionamento deste Poder Legislativo, no endereço descrito neste edital, 
não será admitida apresentação das razões de recursos, por intermédio de fac-símile ou via e-
mail. 
 
15.9 Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes, desde logo, 
intimadas a apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
15.10 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito 
de recurso e consequentemente haverá a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro a 
vencedora. 
 
15.11 Não acolhendo o recurso, o Pregoeiro procederá a adjudicação do objeto à proponente 
vencedora. 
 
15.12 Acatado(s) o(s) recurso(s), o Pregoeiro prestará informações no prazo de 01 (um) dia, e 
remeterá os autos à autoridade competente para decisão. 
 
15.13 Decidido(s) o(s) recurso(s) interposto(s), e constatada a regularidade dos atos praticados, 
a autoridade competente homologará o procedimento licitatório. 
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15.14 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
 
15.15 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
16 DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 

 
16.7 Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 

 
16.8 Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública: 

 
16.8.1 Por 06 (seis) meses: quando incidir em atraso no cumprimento do objeto da 

licitação; 
 
16.8.2 Por 01 (um) ano: na execução em desacordo com o exigido em contrato; 

 
16.8.3 Pelo prazo de até 05 (cinco) anos, em conformidade com o artigo 7° da Lei 

Federal n° 10.520/2002: Ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado no cadastro de 
fornecedores deste Município, garantido o direito prévio da citação e de ampla 
defesa, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais 
cominações legais o licitante que: 
 

16.8.3.1 Apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
 
16.8.3.2 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

 
16.8.3.3 Ensejar retardamento da execução de seu objeto; 

 
16.8.3.4 Não mantiver a proposta; 

 
16.8.3.5 Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

 
16.8.3.6 Não honrar o conteúdo da proposta ofertada. 

 
16.9 Pela inexecução total ou parcial do contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 sem prejuízo 
das sanções elencadas nos artigos 81 a 88, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes 
penalidades, a ser aplicada pela autoridade competente, garantida prévia e ampla defesa: 

 
I. Advertência, a ser aplicada sempre por escrito. 

 
II. Multa, a ser aplicada sobre o valor total do fornecimento de: 

 
a) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, por cada dia de atraso na entrega do material ou 

no descumprimento das obrigações assumidas, até o 15° dia (décimo quinto) dia; 
 

b) 0,5% (meio por cento) ao dia, a partir do 16° (décimo sexto) dia de atraso na entrega do 
material e/ou no descumprimento das obrigações assumidas; 
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c) Multa de até 20% (vinte por cento) no inadimplemento total da entrega do material e/ou 

descumprimento das obrigações assumidas. 
 

III. Suspensão do direito de licitar e contratar com entidades da Administração Pública. 
 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com entidades da Administração 
Pública. 
 

16.10 As sanções previstas no presente item deste edital poderão ser aplicadas conjuntamente, 
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis. 
 
16.11 Independentemente das sanções retromencionados a licitante ficará sujeita, ainda, à 
composição das perdas e danos causados à Administração e decorrentes de sua inadimplência, 
bem como arcará com a correspondente diferença de preços verificada em nova contratação 
realizada, na hipótese de os demais classificados não aceitarem a contratação pelos mesmos 
preços e prazos fixados pelo inadimplente. 

 
16.12 Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, o Pregoeiro poderá 
desqualificar a licitante ou desclassificar a proposta comercial, bem assim a Câmara Municipal de 
Araguaína poderá rescindir o contrato, sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, 
caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete 
a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante. 
 
16.13 A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão do 
Pregoeiro ou autoridade superior, quer por meio de interposição de recurso administrativo ou ação 
judicial, fica, desde logo, ciente que, caso o seu pedido seja indeferido, poderá ser acionada 
judicialmente para reparar danos causados a Câmara Municipal de Araguaína, em razão de sua 
ação procrastinatória. 
 
16.14 Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às 
penalidades previstas na Lei Federal nº 8.666/93, alterações e demais legislações aplicáveis à 
matéria. 
 
17 DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

17.7 A Ata de Registro de Preços decorrente deste Pregão poderá sofrer alterações, 
obedecidas às disposições contidas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
17.8 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, junto aos 
fornecedores. 
 
17.9 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 
 

17.9.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
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17.9.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso 
assumido; 

 
17.9.3 Convocar os demais fornecedores concedendo-lhes igual oportunidade de 

negociação. 
 
17.10 Quando o preço de mercado tornar-se inferior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 
 

17.10.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da 
penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, 
se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento e; 
 

17.10.2 Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de 
negociação. 

 
17.11 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 
18 DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
18.1. Pela CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, mediante comunicação, quando: 

 

18.1.1.  A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes; 
 

18.1.2.  A(s) detentora(s) não cumprir(em) o contrato avançado no prazo estabelecido e a 
unidade requisitante não aceitar sua(s) justificativa(s); 

 

18.1.3.  A(s) detentora(s) der(em) causa à rescisão administrativa de contrato decorrente 
deste instrumento de Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 
78, incisos I a XII, ou XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas 
alterações posteriores; 

 

18.1.3.1. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de 
contrato decorrente deste instrumento de registro de preço; 
 

18.1.3.2. Os preços registrados se apresentarem superiores aos 
praticados no mercado; 

 

18.1.3.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e 
justificado pela Administração. 

 

18.2. Pela(s) detentora(s), quando, mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar(em) 
impossibilitada(s) de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses 
contidas no Art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações 
posteriores. 
 

18.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados 
deverá ser dirigida à CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, facultada a esta a 
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aplicação das penalidades previstas, caso não aceite as razões do pedido. 
 

18.3. Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa 
detentora será comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, devendo ser 
anexada ao processo que tiver dado origem ao Registro de Preços. 
 

18.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) 
detentora(s), a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial e Jornal 
de grande circulação regional, por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se 
cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
 

18.4. Fica estabelecido que as detentoras da Ata devem comunicar imediatamente ao gestor da 
Ata de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e 
outras informações julgadas necessárias para recebimento de correspondências e outros 
documentos. 
 
19 FRAUDE E CORRUPÇÃO 
 

19.3. Os licitantes deverão observar os mais altos padrões éticos e morais durante o processo 
licitatório e o fornecimento dos materiais, responsabilizando-se pela veracidade das informações e 
documentações apresentadas no processo, estando sujeitos às sanções previstas na legislação 
brasileira em caso de irregularidades a que der causa. 
 

