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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 

 

MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

(Regido pela Lei 10.520/2017, Lei Complementar nº 123/2017 aplicando-se 

subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais 

legislações pertinentes). 

DATA DE ABERTURA 

(Sessão pública para 

recebimento das propostas e 

documentações 

de habilitação) 

20 de janeiro de 2017 

 

HORÁRIO 

 

09:00 horas 

OBJETO 

Contratação de empresas do ramo pertinente para fornecimento de materiais de 

consumo e permanentes, fornecimento de passagens aéreas, combustível, 

Locação de veículos, prestação de serviços terceirizados, gêneros alimentícios, 

materiais de limpeza e copa e cozinha, materiais de Expediente, Equipamentos e 

suprimentos de informática, serviços de manutenção de computadores e 

impressoras, compra e serviços de manutenção de central, peças, pneus, câmaras 

de ar e serviços para manutenção de veículos, e prestação de serviços de 

sonorização destinados ao funcionamento e desenvolvimento da Câmara 

Municipal de Anapu, conforme anexo I. 

 

TIPO DA LICITAÇÃO Menor Preço por ITEM 

LOCAL DA SESSÃO 

PUBLICA 

 

Sala de Licitações da CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU, situada na 

Rua Santa Luzia, nº 102, Bairro Centro na cidade de ANAPU. 

 

INTERESSADO 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU 

 

O Edital poderá ser obtido na CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU, situada na Rua Santa Luzia, nº 102, Bairro 

Centro, na cidade de ANAPU, em horário comercial, a partir da data de sua publicação. 

                Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Pregoeiro na Sala de Licitações, no horário de 08:00 

às 12:00hs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPÚ 
 

            

 
   

 

Rua santa Luzia, n 102, Bairro Centro – Cep  68.365-000 – Anapu - Pará 
  

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU torna público através de sua Pregoeira, que fará realizar licitação 

na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, destinada a selecionar melhor 

proposta para Contratação de empresas dos ramos pertinentes para fornecimento de materiais de consumo e 

permanentes, fornecimento de passagens aéreas, combustível, Locação de veículos, prestação de serviços 

terceirizados, gêneros alimentícios, materiais de limpeza e copa e cozinha, materiais de Expediente, Equipamentos e 

suprimentos de informática, serviços de manutenção de computadores e impressoras, compra e serviços de 

manutenção de central, peças, pneus, câmaras de ar e serviços para manutenção de veículos, e prestação de serviços de 

sonorização destinados ao funcionamento e desenvolvimento da Câmara Municipal de Anapu, conforme anexo I, o 

que torna público para as empresas interessadas a participar do procedimento, apresentar documentação e proposta, 

conforme condições e especificações estabelecidas neste Edital, regido pelas disposições da Lei Federal nº 

10.520/2002, e pela Lei Federal 123/2006,  aplicando-se subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93. 

 

Os envelopes contendo as Propostas de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser entregues no local, data e 

horário seguinte: 

 

Local: CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU, situada na, à Rua Santa Luzia, n 102, Bairro Centro, ANAPU/PA, a 

partir das 09:00 horas do dia 20 de janeiro de 2017, de quando serão realizados os demais atos ulteriores do certame. 
 

1. DO OBJETO 

1.1 Contratação de empresas dos ramos pertinentes para fornecimento de materiais de consumo e permanentes, 

fornecimento de passagens aéreas, combustível, Locação de veículos, prestação de serviços terceirizados, gêneros 

alimentícios, materiais de limpeza e copa e cozinha, materiais de Expediente, Equipamentos e suprimentos de 

informática, serviços de manutenção de computadores e impressoras, compra e serviços de manutenção de central, 

peças, pneus, câmaras de ar e serviços para manutenção de veículos, e prestação de serviços de sonorização destinados 

ao funcionamento e desenvolvimento da Câmara Municipal de Anapu, conforme anexo I. 
 

1.2 Os quantitativos dos produtos objeto deste edital serão apenas estimados, podendo sofrer variações em até 25% 

(vinte e cinco por cento) a título de acréscimos e em até 25% (vinte e cinco por cento) como supressões, consoante o 

disposto no art. 65, §§ 1º e 2º, alínea II, da Lei 8.666/93. 
 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

2.1 Como recursos orçamentários e financeiros para aporte da licitação em epígrafe serão utilizados as seguintes 

dotações: 

01.031.0001 2.001 Funcionamento da Câmara Municipal; 

01.031. 0012.002 Funcionamento do gabinete do presidente; 

01.031.00012.003 aquisição de Moveis, Equip. e Material Permanente para o legislativo; 

      3.3.90.30.00 Material de Consumo; 

      3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção; 

      3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica; 

      4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente. 
 

2.1 O (s) licitante (s) que porventura se constituir (em) em vencedor (s) do presente certame, fica (m) obrigado (s), 

após homologação e adjudicação pela autoridade competente, ao fornecimento dos produtos objeto do presente 

certame, de conformidade com a proposta, pelo prazo de até 31/12/2017, podendo haver reajuste dos preços nos 

termos do art. 65, II, “d”, da Lei Federal nº 8.666/93, caso haja necessidade, visando recompor os preços, mediante 

termo aditivo. 
 

2.2 O reajuste de preços poderá ser solicitado pelo licitante vencedor com apresentação de requerimento junto ao 

Presidente da Câmara Municipal de Anapu, acompanhado de justificativa do aumento dos preços dos materiais pela 
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indústria e ou dos encargos financeiros ocorridos por fato do príncipe (aumento da carga tributária). Caso haja redução 

dos preços o mesmo será aplicado na nota fiscal sem necessidade de termo aditivo. 
 

2. DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1 poderão participar desta licitação pessoas jurídicas que satisfaçam as condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos. 
 

2.2 A participação nesta licitação implica na aceitação integral e irrestrita das condições estabelecidas nos documentos 

e componentes deste Edital e legislação pertinente. 
 

3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1 - A sessão do pregão será dirigida pela Pregoeira designada e realizada no local, data e horário indicado no 

preâmbulo deste edital, sendo recomendável à presença dos participantes com antecedência mínima de 15 (quinze) 

minutos do horário previsto para a sua abertura, e desenvolver-se-á conforme segue: 
 

3.2 - Aberta à sessão Pregoeira solicitará informação dos representantes das empresas presentes se está participando 

microempresa ou empresa de pequeno porte, beneficiadas principalmente pelos artigos 42 a 45 da Lei complementar 

nº 123 da licitação e em caso positivo que entregue documento que comprove essa situação; 
  

3.3 – Após abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes; 
 

3.4 - Identificação e credenciamento de 01 (um) representante por empresa, que deverá apresentar: 
 

3.5 – Cópia Carteira de identidade; 
 

3.6 – Instrumento público ou particular de procuração ou documento equivalente, com firma reconhecida em cartório, 

com poderes especiais para responder, formular ofertas e lances de preços, recorrer e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome do proponente. (Anexo III) 
 

3.7 – A Pregoeira solicitará aos licitantes, que apresentem uma declaração dando ciência de que cumprem plenamente 

os requisitos de habilitação; (anexo IV). 
 