20 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

20.3. Fica assegurado à Autoridade competente o direito de:  
 

20.3.1 Adiar a data de abertura da presente Licitação, dando publicidade aos atos 
mediante publicação na imprensa oficial e jornal de grande circulação regional, 
antes da data inicialmente marcada, ou em ocasiões supervenientes ou de caso 
fortuito; 
 

20.3.2 Revogar a presente licitação, por razões de interesse público, derivadas de fatos 
supervenientes devidamente comprovados, pertinente e suficiente para justificar 
tal conduta; e anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba 
direito de qualquer indenização, observando o parágrafo único do art. 59 da Lei 
Federal nº 8666/1993; 
 

20.3.3 Alterar as condições deste Edital, fixando novo prazo, não inferior a 08 (oito) dias 
úteis, para a abertura das propostas, a contar da publicação das alterações, caso 
estas impliquem em modificações da proposta ou dos documentos de habilitação, 
nos termos do § 4º, art. 21, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 

20.3.4 Inabilitar o licitante por despacho fundamentado, sem direito à indenização ou a 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se vier a ter 
conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da 
licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e 
econômico-financeira e a regularidade fiscal do licitante. Neste caso, o(a) 
Pregoeiro(a) convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
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restabelecendo a sessão para negociar diretamente com o Proponente melhor 
classificado e posterior abertura do seu envelope com “Documentos de 
Habilitação”, sendo declarado vencedor e a ele será adjudicado o objeto deste 
Pregão Presencial, podendo apresentar o(s) documento(s) que vencer(em) seu 
prazo de validade após o julgamento da licitação; 

 

20.4. Os materiais deverão ser fornecidos rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo que a inobservância desta condição implicará 
recusa, com a aplicação das penalidades contratuais. 
 

20.5. Cada pagamento somente será efetuado após a constatação de que o CONTRATADO se 
encontra em dia com suas obrigações e tenha comprovado regularidade fiscal. 
 

20.6. Constituem partes integrantes deste instrumento convocatório: 
 
ANEXO I. TERMO DE REFERÊNCIA (ESPECIFICAÇÕES); 
 
ANEXO II. TERMO DE CREDENCIAMENTO; 
 
ANEXO III. DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE FATOS IMPEDITIVOS;  
 
ANEXO IV. DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA; 
 
ANEXO V. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ARTIGO 7° DA CF/88; 
 
ANEXO VI. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
20.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte 
integrante do contrato e/ou outro documento equivalente, independentemente de transcrição. 
 
20.2 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento com a segurança 
do futuro contrato. 

 
20.3 Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/02, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes. 

 
20.4 A participação neste Pregão Presencial implicará aceitação integral e irretratável das 
normas do Edital e seus Anexos, bem como a observância dos preceitos legais e regulamentares, 
ressalvados o direito de impugnação e recurso; 

 
20.5 É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

 
20.6 As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
20.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. 
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20.8 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. 

 
20.9 A homologação do resultado dessa licitação não importará em direito à contratação. 

 
20.10 À licitante vencedora é vedado transferir, total ou parcialmente o objeto adjudicado 
decorrente deste edital, ficando obrigada, perante a Administração Pública, ao exato cumprimento 
das obrigações decorrentes desta licitação. 

 
20.11 Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do 
presente Edital e seus anexos deverá ser encaminhado por escrito, ao(a) Pregoeiro(a), por meio 
de correspondência, e-mail ou fone/fax, enviados ao endereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis 
antes da data da abertura do Pregão. 
 

Araguaína - TO, 13 de fevereiro de 2019. 
  
 
 

_________________________________ 
Wesley Rafael Oliveira Moreira. 

Pregoeira Oficial 
 
 
 

_________________________________ 
Andressa Fernandes Carvalho. 

Equipe de Apoio 
 
 
 

_________________________________ 
Francisco Neto de Carvalho. 

Equipe de Apoio 
 
 
 

_________________________________ 
Gumercino Antônio de Amorim. 

Equipe de Apoio 
 
 
 

_________________________________ 
Rosirene Cardoso Lima Santos 

Equipe de Apoio 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 
1. OBJETO: Formalização de Ata de Registro de Preços, objetivando eventuais aquisições de 
materiais de expediente, copa e cozinha, gêneros alimentícios, limpeza e higiene, destinados a 
atender às necessidades da Câmara Municipal de Araguaína, Estado do Tocantins, pelo 
período de 12 (doze) meses. 
 
2. JUSTIFICATIVA: A aquisição do material abaixo relacionado visa ao atendimento das 

necessidades de consumo de materiais de expediente, copa e cozinha, gêneros alimentícios, 

limpeza e higiene, para atender demandas desta Casa de Leis, através de procedimento 

licitatório, Pregão Presencial, na modalidade Ata de Registro de Preço, considerando que se 

trata de produtos que terão grandes demandas, considerando ainda os projetos de capacitação 

dos servidores, devendo ser entregues conforme as necessidades do almoxarifado. 

 
Ademais, informamos que a devida aquisição se dará em vista à demanda de uso destes 

materiais por este Poder Legislativo para realização dos trabalhos Administrativos e Legislativos 

por esta Casa de Leis. Por isso, é de extrema necessidade a compra dos referidos materiais de 

acordo com a demanda dos Departamentos pertencentes à Câmara Municipal de Araguaína 

para a conclusão e andamento dos trabalhos realizado pelos mesmos. 

  
3. DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO 

ITEM. QTD. UND. MATERIAL DE EXPEDIENTE 
PREÇO MÉDIO 

UNIT R$ 

PREÇO 
MÉDIO TOTAL  

R$ 

1 1 CX. 
APONTADOR C/ DEPOSITO DE LAMINA 
RESISTENTE: CAIXA COM 24 UNIDADES. 

 R$          37,60   R$          37,60  

2 20 UND. 
BATERIA PARA CALCULADORA 8  DIGITOS 
DC: AG 10  (1.5V). 

 R$           7,50   R$        150,00  

3 3 CX. 
BORRACHA BRANCA FÓRMULA LIVRE DE 
PVC COM MÁXIMA APAGABILIDADE: CAIXA 
COM 40 UNIDADES. 

 R$          51,67   R$        155,00  

4 30 UND. 
CAIXA CORRESPONDÊNCIA TRIPLA ACRÍLICO 
POLIPROPILENO FUMÊ MÓVEL. 

 R$          56,67   R$     1.700,00  

5 20 CX. 

CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA 
MÉDIA 1.0 MM, COR AZUL MAIS INTENSO DE 
RESINA TERMOPLASTICA: CAIXA COM 50 
UNIDADES. 

 R$          34,17   R$        683,33  

6 20 CX. 

CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA PONTA 
MÉDIA 1.0 MM, COR PRETA MAIS INTENSO DE 
RESINA TERMOPLASTICA: CAIXA COM 50 
UNIDADES. 

 R$          34,17   R$        683,33  

7 80 CX. 
CLIPES DE AÇO GALVANIZADO Nº 3/0 X 100: 
CAIXA. COM 100 UNIDADES. 

 R$           3,27   R$        261,33  

8 30 CX. 
CLIPES DE AÇO GALVANIZADO Nº 6/0 X 100: 
CAIXA COM 212 UNIDADES 500G 

 R$          11,60   R$        348,00  

9 30 CX. 
CLIPS DE AÇO GALVANIZADO N° 8/0: CAIXA 
COM 137 UNIDADES 500G. 

 R$          11,60   R$        348,00  

10 30 UND. 
COLA BRANCA A BASE DE ÁGUA NÃO TOXICA 
90G. 

 R$           1,67   R$          50,00  
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11 6 CX 
COLA PLASTICA TIPO BASTÃO A BASE DE 
ÁGUA NÃO TOXICA COM GLICERINA: CAIXA 
COM 12 UNIDADES. 

 R$          28,48   R$        170,88  

12 20 CX 
COLCHETES LANTONADOS EM AÇO Nº 10 
CAIXA COM 72 UNIDADES 

 R$           7,90   R$        158,00  

13 20 CX 
COLCHETES LANTONADOS EM AÇO Nº 14 
CAIXA COM 72 UNIDADES 

 R$          10,95   R$        219,00  

14 100 UND CORRETIVO EM FITA CORPO TRANSLUCIDA.    R$           6,03   R$        603,33  

15 3 CX 
CORRETIVO LIQUIDO NÃO TOXICO SEM 
ODOR USO ESCOLAR. CAIXA COM 12 UND 

 R$          26,73   R$          80,20  

16 5 CX 
ENVELOPE BRANCO 240 X 340 MM A4 CAIXA 
COM 500UND. 

 R$        161,33   R$        806,67  

17 20 UND 
ESTILETE DE SEGURANÇA ALTAMENTE 
RESISTENTE E FABRICADO EM ALUMÍNIO 
INJETADO.  

 R$           6,13   R$        122,67  

18 10 UND 
EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS 3 TOMADAS 
3 POLOS (2P+T) NOVO PADRÃO BRASILEIRO 

 R$          51,00   R$        510,00  

19 2 CX 
EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA 
GALVANIZADO CAIXA COM 12 UNIDADES 

 R$          18,77   R$          37,54  

20 20 UND FITA ADESIVA CREPE 48MMX50  R$          11,47   R$        229,33  

21 100 UND 
FITA EMPACOTADORA DE FILME 
POLIPROPILENO DE COR TRANSPARENTE 
48MM X 50MT  

 R$           4,48   R$        448,33  

22 30 UND FITA FINA ADESIVA TRANS PARENTE  12X40  R$           1,25   R$          37,50  

23 80 UND GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6 25FLS  R$          27,33   R$     2.186,67  

24 5 CX GRAMPO TRILHO METAL   R$          12,63   R$          63,17  

25 40 CX 
GRAMPOS 26/6 GALVANIZADOS CAIXA COM 
5.000 GRAMPOS  

 R$           5,57   R$        222,67  

26 40 UND 
LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 
CAPA DURA 1/4 52FLS 

 R$           7,20   R$        288,00  

27 10 UND MOLHADOR DE DEDOS ATÓXICO 12G  R$           2,50   R$          25,00  

28 500 UND PAPEL A4 500FLS  R$          22,24   R$   11.121,67  

29 120 UND 
PASTA  AZ  PASTA OFICIO LUXO FORMATO 
350MMX280MMX80MM 

 R$          12,06   R$     1.447,20  

30 40 UND PASTA ABA ELASTICO OFICIO LOMBO 2CM   R$           3,23   R$        129,33  

31 50 UND 
PASTA CATÁLOGO C/100 ENV. FINO, 4 
COLCHETES E VISOR TAMANHO A4 245MM X 
335MM X 20MM. 

R$ 19,75 R$ 987,50 

32 300 UND 
PASTA CLASSIFICADORA CARTÃO DUPLO. 
GRAMPO MOLA ESPIRAL. 

 R$           4,43   R$     1.329,00  

33 100 UND 
PASTA PARA ARQUIVO MORTO COR AZUL  
EM PLASTICO PP FORMATO 350 X 250 X 
133MM 

 R$           5,47   R$        546,67  

34 200 UND PASTA PLÁSTICA EM L PP 0,15 A4 INCOLOR  R$           0,97   R$        193,33  

35 50 UND 
PEN DRIVER USB FLASH DRIVE 
USM16GRA/BB 

 R$          42,33   R$     2.116,67  
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36 30 UND 

PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS P/35 FLS 
DE PAPEL 75G/M2, COR PRETO, EM METAL, 
APOIO DE BASE EM POLIETILENO, PINOS E 
MOLAS EM AÇO, MARGEADOR EM AÇO 
INOXIDAVÉL. DIMENSÃO 148 X 114 X 67MM 

 R$          45,67   R$     1.370,00  

37 100 UND 
PILHA PALITO AAA, DE LONGA DURAÇÃO 
COM POTÊNCIA CONFIAVÉL E PROLONGADA 
MN2400B2, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES. 

 R$          10,25   R$     1.025,00  

38 100 UND 
PILHA PEQUENA AA, DE LONGA DURAÇÃO 
COM POTÊNCIA CONFIAVÉL E PROLONGADA 
MN1500B2, EMBALAGEM COM 4 UNIDADES. 