3.8 – As microempresas E as empresas de pequeno porte poderão apresentar declaração com ressalvas quanto aos 

aspectos de sua regularidade fiscal, a qual pode ser regularizada no momento da contratação; 
 

 3.9 – Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação serão apresentados com as seguintes 

indicações: 
 

Envelope nº 01 

PROPOSTA 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 

Razão Social da empresa 

CNPJ 
 

Envelope nº 02 

DOCUMENTÇAÕ DE HABILITAÇÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU 

PREGÃO PRESENCIAL 001/2017 

Razão Social da empresa 

CNPJ 
 

3.10- Somente as Licitantes que atenderem aos requisitos do item 3.6. deste edital terão poderes para formular 

verbalmente, na sessão, novas propostas e lances de preços, manifestarem após a declaração do vencedor, imediata e 

motivadamente, a intenção de recorrer contra decisões da Pregoeira, assinar a ata onde estará registrado o valor final 

decorrente dos lances e praticar todos os demais atos inerentes ao certame em nome da Proponente. A Licitante que se 

retirar antes do término da sessão considerar-se-á que tenha renunciado ao direito de oferecer lances e recorrer dos 

atos da Pregoeira.  
 

4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
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4.1 - Os envelopes “Proposta Comercial” e “Documentação de Habilitação” deverão ser indevassáveis, 

hermeticamente fechados e entregues a Pregoeira, na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, 

dia e horário da licitação acima descrito. 
 

5. DOS ENVELOPES “PROPOSTAS DE PREÇOS” 
 

5.1. No (s) Envelope (s) “Proposta (s) de Preços” constarão à carta-proposta, conforme Anexo V bem como, o prazo 

de entrega nos locais relacionados, a qual deverá ainda: 
 

5.1.1. Ser redigida, preferencialmente em 02 (duas) vias, impressas em papel timbrado ou editoradas por computador, 

em língua portuguesa, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, 

assinada e rubricadas as folhas pelo representante legal da Proponente, com preços expressos em moeda corrente 

nacional, utilizando-se no valor total apenas duas casas decimais após a vírgula (Lei Federal nº. 9.069/95), em 

algarismo. No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, tais como, 

fretes, impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora 

licitado, inclusive os decorrentes de troca do bem adquirido dentro do prazo de garantia, se for o caso.  
 

a) As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificados quanto a erros, os quais serão 

corrigidos pela Pregoeira da forma seguinte: 
 

b) Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;  
 

c) O valor total da proposta será ajustado pela Pregoeira em conformidade com os procedimentos acima para correção 

de erros. O valor resultante constituirá o total a ser pago.  
 

5.1.2. Indicar a razão social da Proponente, endereço completo (Rua/Avenida, Número, Bairro, Cidade, CEP, UF) 

telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), bem como, a qualificação do representante da Licitante, para fins de 

assinatura do contrato, quando for o caso.  
 

5.1.3. A validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do 

envelope “proposta”.   
 

5.1.4. A centésima parte do Real, denominada “centavos”, será escrita sob a forma decimal, precedida da vírgula que 

segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 1º, § 2º, de 29 de agosto de 1995, podendo, entretanto, nas cotações 

unitárias ser utilizada até a milésima parte do Real. 
 

5.1.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados, serão 

considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, 

devendo o serviço ser fornecido sem ônus adicionais.  
 

5.2. Os preços deverão ser apresentados com a inclusão de todos os tributos. 
 

5.3. O fornecimento se dará conforme a necessidade da CONTRATADA, após a emissão de requisição/autorização 

de compras, a qual será abatida do quantitativo licitado. Caso haja necessidade a administração poderá aditar o 

contrato visando o aumento até o limite de 25% do total previsto neste Edital. 
 

6. DO ENVELOPE “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”  
 

6.1 - Para a habilitação neste Pregão, será exigido o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela CMA, 

dentro do seu prazo de validade, acompanhado dos documentos indicados nos subitens, 6.1.2, letras “c” , “d” e “e”,  

6.1.3, letra “a” e 6.1.4, letra “a” ou, caso não estejam cadastradas e tiverem interesse em participar do presente 

certame, deverão requerer até o segundo dia anterior à data do recebimento das propostas, o respectivo cadastramento, 

devendo demonstrar, para esse efeito, o atendimento de requisitos à sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, 

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, através da apresentação dos seguintes documentos: 
 

6.1.1 - Habilitação Jurídica: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus 

administradores; 
 

c) comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da composição 

da diretoria em exercício; 
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

6.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
 

b) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo à sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei, compreendendo, inclusive, a apresentação de Certidão Negativa da Dívida Ativa da 

União; 
 

d) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais. 
 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas-CNDT 
 

f) Declaração do cumprimento do disposto no Art. 7º, Inc XXXIII, da CF. (anexo VI). 
 

 

6.1.3 - Qualificação Técnica: 
 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 

prazos com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao 

objeto da presente licitação.  

b) Licença Ambiental de Operação, emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 

c) Licença de funcionamento expedida pela Secretaria Municipal de Vigilância Sanitária 
 

d) Licença de Localização e Funcionamento (Alvará) 
 

e) Prova de regularidade junto Cadastro Técnico Federal do IBAMA. (Posto) 
 

f) Habite-se do Corpo de Bombeiros. (Posto) 
 

g) Declaração de possuir as condições operacionais necessárias ao cumprimento do objeto; (Posto) 
 

h) Certificado de posto revendedor autenticado e emitido pela ANP. (Posto) 
 

6.1.4 - Qualificação Econômico-financeira: 
 

a) certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 

b) balanço patrimonial devidamente registrado no órgão competente e demonstrações contábeis do último exercício 

social, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 
 

c) quando se tratar de pessoa jurídica constituída na forma de sociedade anônima, admitir-se-á a apresentação do 

balanço patrimonial devidamente registrado, acompanhado de cópia da respectiva publicação na Imprensa Oficial. 
 