 R$          10,25   R$     1.025,00  

39 20 CX 
PINCEL MARCADOR DE TEXTO AMARELO 
FLUORESCENTE NÃO TÓXICO PONTA DE 
POLIESTER 200-SL. CAIXA COM 12 UNIDADES 

 R$          21,12   R$        422,40  

40 5 CX 
REGUA EM POLIESTIRENO 30CM CAIXA COM 
15 UNIDADES 

 R$          14,70   R$          73,50  

41 30 UND 
TESOURA GRANDE INOX COM CABO DE 
PLASTICO EMBORRACHADO 

 R$          13,43   R$        403,00  

42 30 UND 
TESOURA MÉDIA INOX COM CABO DE 
PLASTICO EMBORRACHADO  

 R$           9,03   R$        271,00  

43 10 UND 
TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO COR 
AZUL 

 R$           6,18   R$          61,77  

44 10 UNID 
TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO COR 
PRETA 

 R$           6,18   R$          61,77  

trinta e três mil, duzentos e dez reais e trinta e cinco centavos  TOTAL   R$   33.210,35  

 

ITEM. QTD. UND. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PREÇO MÉDIO 

UNIT R$ 

PREÇO 
MÉDIO TOTAL  

R$ 

44 900 UND 
AÇUCAR CRISTAS, ACONDICIONADO EM 
EMBALAGEM PLASTICA DE 2KG.  

 R$           4,76   R$     4.287,00  

45 5 UND ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO SARCARINA.   R$           4,23   R$          21,17  

46 1000 UND 
CAFÉ MOIDO AVACUO DE MOAGEM FINA E 
UNIFORME COM AROMA E SABOR DE 
QUALIDADE 250G.  

 R$           6,00   R$     5.996,67  

47 300 UND 
CHÁ DE MAÇÃ COM CANELA. EMBALAGEM DE 
10G. CAIXA COM 10 SACHES 

 R$           5,32   R$     1.595,00  

onze mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos  TOTAL   R$   11.899,83  

 

ITEM. QTD. UND. COPA E COZINHA 
PREÇO MÉDIO 

UNIT R$ 

PREÇO 
MÉDIO 

TOTAL  R$ 

48 5 UND BANDEJA REDONDA DE INÓX Nº 30.  R$          33,67   R$        168,33  

49 8 UND COLHER GRANDE EM AÇO  40CM.  R$          27,20   R$        217,60  

50 20 CX 
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA, SUPERFICIE 
LISA RESISTENTE E DURAVEL 350ML. 
EMBALAGENS COM 6 UNIDADES. 

 R$          27,43   R$        548,67  
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51 4.000 PCT 
COPO DESCARTÁVEL POLIPROPILENO 200ML. 
ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICA 
CONTENDO 100UN CADA PACOTE. 

 R$           4,27   R$   17.066,67  

52 3.000 PCT 
COPO DESCATÁVEL POLIPROPILENO 50ML. 
ACONDICIONADO EM EMBALAGENS PLASTICA 
CONTENDO 100UN CADA PACOTE. 

 R$           2,70   R$     8.100,00  

53 20 UND 
GARRAFA PLASTICA  COM TAMPA PARA 
GELADEIRA 1LT. 

 R$           8,50   R$        170,00  

54 50 UND 

GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ E CHÁ COM 
ALÇA, REVESTIMENTO EXTERNO EM 
PLÁSTICO E REVESTIMENTO INTERNO EM 
ALUMINIUM DE 1LTS. 

 R$          94,03   R$     4.701,67  

55 15 UND 

GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ E CHÁ COM 
ALÇA, REVESTIMENTO EXTERNO EM 
PLASTICO E REVESTIMENTO INTERNO EM 
ALUMINIUM DE 2LTS. 

 R$        147,00   R$     2.205,00  

56 10 UND 

ISQUEIRO DE LONGA DURAÇÃO FABRICADO 
DE RESINA TECNICA DELRIN COM CHAMA 
PRÉ-AJUSTADA DE GÁS ISOBUTANO DE 
CORES VARIADAS. 

 R$           3,97   R$          39,67  

57 10 UND JARRA DE VIDRO 1LT.  R$           9,43   R$          94,33  

58 6 CX 
MÁSCARA CIRÚRGICA SIMPLES COM 
ELÁSTICO - PACOTE COM 100 UNIDADES 

 R$          13,27   R$          79,60  

59 50 UND 
PANO DE PRATO ATOALHADO DE COR 
BRANCA 100% ALGODÃO. 

 R$           6,60   R$        329,83  

60 5 CX 
TAÇAS DE VIDROS PARA ÁGUA, SUPERFICIE 
LISA RESISTENTE E DURÁVEL CAPACIDADE 
DE 350ML. EMBALAGENS COM 6 UNIDADES. 

 R$          36,67   R$        183,33  

61 20 CX 
XICARA DE PORCELANA C/ PIRES PARA CAFÉ, 
SUPERFICIE LISA RESISTENTE E DURÁVEL  
50ML. EMBALAGENS COM 6 UNIDADES 

 R$          69,50   R$     1.390,00  

trinta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta centavos  TOTAL   R$   35.294,70  

 

ITEM
. 

QTD
. 

UND
. 

MATERIAL DE LIMPEZA 

PREÇO 
MÉDIO UNIT 

R$ 

PREÇO 
MÉDIO 

TOTAL  R$ 

62 30 CX 

AGUA SANITÁRIA BRANCURA INTENSA COM 
AÇÃO BACTERICIDA GERMICIDA, DESINFETA E 
ALVEJA EM EMBALAGEM PET DE 1L 
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO 
CONTENDO 12 FRASCOS. 

 R$          
26,40  

 R$        
792,00  

63 80 UND 
ALCOOL GEL ANTISSÉPTICO BACTERICIDA, 
PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, 
ACONDICIONADO GARRAFAS PET DE 500ML. 

 R$           5,76  
 R$        

461,07  

64 20 UND 
ALCOOL LIQUIDO 70 INPM 1L, ACONDICIONADO 
EM GARRAFAS PLÁSTICAS DE 1L 

 R$           5,70  
 R$        

113,93  

65 5 UND 
AVENTAL TERMICO RESISTENTE ANTI CHAMA 
RESISTENTE A ÁGUA E CALOR COM 
TRATAMENTO IMPERMEAVÉL. 

 R$          
15,30  

 R$          
76,50  
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66 15 UND 
BALDE PLÁSTICO PRODUZIDO COM MATÉRIA 
PRIMA DE 1ª QUALIDADE RESISTENTE A ÁGUA 
E AO SOL 10LT. 

 R$          
10,22  

 R$        
153,25  

67 5 PAR 
BOTA EM BORRACHA DE COR PRETO CANO 
CURTO, UTILIZADA COMO EPI PARA PROTEÇÃO 
DOS PÉS Nº 36/37/38/39/40/41 

 R$          
40,77  

 R$        
203,83  

68 5 PAR  
BOTA EM BORRACHA DE COR PRETO CANO 
LONGO, UTILIZADA COMO EPI PARA PROTEÇÃO 
DOS PÉS Nº 36/37/38/39/40/41 

 R$          
48,26  

 R$        
241,32  

69 40 UND 
CESTO DE LIXO TELADO EM POLIPROPILENO 
DE 8 LITROS 

 R$           6,83  
 R$        

273,33  

70 500 UND 
DESINFETANTE PRONTO USO COM AÇÃO 
BACTERICIDA E GERMICIDA 2L (FRAGÂNCIA  
LAVANDA, JASMIM) 

 R$           5,47  
 R$     

2.733,33  

71 10 UND DETERGENTE ÁCIDO (LIMPA PEDRA) 2L 
 R$          

13,03  
 R$        

130,33  

72 2 CX 
DETERGENTE EM PÓ  ALVEJANTE AÇÃO 
BACTERICIDA E GERMICIDA EMBALAGEM 1 
KILO. CAIXA COM 20 SACHES  

 R$        
133,53  

 R$        
267,07  

73 400 UND 

DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 
BIODEGRADÁVEL PARA LAVAGEM DE LOUÇA E 
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA DE PH 5,5 A 
8,0 EMBALAGEM DE 500ML. 

 R$           1,98  
 R$        

793,33  

74 20 UND ESCOVA SANITÁRIA COM SUPORTE  
 R$          

10,37  
 R$        

207,33  

75 20 UND 

ESPONJA DE AÇO PRODUZIDAS COM MINÉRIO 
DE FERRO, PARA ACABAMENTO E POLIMENTOS 
DE OBJETOS EM ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE 
60G. 

 R$           1,57  
 R$          

31,33  

76 40 UND 
ESPONJA DUPLA FACE COM ESPUMA DE 
POLIURETANO,FIBRAS SINTÉTICAS E MINARAIS 
ABRASIVOS UNIDOS A RESINAS. 

 R$           0,78  
 R$          

31,33  

77 3 UND GALÃO BRANCO PARA ÁGUA 10Lt 
 R$          

15,27  
 R$          

45,80  

78 10 UND 

KIT SPIN MOP DE LIMPEZA, BALDE COM 
ESFREGÃO VASSOURA COM CENTRIFUGADOR 
COMPLETO MOP COM ROTAÇÃO: CAPACIDADE 
DO BALDE: 16 LITROS LARGURA DO BALDE: 
26CM COMPRIMENTO DO BALDE: 45CM ALTURA 
DO BALDE: 21CM COMPRIMENTO DO CABO: 
1,20M. 

 R$        
167,80  

 R$     
1.678,00  

79 5 UND 
LIMPA ALUMINIO LIQUIDO ACONDICIONADO EM 
PLÁSTICAS DE 500ML 

 R$           2,37  
 R$          

11,83  

80 300 UND LIMPADOR DE USO DIARIO MULTIUSO 500ML  R$           3,80  
 R$     

1.140,00  

81 50 UND 
LUSTRA MOVEIS EM CERA LIQUIDA EXCLUSIVO 
PARA BRILHO EM MADEIRAS E SUPERFICIES 
LISAS, FRASCO COM 200ML. 

 R$           4,86  
 R$        

243,00  

82 50 UND 
LUVAS LATEX FORRADA, TAMANHO ÚNICO 
UTILIZADA COMO EPI NA PROTEÇÃO DAS MÃOS 
EMBALAGENS CONTENDO 1 UNIDADE. 

 R$           7,82  
 R$        

390,83  
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83 150 UND 
ODORIZANTE DE AMBIENTE COM FRANGACIAS 
SUAVES PARA ELIMINAÇÃO DE ODORES 
EMBALAGEM CONTENDO 360ML/305G.  

 R$           8,73  
 R$     

1.310,00  

84 10 UND 
PÁ PLASTICA COM CABO LONGO FEITA DE 
MATERIAL DE 1ª QUALIDADE RESISTENTE A 
ÁGUA E AO SOL MEDINDO 24CM 

 R$          
11,70  

 R$        
117,00  

85 50 UND 
PANO DE CHÃO ATOALHADO 100% ALGODÃO 
DE 1ª QUALIDADE DE FÁCIL ABSORÇÃO. 

 R$           7,73  
 R$        

386,67  

86 100 UND 
PANO DE LIMPEZA TIPO FLANELAS EM 
ALGODÃO DE COR AMARELA 

 R$           3,28  
 R$        

328,33  

87 500 UND 
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO/SUAVE, 
EMBALAGEM COM 8 ROLOS. 

 R$          
10,73  

 R$     
5.366,67  

88 300 UND 
PAPEL TOALHA INTERFOLHA FOLHA SIMPLES 
BRANCO SUAVIDADE 2 DOBRAS 20X20CM COM 
1.000 UNIDADES  

 R$          
17,21  

 R$     
5.163,00  

89 10 UND 

RODO METÁLICO DE 1ª QUALIDADE COM 
LAMINAS DE BORRACHA DE BORRACHAS 
NATURAIS MEDINDO 40CM COM CABO EM 
ALUMÍNIO DE 1,40M. 

 R$          
38,67  

 R$        
386,67  

90 10 UND 

RODO METÁLICO DE 1ª QUALIDADE COM 
LAMINAS DE BORRACHA DE BORRACHAS 
NATURAIS MEDINDO 60CM COM CABO EM 
ALUMÍNIO DE 1,40M. 

 R$          
49,40  

 R$        
494,00  

91 12 UND SABÃO EM BARRA   R$           5,30  
 R$          

63,60  

92 40 CX 

SACO P/ LIXO RESISTENTE S/CHEIRO 63 CM X 
80 CM EMBALAGEM COM 10 UNIDADES COM 
CAPACIDADE PARA 50 LITROS, 
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO 
CONTENDO 25 EMBALAGENS  

 R$          
98,83  

 R$     
3.953,33  

93 50 CX 

SACO P/ LIXO RESISTENTE S/CHEIRO 75 CM X 
1,05 M EMBALAGEM COM 5 UNIDADES COM 
CAPACIDADE PARA 100 LITROS, 
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO 
CONTENDO 25 EMBALAGENS  

 R$          
93,50  

 R$     
4.675,00  

94 10 CX 

SACO P/ LIXO RESISTENTE S/CHEIRO, 
EMBALAGEM COM 20 UNIDADES COM 
CAPACIDADE PARA 15 LITROS, 
ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO 
CONTENDO 25 EMBALAGENS.  