A documentação acima exigida deverá ser apresentada em original, cópia autenticada por cartório competente ou 

publicação em órgão da Imprensa Oficial. A aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica 

condicionada à verificação de sua validade e são dispensadas de autenticação.  

A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da 

verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a 

licitante será inabilitada. Não serão aceitas quaisquer cópias efetuadas através de fac-símile, bem como não serão 

aceitas certidões que contenham ressalvas de que “não são válidas para fins de licitação”. 

A documentação acima exigida deverá estar dentro do prazo de validade na data prevista para a abertura dos 

envelopes, e em nenhum caso será concedido prazo para apresentação de documentos de habilitação que não tiverem 

sido entregues na sessão própria, bem como não será permitida documentação incompleta, protocolo ou qualquer outra 

forma de comprovação que não sejam as exigidas neste Edital. 

Caso algum documento não conste o prazo de validade, será considerado como sendo de 30 (trinta) dias contados da 

data de sua emissão. 
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6.2. – Os documentos extraídos via INTERNET terão seus dados conferidos pela Equipe de Apoio perante o site 

correspondente.  
 

6.3. - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos 

no presente Edital e seus Anexos.  
 

6.4. - Se a documentação de habilitação não estiver de acordo com as exigências ou contrariar qualquer dispositivo 

deste Edital e seus Anexos, a Pregoeira considerará a Proponente inabilitada.  
 

6.5. - Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação do Proponente. As certidões que 

não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias. 
 

7 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 

7.1 - Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital, aquele que não o fizer até 

02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do Pregão, cabendo a Pregoeira decidir sobre a petição no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
 

7.2 – Acolhida à impugnação contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame. 
 

8. DA SESSÃO DO PREGÃO 

8.1 - A Pregoeira declarará aberta a sessão iniciando-se a fase de credenciamento, conforme Item 3 deste edital. 
 

8.2 – Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas, a Pregoeira fará divulgação verbal dos interessados, 

sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do pregão, dando-se início ao 

recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”.  
 

8.3 - Abertos os envelopes contendo as propostas de preços, serão feitas as suas conferências, análise de suas 

conformidades com as exigências do Edital e posterior rubrica pela Pregoeira, Equipe de Apoio e Licitantes.  
 

8.4 - Cumprido o Item 5.1, serão desclassificadas as propostas que: 
 

a) forem elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos;  
 

b) apresentarem preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, excessivos ou manifestamente 

inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação 

comprovando que os custos são coerentes com os de mercado;  
 

c) apresentarem proposta alternativa, tendo como opção de preço ou marca, ou oferta de vantagem baseada na 

proposta das demais Licitantes.  
 

8.5 – Para fins de classificação das propostas, será considerado o menor preço.   
 

8.6 – A Pregoeira procederá à classificação da proposta de menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e 

superiores em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais. Na 

hipótese de haver propostas com o mesmo valor, estas serão consideradas uma única proposta. Em havendo apenas 

três propostas ou menos, todas serão habilitadas a disputarem os lances, partindo-se do menor preço oferecido, 

iniciando-se pela que maior preço ofereceu. 
 

8.7 - Caso não haja pelo menos três propostas nas condições definidas no item 8.6, serão classificadas as propostas 

subseqüentes que apresentarem os menores preços, até o máximo de três, já incluída a de menor preço, qualquer que 

tenham sido os valores oferecidos. 
 

8.8 – Na ocorrência de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais conforme itens 8.6 e 8.7, a 

ordem para esses lances será definida através de sorteio. Às Licitantes proclamadas classificadas, será dada 

oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em 

relação à de menor preço, iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.  
 

8.9 – A cada nova rodada será efetivada a classificação momentânea das propostas, o que definirá a sequência dos 

lances seguintes.  
 

8.10 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço.  
 

8.11 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará a exclusão da Licitante 

da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das 

propostas.  
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8.12 – A Pregoeira poderá negociar com a Licitante excluída da participação dos lances verbais, na forma do item 

8.11, caso a Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de classificação.  
 

8.13 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades 

cabíveis.  
 

8.14 – Caso não se realize lances verbais serão verificados a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o 

valor estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar diretamente com a Proponente para 

que seja obtido melhor preço.  
 

8.15 - Após este ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor 

preço.  
 

8.16 - A Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira classificada, 

conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito. 
  

8.17 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias pela Licitante que a tiver 

formulado.  
 

8.18 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a Proponente vencedora. 
  

8.19 - Se a Proponente não atender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e a 

qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao 

edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor. 
 

8.20 – Na ocorrência do disposto no item 8.17, a Pregoeira poderá negociar diretamente com a Proponente para 

obtenção de melhor preço.  
 

8.21 - Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá ser assinada pela Pregoeira, Licitantes Credenciados presentes e membros da Equipe de Apoio. Os envelopes 

das demais Proponentes, caso não haja recurso, serão devolvidos no final da sessão.  
 

8.22 – A Licitante vencedora, no tempo fixado pela Pregoeira, deverá apresentar nova Proposta contendo os preços, 

unitário e global, obtidos através da negociação efetuada na fase de lances verbais. 
 

9 - DOS RECURSOS  
 

9.1 - Declarada a vencedora, qualquer Licitante, desde que motivadamente e ao final da sessão, poderá manifestar 

imediatamente a intenção de recorrer, que será registrada resumidamente em ata, quando lhe será concedido o prazo 

de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais Licitantes desde logo intimadas 

para apresentar as contrarrazões, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. A falta de manifestação importará a decadência do direito de recurso.  
 

9.2 - O recurso contra a decisão da Pregoeira terá efeito suspensivo, iniciando-se com a manifestação motivada do 

recorrente de sua intenção, devendo ocorrer imediatamente após a declaração do vencedor do certame, podendo ser 

formulado verbalmente na sessão ou por escrito, neste caso, deverá ser protocolizado e dirigido a Senhor Presidente, 

por intermédio da Pregoeira , que prestará as informações no prazo de 01 (um) dia útil, cabendo o Senhor Presidente 

julgá-lo em igual prazo. 
 

9.3 - O acolhimento do recurso pela Pregoeira ou pela Autoridade Superior, importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento.  
 

9.4 - Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente 

adjudicará o objeto à Licitante vencedora.  
 

9.5 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, através de 

comunicação por escrito ou via fax.  
 

10- DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
 

10.1 - No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de acordo com os 

termos deste Edital e seus Anexos e ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM. 
 

10.2 - Serão selecionados pela Pregoeira e sua equipe de apoio a proposta de MENOR PREÇO POR ITEM, e as 

demais com preço até 10 % (dez por cento) superior àquela. 
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10.2.1 - Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nesta condição, serão selecionados as 3 (três) melhores propostas, 

independentemente do preço, bem como as propostas empatadas. 
 