 R$          
93,50  

 R$        
935,00  

95 6 UND SUPORTE PARA COPO DESCATAVEL 200ml 
 R$        

113,55  
 R$        

681,28  

96 120 UND 
TOALHA DE PAPEL FOLHA DUPLA PICOTADA 
(EMBALAGEM C/ 02 ROLOS) 

 R$           3,83  
 R$        

460,00  

97 15 UND 
VASSOURA COM CERDAS DURAS E DURAVEIS 
DE 1ª QUALIDADE PARA PISOS RÚSTICOS E 
ÁREAS EXTERNAS MEDINDO 30CM. 

 R$          
13,87  

 R$        
208,00  

98 15 UND VASSOURA DE PÊLO MACIO  30 CM 
 R$          

13,47  
 R$        

202,00  

trinta e quatro mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos  TOTAL  
 R$   

34.749,31  
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4. DO PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA 
 
4.1. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da 
SOLICITAÇÃO feita pelo Departamento de Almoxarifado, conforme necessidade desta Casa de 
Leis, devendo a entrega do referido material, ser efetuada no Almoxarifado deste Poder 
Legislativo, em dias úteis, no horário de 07h30 as 13h30, situado na Rua das Mangueiras, 10, 
Centro, Araguaína/TO. 
 
5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
5.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 
contrato, bem como aplicáveis aos casos de subcontratação.  
 
5.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:  
 

5.2.1.  Atender prontamente às solicitações da Câmara Municipal de Araguaína no 
fornecimento dos materiais, nas quantidades e especificações deste TERMO DE 
REFERÊNCIA, de acordo com a necessidade deste Poder Legislativo, a partir da solicitação 
do departamento de Almoxarifado.  
 
5.2.2.  Entregar o material, acondicionado adequadamente, de forma a permitir completa 
segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo do 
produto, de acordo com as especificações técnicas.  
 
5.2.3.  Substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de qualidade, em bom 
estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as 
especificações da nota de empenho.  
 
5.2.4.  Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados Câmara Municipal de Araguaína ou 
a terceiros, por ação ou omissão na execução objeto da presente licitação.  
 
5.2.5.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização da Câmara Municipal de Araguaína.  
 
5.2.6.  Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas.  
 
5.2.7.  Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.  
 
5.2.8.  Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE sobre qualquer defeito apresentado.  
 
5.2.9.  Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, embalagem e 
seguro quando da entrega dos materiais.  

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
6.1. Será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 
normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato.  
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6.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei nº 
8.666/93 e suas alterações.  
 
6.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os serviços prestados e 
prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados.  
 
6.4. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter 
seu prazo de validade renovada a cada vencimento.  
 
6.5. Acompanhar, controlar e avaliar os serviços, através da unidade responsável por esta 
atribuição. 
  
6.6. Zelar para que, durante a vigência do Contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas 
por parte da CONTRATADA, bem como para que sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas.  

 
7. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS  
 
 
7.1. Serão considerados, para efeito de pagamento, os produtos efetivamente entregues pela 

CONTRATADA e aprovados pelo servidor responsável pelo recebimento dos mesmos, em 

conjunto com a comissão de recebimento, respeitada a rigorosa correspondência com o TERMO 

DE REFERÊNCIA;  

 
 
7.2. Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pelo recebimento dos 

produtos, serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas necessárias 

ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execução. 

 

8. DA FISCALIZAÇÃO  
 
8.1. A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não 
poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento dos produtos.  
 
8.2. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços.  
 
8.3. O relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações 
pertinentes aos mesmos.  
 
8.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 
como se fossem praticados pelo Contratante.  

 
9. DA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 
 
9.1. As partes desde já ajustam que não existirá para o CONTRATANTE solidariedade quanto ao 
cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados da 
CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da relação 
empregatícia.  
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10. DO PAGAMENTO  
 
10.1. Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega. 
  
10.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados, após a 
Solicitação de Fornecimento feita pelo Departamento de Almoxarifado.  
 
10.3. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter 
seu prazo de validade renovada a cada vencimento.  
 
10.4. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil, a partir do atesto da Nota Fiscal pela 
Comissão de Recebimento em conjunto com o Gestor do Contrato, mediante depósito em conta 
bancária da contratada.  
 
10.5. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado, sendo, rigorosamente, aquele descrito 
na nota de empenho, na hipótese de entrega de produtos diversos, o pagamento ficará suspenso 
até a respectiva regularização.  
 
11. DA GESTÃO DO CONTRATO: Será designado através de Portaria, após a realização dos 
procedimentos licitatórios, um servidor da Câmara Municipal de Araguaína.  
 
VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: a vigência será de 12 (doze) meses, terá início a partir da 
assinatura da Ata de Registro de Preço e do contrato administrativo. 

 

 

 

 

GUMERCINO ANTÔNIO DE AMORIM 

Técnico de compras da câmara municipal de Araguaína - TO. 

Matrícula n° 1065860 
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ANEXO II 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
 

 
A  
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – TO 

 Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º  /2019 - SRP 

 
 
 

 
Pelo presente instrumento, a empresa.........................................., com   sede  na  

...............................................,  C.N.P.J.  n.º   .........................................., através de seu 
representante legal Sr. (a) .........................................................., 
cargo...................................., CREDENCIA o (a) Sr. (a) ................................., portador (a)  
do R.G. n.º  ..............e C.P.F. n.º   ...............................................................,para 
representá-la perante a CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – TO, na sessão pública 
do  PREGÃO  PRESENCIAL  N.º__  /2019  -  SRP,  outorgando-lhe  plenos poderes para 
praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir de recursos em 
todas as fases licitatórias. 

 
 
 

 ,  /  /  . 

Local e Data 
 
 
 
 
 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
 
 
 

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes para tal 

investidura, com firma reconhecida em cartório. 

 

OBS1: Esta declaração deverá ser entregue fora do envelope por ocasião do 
credenciamento. 

OBS2: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 

 
A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – TO 

 Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º  /2019 - SRP 

 
 

A  (nome da empresa) , CNPJ/MF n.º  , sediada  (endereço completo) 

 , tendo examinado o Edital, declaramos para participação no Pregão Presencial 

de nº N.º ____/2019 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, que: 

1) Cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos 
devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro 
do Envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o 
inciso VII, Art. 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002. 

2) Inexistem fatos impeditivos a nossa participação no presente Pregão. 

3) Que não estamos incursos em nenhuma das situações previstas no edital. 

4) Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência 
para habilitação constante do edital, ensejará aplicação de penalidades previstas 
nos termos deste edital e seus anexos aos declarantes. 

 
 
 

  ,  /  /  . 

Local e Data 
 
 
 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
 
 

OBS1: Esta declaração deverá ser entregue fora do envelope por ocasião do 
credenciamento. 

OBS2: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 
 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – TO 

 Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º  /2019 - SRP 

 
 

 
A  (NOME  DA  EMPRESA) _,  CNPJ  Nº ______________________, 
com sede  ,(endereço completo) por intermédio de seu 
representante legal, para fins de participação no Pregão Presencial nº /2019  – SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS, DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, 
que : 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, com as alterações da Lei 
Complementar n.º 147, de 7 de agosto de 2014. 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/06, bem como, de 
suas alterações pertinentes, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide nos impedimentos do § 4º do 
art. 3º da Lei Complementar 123/06 e alterações. 

 
 
 

  ,  /  /  . 

Local e Data 
 
 
 
 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
 
 
 

OBS 1: Esta declaração deverá ser entregue fora do envelope por ocasião do 
credenciamento. 

OBS 2: Deverá vir acompanhada de Certidão da Junta Comercial para comprovar. 

OBS 3: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE). 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII, ARTIGO 7° DA CF/88. 

 
A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA – TO 

 Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N.º  /2019 - SRP 

 
 

A empresa  , inscrita no CNPJ (M.F.) sob o nº  , por 
intermédio do seu representante legal, o  Senhor (a)  , 
portador (a) da Carteira de  Identidade nº  e CPF 
nº    , para fins de participação no Pregão Presencial nº   
/2019 – SRP e em  cumprimento    ao disposto no inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição 
Federal, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que não mantém em 
seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito anos) em horário noturno de trabalho, 
perigoso ou insalubre, não possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 

 
 
 
 

 

  ,  /  /  . 

Local e Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Assinatura e Carimbo do Representante Legal) 
 
 
 

 

OBS 1: (PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
  



 
ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNPJ(MF) 02.773.216/0001-15 - MAT. INSS 08.021.10024-03 

 

Rua das Mangueiras, 10 – Centro – Palácio Legislativo Dep. Darcy Marinho 
Fone: (63) 3416-0400 - CEP 77804-110 -Araguaína - Tocantins 

ANEXO VI 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° _____/2019.  
PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/2019. 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° _____/2019. 
  
Aos ___ dias do mês de ___________ do ano de 2019, a Câmara Municipal de Araguaína, inscrito 
no CNPJ sob o nº 02.773.216/0001-15, com sede na Rua das Mangueiras, n° 10, Centro, 

Araguaína/TO, neste ato representado por seu Presidente, Vereador Aldair da Costa Sousa, 
nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº. 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar Federal nº 123/2006, Lei Municipal 
2.537/2007 e, subsidiariamente, Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as 
alterações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais, considerando a classificação 
das propostas e a respectiva homologação da licitação na modalidade Pregão Presencial para 
Registro de Preço nº ____/2019, RESOLVEM registrar os preços das empresas, nas quantidades 
estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançadas por Item, atendendo as condições 
previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para 
formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, destinado às aquisições futuras 
sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei, Decretos e Portarias supracitados e em 
conformidade com as disposições a seguir. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO CONTEMPLADO EM 1º LUGAR (VENCEDOR) 
 
Fornecedor: ___________________________________________ 
 
CNPJ:_______________ Telefone:____________ ______ 
 
Endereço: _________________________________________ 
 
Itens: _______________  
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO DAS ESPECIFICAÇÕES E VALORES: 
 
3.1. A Aquisição Futura de Material de Expediente, Copa e Cozinha, Gêneros Alimentícios, 
Limpeza e Higiene, destinado a atender às necessidades da Câmara Municipal de Araguaína do 
Estado do Tocantins pelo período de 12 (doze) meses. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 
REAJUSTAMENTO 
 
4.1. A presente Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura.  
 
4.2. Poderá a Administração, mesmo comprovada à ocorrência mencionada no parágrafo 
anterior, optar por cancelar a Ata e providenciá-la em outro procedimento licitatório.  
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4.3. Fica facultado à Administração firmar as contratações que poderão advir pela Ata de 
Registro de Preços, podendo ser adquirido o mesmo objeto, ora registrado, por outros meios 
previstos legalmente. 
 
4.4. Caso evidenciado que o valor registrado em Ata tornar-se superior ao praticado no mercado, 
será convocado o classificado em primeiro lugar, para negociações, e tendo estas frustradas, 
convocados os remanescentes pela ordem de classificação para assim fazê-lo. 
 
4.5. Caso evidenciado que o valor registrado em Ata tornar-se inferior ao praticado no mercado, e 
se o vencedor classificado em primeiro lugar declarar impossibilidade de fornecimento nos preços 
registrados, este será liberado do compromisso, sem aplicações de penalidades, sendo os demais 
remanescentes convocados, em ordem de classificação para assim fazê-lo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO 
OU ENTIDANTES NÃO PARTICIPANTES. 
 
5.1. Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, o quantitativo 
decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não excederá, na totalidade, ao quíntuplo do 
quantitativo de cada item registrado para o órgão gerenciador e órgãos participantes.  
 
5.2. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador 
e, no caso, após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a 
autorização do órgão gerenciador, o "carona" deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada 
em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.  
 
5.2.1. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, 
por órgão ou entidade solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata 
de Registro de Preços.  
 
5.2.2. É expressamente vedada à subcontratação do objeto deste Edital, sob pena de anulação 
da contratação e da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo da aplicação de penalidade prevista.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANSÕES 
 
6.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, a Câmara 
Municipal de Araguaína poderá garantir a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá ser 
apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo 
das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções: 
 

a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer 
indicações aqui constantes; 

 
b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 5% (cinco por cento) 

calculado sobre o valor do presente Contrato; 
 
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 

CONTRATAR COM A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, pelo prazo de até 02 (dois) anos; 
 
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
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que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade. 
 
6.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela 
CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre 
o valor do presente Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez 
por cento) do valor inadimplido. 
 