10.2.2. Havendo um só licitante, uma única proposta válida ou se nenhum dos licitantes ofertar lance verbal caberá a 

Pregoeira, analisadas as limitações do mercado e outros aspectos pertinentes, inclusive quanto às taxas, decidir entre 

considerar fracassado o certame e abrir nova licitação, suspender este Pregão ou prosseguir com o certame. 
 

10.3 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, se observado o que dispõe o § 2º, incisos I, II, III e IV, do art. 

3º da lei 8.666/93, mantivera-se o empate, o mesmo será decidido por sorteio realizado pela Pregoeira, na forma 

estabelecida no § 2º do art.45 da lei 8.666/93 e Lei Complementar nº 123/06. 
 

10.3.1 - Após a etapa de lances será assegurada às Micro e Pequenas Empresas, Pequeno Porte, como critério de 

desempate, a preferência de contratação de acordo com o estabelecido no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06. 
 

10.3.1.1 - Entende-se por empate, situações em que as propostas apresentadas pelas pequenas empresas sejam iguais 

ou até 10% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada nos termos do item 10.7. 
 

10.3.2 - Na hipótese de empate, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, será procedido o seguinte: 
 

10.3.2.1 - A pequena empresa mais bem classificada poderá caso queira, apresentar proposta de preço inferior àquela 

considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
 

10.3.2.1.1 - A pequena empresa mais bem classificada será convocada para apresentar a nova proposta após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão, aplicando-se a regra aos demais licitantes que se enquadrarem na 

hipótese do item 10.3.1.1. 
 

10.3.2.2 - Não ocorrendo à contratação na forma do item anterior serão convocadas as remanescentes que se 

enquadrem como Micro empresa ou pequena empresa na ordem classificatória, para o exercício dos direitos trazidos 

pela Lei Complementar nº 123/06. 
 

10.3.2.3 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas pequenas empresas que se encontrem na situação 

descrita no item 10.3.1.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar a oferta. 
 

10.3.2.4 - O disposto nos itens anteriores somente se aplicará quando a melhor proposta, superada a fase de lances, 

não tiver sido apresentada por pequena empresa. 

10.4 - 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 decrescente de classificação; 
 

10.5 - 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 igualar valores; 
 

10.6 - A desistência do licitante em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na sua 

exclusão da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por aquela apresentada, para efeito de ordenação 

das propostas; 
 

10.7 - Caso não mais se realize lance verbal será encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente 

pelo critério de menor preço; 
 

10.7.1 - Neste momento, o Pregoeiro irá verificar se há licitante na condição de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, em caso positivo, indagar ao mesmo sobre a intenção do exercício das prerrogativas trazidas pela Lei 

Complementar nº 123/06. 
 

10.8 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente que descumprir sua proposta, às 

penalidades constantes do item 13 deste Edital; 
 

10.9 - A Pregoeira poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas a aumentar o preço de desconto oferecido 

se for o caso. 
 

10.9.1 - Após a negociação, se houver, a Pregoeira examinará a aceitabilidade da oferta de menor valor, decidindo 

motivadamente a respeito.  
 

10.9.2 - O critério de aceitabilidade dos preços propostos pelas licitantes será o de compatibilidade com as taxas 

praticadas pelo mercado, coerentes com o fornecimento do material ora licitado.  
 

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

pública de pregão.  
 

10.10 - Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento das condições habilitatórias da licitante que a tiver 

formulado, com base na documentação apresentada na própria sessão.  
 

7.10.1 - A LICITANTE devidamente enquadrada como Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte em 

conformidade com a Lei Complementar nº 123/06 poderá apresentar os documentos relativos a regularidade fiscal, 

ainda que existam pendências. 
 

7.10.1.1 - Será concedido à LICITANTE vencedora, enquadrada no caput deste item quando encerrada a fase de 

classificação das propostas, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a regularização das pendências, prorrogáveis um 

única vez, por igual período a critério da Pregoeira  e, desde que solicitado, pela LICITANTE. 
 

7.10.1.2 - A não regularização das pendências, no prazo previsto no item anterior, implicará em decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das penalidades impostas pelo item 12 do edital e Lei nº 8.666/93, da contratação pela 

ordem de classificação das propostas e da revogação da licitação.  
 

10.11 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação poderão ser saneadas na 

Sessão Pública de Processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante substituição e 

apresentação de documentos, ou verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações e certificada pela 

Pregoeira.  
 

10.12 - Constatado o pleno atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital e seus Anexos, será 

declarada pela Pregoeira a vencedora do certame, sendo-lhe adjudicado o objeto; 
 

10.12.1- Não será necessário  apresentar a proposta reajustada uma vez que a licitação se dará por Item; 
 

10.13 - Se a proponente não atender às exigências habilitatórias ou se não for possível assinar o contrato e/ou outro 

documento equivalente com o licitante vencedor, a Pregoeira examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos 

licitantes, na ordem de classificação, até apurar a melhor proposta válida; 
 

10.14 - Na situação prevista no item acima, a Pregoeira poderá negociar diretamente com a proponente para que seja 

obtido preço melhor;  
 

10.15 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexeqüíveis, 

considerados incompatíveis em relação aos praticados no mercado, de conformidade com o disposto no Art. 48, II, da 

Lei nº 8.666/93. 
 

10.15.1 - Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, nem preço ou vantagem baseada 

nas ofertas dos demais licitantes. 
 

10.16 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, 

deverá ser assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) da(s) licitante(s) 

presente(s); 
 

10.17 - Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam irrelevantes para o entendimento da proposta, 

que não venham causar prejuízo para a Administração e nem firam os direitos dos demais licitantes; 
 

10.18 - O resultado desta Licitação será afixado no quadro próprio de avisos da Câmara Municipal de Anapu, para 

intimação e conhecimento dos interessados. 
 

10.19 – O resultado do julgamento das propostas será disponibilizado aos interessados com uma cópia da ata. 
 

11. DA HOMOLOGAÇÃO 
 

11.1 Se nenhuma irregularidade ocorrer, a Comissão de Pregão proporá ao Presidente a homologação do resultado da 

licitação e a adjudicação do fornecimento ao licitante julgado vencedor, observados os critérios estabelecidos neste 

Edital. 
 