6.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no 
setor financeiro da Câmara Municipal de Araguaína, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após 
a respectiva notificação. 
 
6.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, o valor da multa será descontado 
por ocasião do pagamento posterior, a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrado 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO E FORMA DE FORNECIMENTO 
 
7.1. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da 
SOLICITAÇÃO feita pelo Departamento de Almoxarifado, conforme necessidade desta Casa de 
Leis, devendo a entrega do referido material, ser efetuada no Almoxarifado deste Poder 
Legislativo, em dias úteis, no horário de 07h30 a 13h30, situado na Rua das Mangueiras, 10, 
Centro, Araguaína/TO. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 
 
8.1. Os pagamentos devidos serão efetuados conforme a entrega.  
 
8.2. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os produtos discriminados, após a 
Solicitação do departamento de Almoxarifado.  
 
8.3. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter 
seu prazo de validade renovada a cada vencimento.  
 
8.4. O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil, a partir do atesto da Nota Fiscal pela 
Comissão de Recebimento em conjunto com o Gestor do Contrato, mediante depósito em conta 
bancária da contratada.  
 
8.5. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado, sendo, rigorosamente, aquele descrito 
na nota de empenho, na hipótese de entrega de produtos diversos, o pagamento ficará suspenso 
até a respectiva regularização. 
 
CLÁUSULA NONA - RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. 
 
9.1 Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela 
CONTRATADA e aprovado pelo servidor responsável pelo recebimento dos mesmos, em conjunto 
com a comissão de recebimento, respeitada a rigorosa correspondência com o TERMO DE 
REFERÊNCIA; 
 
9.2. Após a verificação, através de comunicação oficial do responsável pelo recebimento dos 
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produtos, serão indicadas as eventuais correções e complementações consideradas necessárias 
ao Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para execução. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA: 
 
10.1. A entrega deverá ser efetuada no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar da 
SOLICITAÇÃO feita pelo Departamento de Almoxarifado, conforme necessidade desta Casa de 
Leis, devendo a entrega do referido material ser efetuada no Almoxarifado deste Poder 
Legislativo, em dias úteis no horário de 07h30 s 13h30, situado na Rua das Mangueiras, 10, 
Centro, Araguaína/TO. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
11.1. Em razão da não obrigatoriedade de contratação, o Registro de Preço independe de 
indicação prévia de recursos orçamentários, que somente será exigida para a formalização do 
contrato ou outro instrumento hábil, conforme consta no art. 7°, § 2° do Decreto nº 7.892/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
12.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do 
contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação. 
  
12.2. Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá:  

 
12.2.1. Atender prontamente às solicitações da Câmara Municipal de Araguaína no 

fornecimento dos materiais nas quantidades e especificações desta Ata, de acordo com a 
necessidade desta Casa de leis, a partir da solicitação do Departamento de Almoxarifado.  

 
12.2.2. Entregar o material, acondicionado adequadamente, de forma a permitir 

completa segurança durante o transporte, acompanhado de nota fiscal, discriminado o quantitativo 
do produto, de acordo com as especificações técnicas.  

 
12.2.3. Substituir qualquer material que não estejam dentro do padrão de qualidade, em 

bom estado de conservação, que apresentem defeitos ou não esteja em conformidade com as 
especificações da nota de empenho.  

 
12.2.4. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a Câmara Municipal de 

Araguaína ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente contrato.  
 
12.2.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta contratação, salvo 

mediante prévia e expressa autorização da Câmara Municipal de Araguaína.  
 
12.2.6. Manter, durante a vigência da Ata, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas.  
 
12.2.7. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE.  
 
12.2.8. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE sobre qualquer defeito 

apresentado.  
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12.2.9. Responsabilizar-se pelo custeio das despesas referente ao transporte, 
embalagem e seguro quando da entrega dos materiais.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
13.1. Será responsável pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais 
normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato. 
   
13.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
13.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os serviços prestados e 
prover os pagamentos dentro dos prazos convencionados.  
 
13.4. Processar e liquidar a fatura correspondente aos valores, através de Ordem Bancária, 
ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter 
seu prazo de validade renovado a cada vencimento.  
 
13.5. Acompanhar, controlar e avaliar os serviços, através da unidade responsável por esta 
atribuição.  
 
13.6. Zelar para que, durante a vigência da Ata, sejam cumpridas as obrigações assumidas por 
parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GESTÃO DO CONTRATO 
 
14.1. Será designado, através de Portaria, após a realização dos procedimentos licitatórios, um 
servidor da Câmara Municipal de Araguaína. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RELAÇAO EMPREGATÍCIA E DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 
15.1. As partes, desde já, ajustam que não existirá para o CONTRATANTE solidariedade 
quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias para com os empregados 
da CONTRATADA, cabendo a esta assumir, de forma exclusiva, todos os ônus advindos da 
relação empregatícia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 
 
16.1. A atuação ou eventual omissão da fiscalização durante a execução do contrato, não 
poderá ser invocada para eximir a contratada de responsabilidade no fornecimento dos 
produtos.  
 
16.2. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros no Relatório de Serviços.  
 
16.3. O relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações 
pertinentes aos mesmos. 
  
16.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados 
como se fossem praticados pelo Contratante.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VIGÊNCIA 
 
17.1. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses e terá início a partir da assinatura da Ata de 
Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVO - DOS TRIBUTOS 
 
18.1. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários e encargos sociais 
resultantes desta Ata, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social.  
 
18.2. Em caso algum, a CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA por encargos 
resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de Contrato entre esta e 
seus empregados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 
 
19.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da presente Ata, elegem as partes o Foro da 
cidade de Araguaína, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
20.1. Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omisso, pelas disposições 
constantes na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013, com aplicação 
subsidiária da Lei n° 8.666/93, e no processo em epigrafe. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS ASSINATURAS 
 
21.1. Assinam a presente Ata de Registro de Preços o Presidente da Câmara Municipal de 
Araguaína, Estado do Tocantins, bem como o representante da(s) empresa(s) vencedora(s). 
 

 
 

 
Araguaína/TO, _____ de ________________ de 2019.  

 
 
 

______________________________________________ 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA/TO 

CNPJ n° 02.773.216/0001-15  
ALDAIR DA COSTA SOUSA  

Presidente 
 
 

________________________________________ 
Empresa 
CNPJ n° 

Nome do representante 
Representante 