11.2 Caso o licitante vencedor não entregue os produtos no prazo e nas condições especificadas na proposta 

vencedora, ou desista da proposta de preços apresentada, aplicar-se-lhe-à suspensão temporária de participar de 

licitação e impedimento de contratar com o CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU, por um prazo máximo de 2 (dois) 

anos, podendo ser cobrada multa de até 10% (dez por cento), do valor da proposta, devidamente corrigido. 
 

12 – DOS RECURSOS 
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12.1 - Os recursos só poderão ser interpostos no final da sessão pública, com registro em ata da síntese dos seus 

fundamentos, se oral, podendo os interessados apresentar suas razões, por escrito, no prazo de 03 (três) dias úteis. O 

recurso deverá ser dirigido a Pregoeira, e protocolizado na sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário e 

endereço comercial. 
  

12.1.1 - Não será admitida apresentação das razões de recursos, por intermédio de fac-símile ou via e-mail.  
 

12.2 - Verificada a situação prevista no item anterior, ficam as demais licitantes desde logo intimadas a apresentar 

contra-arrazoes em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos.  
 

12.3 - 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 pela Pregoeira ao vencedor; 
 

12.4 - Acatado (s) o (s) recurso (s) pela Pregoeira ela procederá a adjudicação do objeto à Proponente vencedora. 
 

12.5 - Não acolhendo o recurso, a Pregoeira prestará informações no prazo de 1 (um) dia, e remeterá os autos à 

autoridade competente para decisão; 
 

12.5.1 - Decidido (s) o (s) recurso (s) interpostos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento e adjudicará o objeto ao licitante vencedor. 
 

12.6 - O acolhimento do recurso, importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 
 

12.7 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na Comissão Permanente de 

Licitação. 
 

13 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES 
 

13.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 
 

13.1.1 - Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra recibo do 

representante legal da CONTRATADA estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a adjudicatária 

apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante análise da administração; 
 

13.1.2 - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do material não entregue, calculada sobre o 

valor do material não entregue, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras cominações legais. 
 

13.1.3 - Multa de 2% sobre o valor adjudicado, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida 

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 

porventura causados à CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU, pela não execução parcial ou total do contrato. 
 

13.2 - Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública: 
 

13.2.1 - por 06 (seis) meses – quando incidir em atraso na entrega dos materiais; 
 

13.2.2 - por 01 (um) ano – na entrega de materiais em desacordo com o exigido em contrato; 
 

13.2.3 - pelo o prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar 

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

a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas no Edital, contrato e das demais sanções 

previstas na legislação; 
 

13.3 - As sanções previstas nos subitens 13.1. deste item poderão ser aplicadas juntamente com as dos subitens 13.2, 

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 

13.4 - Independentemente das sanções retro 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.  
 

13.5 - Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, a Pregoeira poderá desqualificar a licitante ou 

desclassificar a proposta comercial, bem assim a CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU, poderá rescindir o Contrato 

e/ou outro documento equivalente, sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome conhecimento 



        

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPÚ 
 

            

 
   

 

Rua santa Luzia, n 102, Bairro Centro – Cep  68.365-000 – Anapu - Pará 
  

 

de fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de 

produção da licitante. 
 

13.6- A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão da Pregoeira 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 ANAPU, em razão de sua ação procrastinatória.     
 

13.7- Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei 

n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 

14 ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO/MATERIAL 

14.1- A critério da Câmara Municipal de Anapu e de acordo com a sua necessidade, comunicará por escrito a relação 

dos objetos a serem adquiridos, discriminando a quantidade o valor que foi cotado, a fonte pagadora se do Município 

ou programa dos governos do da União ou Estado, o prazo máximo para a entrega, quem está autorizado a receber, a 

forma de pagamento, a numeração dos lotes com os itens, tudo isto dentro do critério e da faculdade estabelecida no 

edital, proposta e contrato. 
    

14.2- A entrega / fornecimento do (s) item (ns) deste PREGÃO ocorrerá de forma parcelada, até que seja atingida a 

quantidade total CONTRATADA. 
 

14.3- Em caso de diferença de quantidade, fica a obrigada a providenciar sua complementação no prazo de 10(dez.) 

dias (ou horas), contados da notificação a ser expedida pela CONTRATANTE; sob pena de incidência nas sanções 

capituladas no EDITAL. 
 

14. 5 -Em caso de não aceitação do(s) item(ns) objeto(s) deste PREGÃO, fica a CONTRATADA obrigada a retirá-

lo(s) e a substituí-lo(s) no prazo de 10(dez) dias, contados da notificação a ser expedida pela CONTRATANTE; sob 

pena de incidência nas sanções capituladas no edital, além da rescisão contratual.  
 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

15.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU, reserva-se o direito de cancelar, anular, reduzir, revogar ou transferir 

a presente licitação no todo ou em parte, ou de adquirir parte do objeto, a qualquer tempo, antes da expedição do 

contrato, sem que caiba ao proponente indenização ou compensação de qualquer espécie. 
 

15.2 - Considerando o disposto no art. 195, § 3º da Constituição Federal, de 05.10.1988 e no art. 2º da Lei 9.012, de 

30.03.1995, obrigar-se-á a licitante, caso declarada vencedora, mediante solicitação por parte da administração, a 

atualizar a Certidão Negativa de Débitos (CND) e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento 

denominado "Situação de Regularidade do Empregador", que deverão estar em plena validade no ato da adjudicação e 

quando da emissão da Nota de Empenho, caso as Certidões apresentadas na fase de habilitação tenham sua validade 

expirada durante a tramitação do certame licitatório.  
 

15.3 - Constituem partes integrantes deste instrumento convocatório, que o licitante deverá preencher segundo modelo 

em anexo ao edital e trazer no dia 20/01/2017, pois fazem parte integrante da licitação: 

Anexo     I - Termo de referência 

Anexo    II - Minuta do Contrato 

Anexo   III - Termo de Credenciamento (modelo) 

Anexo   IV - Declaração de Habilitação 

Anexo    V - Declaração Micro e Pequena Empresa (modelo) 

Anexo   VI - Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

Anexo  VII - Declaração de inexistência de impedimento de licitar ou contratar com administração. 
 

15.4 - 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. 
 

15.5 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as 

empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
 

15.6 - Aos casos omissos, aplicar-se-á as demais disposições da Lei n° 10.520/02, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações 

e demais legislações pertinentes. 
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15.7 - A participação neste Pregão Presencial implicará aceitação integral e irretratável das normas do Edital e seus 

Anexos, bem como na observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e 

recurso;  
 

15.8 Não sendo levantadas dúvidas quanto à interpretação do Edital, presume-se que os elementos são suficientemente 

claros e precisos, para permitir a elaboração das propostas, não cabendo aos proponentes direito a qualquer 

reclamação posterior. 

15.9 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e seus 

anexos deverá ser encaminhado por escrito, a Pregoeira, por meio de carta, telegrama, e-mail, enviados ao endereço 

abaixo, até 2 (dois) dias úteis antes da data da abertura do Pregão. 
 

15.10 – A proposta consolidada deverá ser entregue, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, bem como o contrato deverá 

ser assinado no mesmo prazo, sob pena de chamamento da segunda colocada. 

 

 

Anapu/PA,  05 de janeiro de 2017. 

 

______________________________________ 

   Adriana da Silva Cruz 

    Pregoeira/CMA  
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PREGÃO PRESENSIAL 001/2017 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA. 
 

Objeto: Contratação de empresas dos ramos pertinentes para fornecimento de materiais de consumo e permanentes, 

fornecimento de passagens aéreas, combustível, Locação de veículos, prestação de serviços terceirizados, gêneros 

alimentícios, materiais de limpeza e copa e cozinha, materiais de Expediente, Equipamentos e suprimentos de 

informática, serviços de manutenção de computadores e impressoras, compra e serviços de manutenção de central, 

peças, pneus, câmaras de ar e serviços para manutenção de veículos, e prestação de serviços de sonorização destinados 

ao funcionamento e desenvolvimento da Câmara Municipal de Anapu. 

ITEN 
DESCRIÇÃO - FORNECIMENTO DE 

PASSGAENS AÉREAS 
MARCA UND QUAT V. UNT V. TOTAL 

1 

Fornecimento de passagens aéreas, compreendendo 

os serviços de emissão e remarcação, bem como 

quaisquer outras providências.   

pct 1 

    

2 Prestação de Serviços Terceirizados Especificação: 

01 Motorista, 01 vigia, 03 serventes.   
mês 11 

    

3 Prestação de serviços de operação, manutenção 

preventiva e corretiva do sistema de sonorização.   
mês 11 

    

4 camionete, gabine dupla, até 3.0, traçada 4x4, diesel e 

gasolina, ar condicionado, direção hidráulica.   
und 4 

    

5 carro pupular, até 1.4, com ar condicionado, direção 

hidráulica, gasolina/álcool.   
und 4 

    

6 moto honda, 150cc, tipo Brós   und 3     

7 moto honda, 150cc, tipo Titan   und 2     

8 Diesel comum   

Lt 

30.000     

9 Diesel comum S 10   35.000     

10 Gasolina comum   30.000     

11 Lubrificante 140 (universal) L   100     

12 Lubrificante 90 (universal) 1 L   100     

13 Lubrificante MG1 SAE 40 L(gasolina)   100     

14 Capacitor   und 20     

15 Carga de gás   und 20     

16 Sensor de gelo   und 20     

17 Sensor de temperatura   und 20     

18 Protetor térmico   und 20     

19 Controle de central de ar   und 12     

20 Placa de comando   und 20     

21 Placa de lede   und 20     

22 Compressor rotatitivo   und 15     

23 Manutenção de central de ar   serviço 30     

24 Ventilador condesador   und 20     

25 ventilador de evaporador   und 20     

26 Polcas para centrais   und 50     

27 Central de ar 7.000 BTU   und 2     

28 Central de ar 7.500 BTU   und 2     

29 Central de ar 9.000 BTU   und 2     
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30 Central de ar 12.000 BTU   und 2     

31 Central de ar 18.000 BTU   und 2     

32 Achocolatado pó 400g   pct 600     

33 Acucar 2 kg.   fd 100     

34 Adoçante liquido 100 ml.   und 20     

35 Arroz tipo 1   fd 100     

36 Aveia em flocos 200 g.c/28   cx 50     

37 Biscoito cream cracker   cx 50     

38 Biscoito maisena 400 g.   cx 50     

39 Café torrado moido 250g   kg 200     

40 Canela em cravo   pct 30     

41 Charque 500 g.   kg 50     

42 Colorau   kg 30     

43 Creme de leite tp   cx 10     

44 Doce goiabada pct 300 g   cx 5     

45 Farinha de mandioca amarela   kg. 100     

46 Farinha de mandioca branca   kg 100     

47 Farinha de milho tipo milharina   fd. 40     

48 Feijão carioquinha tipo 1   fd. 60     

49 Flocão de arroz 500 g.   fd. 10     

50 Flocão de milho   fd. 10     

51 Leite de coco 200 ml.   cx 4     

52 Leite em pó integral 200 g.   kg 400     

53 Macarrão espaguete 500 g.   kg 400     

54 Maionese pote 500 g.   und 20     

55 Margarina 1 kg.   cx 5     

56 Mortadela   kg 150     

57 Oleo de sojá pet   cx 50     

58 Ovos   crt 100     

59 Queijo tipo mussarela   kg 50     

60 Sal 1 kg.   fd. 20     

61 Sardinha   cx 50     

62 Tempero completo 1 kg   cx 5     

63 Vinagre 750 ml.   und 30     

64 Agua mineral 500 ml.   fd. 80     

65 Agua mineral 1,500 ml.   fd. 50     

66 Refrigerante 2 lt.   fd. 100     

67 Alho   kg. 50     

68 Batata   kg. 50     

69 Cebola   kg. 50     

70 Cenoura   kg. 50     

71 Cheiro verde   mç 50     

72 Couve   mç 50     
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73 Pimentão   kg. 50     

74 Repolho verde   kg. 50     

75 Tomate   kg. 50     

76 Abacaxi   und 100     

77 Banana   kg. 100     

78 Laranja   kg. 100     

79 Maca   kg. 100     

80 Mamão   kg. 100     

81 Melão   kg. 100     

82 Melancia   kg. 100     

83 Tangerina   kg. 100     

84 Uva   kg. 50     

85 Bandeja inox 60 cm c/alça   und 3     

86 Bacia plastica media 35 lt.   und 2     

87 Copo descartavel 180 ml.   cx 50     

88 Copo descartavel 50 ml.   cx 50     

89 Coador de café medio   und 2     

90 Colher descartavel   cx 2     

91 Colher de mesa inox cabo plastico   und 20     

92 Facas aço inox c/serrinhas p/mesa   und 20     

93 Frigideira aluminio batido nº 20   und 2     

94 Garfos de mesa cabo plasticos   und 20     

95 Garrafas para café 1 lt.   und 5     

96 Guardanapo de papel   pct 100     

97 Jarras de vidros 2 lt.   und 5     

98 Pá para lixo com cabo   und 5     

99 
Papel toalha,bordada,multiuso,pct c/2 rl,c/60 toalhas-

22cmx20cm 
  pct 20     

100 Prato descartavel grande   cx 2     

101 Prato descartavel pequeno   cx 2     

102 Xicara de vidro c/pires p/cafe   und 30     

103 Agua sanitaria   cx 5     

104 Alcool 92,8%-bem plast 1 lt cx c/12   cx 1     

105 Balde plastico 10 lt.   und 10     

106 Cesto telado em plastico 10 lt   und 15     

107 Desodorizador de ar   cx 2     

108 Detergente liquido   cx 2     

109 Desinfentante 2 lt.   cx 10     

110 Escovão grande com cabo   und 5     

111 Escova p lava roupa   und 5     

112 Esponjas louça   cx 1     

113 Flanela bainha38x58 100%algodao   und 30     

114 Incetisida mata pernilongo spray   und 10     
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115 Limpa aluminio 500 ml.   cx 2     

116 Lustra moveis 200 ml. Cx c/12   cx 2     

117 Lã de aço p/limpeza 14x1   fd 2     

118 Pano de limpeza de chão algodao   und 50     

119 Pano de prato algodao branco   und 20     

120 Papel hing branco neutro   fd 20     

121 Rodo medio plastico c/cabo 40 cm   und 10     

122 Sabonete em barra 90 g.   und 50     

123 Sabão barra 200 g.50und.   cx 5     

124 Sabão em pó 500 g.   cx 5     

125 Sacos de lixo 50 lt   pct 200     

126 Sacos de lixo 100 lt.   pct 200     

127 Toalha de rosto   und 20     

128 Vassoura de cipó   und 10     

129 Vassoura de pelo   und 20     

130 Acessório para mesa porta caneta/clips/lembretes   und 10     

131 Almofada p/ carimbo n.2 azul   und 10     

132 Almofada p/ carimbo n.2 preta   und 10     

133 Agenda permanente 192 folhas   und 20     

134 Arquivo morto pap. 35x13,3x24,7cm pct c25   pct 20     

135 Arquivo poliprop. 35x24,5x13,5 cm pct c25   pct 20     

136 Borrachas brancas 40x28x10 mm cx c 20   cx 2     

137 Borrachas coloridas lapis/caneta cx c/40   cx 2     

138 Borrachas ponteira branca p/lapis pct 100   pct 2     

139 
Caderno brochura 96 fls capa dura 28x20x1 cm pct c/ 

5 
  pct 2     

140 Caneta esferográfica azul cx c/ 50   cx 30     

141 Caneta esferográfica preto cx c/ 50   cx 30     

142 Caneta gel energel preto   und 2     

143 Caneta gel energel azul   und 2     

144 Caneta marca texto cores variadas   cx 1     

145 Clips galvanizados ref. 2/0  c/ 100 unidades   pct 6     

146 Clips galvanizados ref. 4/0 c/ 50 unidades   pct 6     

147 Clips galvanizados ref. 8/0 c/ 25 unidades   pct 6     

148 Cola quente – refil 7,5x30cm – pct 1 kg   pct 2     

149 Cola quente – refil 11,2x30cm  -  pct 1 kg   pct 2     

150 Cola branca 90 g   pct 2     

151 Corretivos a base de água   cx 1     

152 Envelope saco 185x248 mm branco   cx 3     

153 Envelope saco 229x324 mm branco   cx 7     

154 Estilete largo plastico 18mm   cx 1     
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155 Extrator de grampos espatula niquelado   cx 1     

156 Fita adesiva transparente 48mmx40m   pct 5     

157 
Grampos para grampeador 26/6 galvanizado c/5000 

unidades 
  cx 30     

158 Grampo trilho plástico pct c/ 50   pct 5     

159 Grampo trilho metal   pct 5     

160 Lapis preto sextavado c/ borracha c 72 uni   pct 2     

161 Lapis preto triangular s/borracha c/144   cx 2     

162 Livro ata 50 fls 206x300 mm   und 50     

163 Livro ata 100 fls 206x300 mm   und 50     

164 Livro ata 200 fls 206x300 mm   und 50     

165 Papel carbono p/lapis a4   cx 10     

166 Papel sulfite a4 75 g 10 pct x 500 fls cx 5000 fls   cx 10     

167 Pasta com elastico plastica   pct 10     

168 Pasta com elastico papel   pct 10     

169 Pasta registradora a z larga pct c/4   pct 10     

170 Pasta suspensa marmorizada   pct 10     

171 Pasta suspensa marmorizada plastificada   cx 5     

172 Pincel marcador permanente   cx 5     

173 Pincel marcador de cd’s e dvd’s   cx 5     

174 Pistola de cola quente 10w bivolt pequena ver   und 5     

175 Pistola de cola quente 15w bivolt grande ver   und 5     

176 Pranchetas oficio c/prendedor plastico   und 10     

177 Regua plastica transparente 30 cm   pct 10     

178 Regua plastica transparente 50 cm   pct 2     

179 Tesoura profissional 25 cm   und 10     

180 Tinta p/almofada de carimbo azul 42 ml   dz 2     

181 Tinta p/almofada de carimbo preta 42 ml   dz 2     

182 Tinta reabastecedora permanente azul 20 ml   cx 2     

183 Tinta reabastecedora permanente preta 20 ml   cx 2     

184 Midias de dvd’s c/100   pct 2     

185 Midias de cd’s c/100   pct 2     

186 Pepel fotográfico para impressora laser   cx 10     

187 Adaptador para tomada universal   und 10     

188 Alcool em gel   und 12     

189 Alfinete marcador para mural / mapa   pct 10     

190 Umedecedor de dedo   cx 3     

91 Envelope para cd e dvd  plastico   pct 10     

92 Livro protocolo de correspondência   pct 10     
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193 Pilha alcalina aa   pct 20     

194 Pilha alcalina aaa   pct 20     

195 Calculadora de bolso   und 20     

196 Calculadora de mesa   und 20     

197 Luminária de emergência led   und 15     

198 Arquivo em aço 4 gavetas   und 3     

199 Arquivo em aço 3 gavetas   und 3     

200 Armário office 2 portas   und 3     

201 Longarina 3 lugares   und 10     

202 Cadeira diretor / presidente berlin   und 11     

203 Escrivaninha para escritório c/2 gavetas   und 3     

204 Estação de trabalho com 3 gavetas   und 3     

205 Suporte para projetor   und 3     

206 Fragmentadora de papel   und 3     

207 Cadeira com braço e regulagem de altura   und 11     

208 Mesa pandin reunião 200 x 93 x 75   und 2     

209 
Cartucho de toner original impressora laserjet pro 

m1132  mfp 
  und 70     

210 
Cartucho de toner original impressora laserjet pro 

mfp m125a 
  und 70     

211 Filtro de linha   und 20     

212 Mouse optico sem fio   und 30     

213 Mouse optico usb   und 30     

214 Mouse pad (gel) liso c/ apoio   und 30     

215 Cabo usb para impressora   und 30     

216 Cabo hdmi   und 30     

217 Pen drive usb 8 gb   und 20     

218 Pen drive usb 16 gb   und 20     

219 Pen drive usb 32 gb   und 20     

220 Cartão de memória 8 gb c/ adaptador classe 10   und 20     

221 Cartão de memória 16 gb c/ adaptador classe 10   und 20     

222 Cartão de memória 32 gb c/ adaptador classe 10   und 20     

223 Cabo de força c/ 1,5 metros   und 25     

224 Hd externo 500 gb   und 20     

225 Hd externo 1 tb usb 3.0   und 10     

226 No break 700 va bivolt   und 5     

227 No break 1000 va bivolt   und 5     

228 No break 1400 va bivolt   und 5     

229 Roteador Wirellis   und 8     
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230 

Computador completo com os seguintes componentes 

externos: monitor 19 polegadas tela de led, mouse 

optico, teclado, kit multimídia, leitor e gravador de 

cd’s e dvd’s, leitor de cartões de memória. 

  

und 3 

    

Configuração interna: 

Processador: 2,7 giga hertz 

Memória ram: 8 giga bytes 

Disco rígido: 1 tera byte 

 
  

231 

Computador completo com os seguintes comonentes 

externos: monitor 17 polegadas tela de led, mouse 

optico usb, teclado usb, kit multimídia, leitor e 

gravador de cd’s e dvd’s, leitor de cartões de 

memória. 

  

und 3 

    

Configuração interna: 

Processador: 2,2 giga hertz 

Memória ram: 4 giga bytes 

 
Disco rígido: 750 giga bytes 

232 

Computador completo com os seguintes componentes 

externos: monitor de 15 polegadas tela de led, mouse 

optico usb, teclado usb, kit multimídia, leitor e 

gravador de cd’s e dvd’s, leitor de cartões de 

memória. 

  

und 3 

    

Configuração interna: 

Processador: 2,0 giga hertz 

Memoria ram: 2 giga bytes 

  Disco rígido: 500 giga bytes 

233 

Impressora multifuncional laser  mono 

  

und 2 

    

Características: processo de impressão a laser; padrão 

cópia, impressão e scanner; interface de comunicação 

local usb 2.0 ou superior; interface de rede fast 

ethernet 10/100/ ou superior; interface de rede 

wireles; velocidade de impressão de no mínimo 30 

ppm; duplex automático; bandeja ou bandejas de 

entrada para no mínimo 250 folhas; bandeja do tipo 

adf, digitalização sem intervenção do usuário. Cabos 

de conexão e software de administração da 

impressora inclusos. 

234 

Impressora multifuncional laser color Características: 

processo de impressão a laser; padrão cópia, 

impressão e scanner; interface de comunicação local 

usb 2.0 ou superior; interface de rede fast ethernet 

10/100/ ou superior; interface de rede wireles; 

velocidade de impressão de no mínimo 30 ppm; 

duplex automático; bandeja ou bandejas de entrada 

para no mínimo 250 folhas; bandeja do tipo adf, 

digitalização sem intervenção do usuário. Cabos de 

conexão e software de administração da impressora 

inclusos. 

  Und 2     
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235 

Impressora multifuncional jato de tinta colorida; 

copia, scaner, fax e impressão com conecção via 

wireles, usb ou enternet, com bandeja para 250 folhas 

com softwares e cabos inclusos. 

  und 3     

236 Placa mãe   und 20     

237 Processador   und 20     

238 Memória ram   und 20     

239 Disco rígido   und 20     

240 Placa de rede enternet   und 10     

241 Placa de rede wireles   und 20     

242 Fonte de alimentação para computador   und 20     

243 Fonte de alimentação para notebook   und 10     

244 Serviço de limpeza completa de micro computador   und 30     

245 
Serviço de formatação de micro computador sem 

salvar dados 
  und 15     

246 
Serviço de formatação de micro computador com 

salvmento dos dados 
  und 30     

247 
Serviço de troca de peças de micro computador por 

peça 
  und 45     

248 Serviço de instalação de softwares freewares   und 30     

249 
Serviço de implantação e configuração de rede com 

fio por estação 
  und 25     

250 
Serviço de implantação e configuração de rede sem 

fio por estação 
  und 30     

251 
Serviço de manutenção e limpeza preventiva em 

impressoras a laser 
  und 25     

252 
Serviço de manutenção e limpeza preventiva em 

impressoras jato de tinta 
  und 30     

253 Serviço de troca de peças em impressoras laser   und 20     

254 Serviço de troca de peças em impressoras jato de tinta   und 20     

255 
Serviço de recuperação de dados perdidos ou 

apagados 
  und 15     

256 Serviço de back up e restauração de dados   und 30     

257 
Serviço de manutenção e limpeza preventiva em 

notebooks e netbooks 
  und 30     

258 Instalação de acessórios e periféricos   und 30     

259 Serviço de encadernação até 100 páginas   und 60     

260 Serviço de encadernação até 200 páginas   und 60     

261 Serviço de encadernação até 300 páginas   und 50     

262 Amortecedor Dianteiro – L 200   und 4     

263 Amortecedor Traseiro – L 200   und 4     

264 Articulação – L 200   und 6     

265 Alternador – L 200   und 1     
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266 Batente do Amortecedor Dianteiro – L 200   und 4     

267 Batente do Amortecedor Traseiro – L 200   und 4     

268 Batente Feixo de Mola – L 200   und 4     

269 Bucha de Mola – L 200   und 8     

270 Balança Superior – L 200   und 4     

271 Balança Inferior – L 200   und 4     

272 Bucha da Balança – L 200   und 8     

273 Bieleta – L 200   und 6     

274 Cabeçote – L 200   und 1     

275 Caixa de Marcha – L 200   und 1     

276 Coifa Lado Roda – L 200   und 4     

277 Coifa Lado Câmbio – L 200   und 4     

278 Cabo de Freio de Mão – L 200   und 4     

279 Cilindro Roda Traseira – L 200   und 6     

280 Diferencial Traseiro – L 200   und 1     

281 Diferencial Dianteiro – L 200   und 1     

282 Filtro de Ar – L 200   und 10     

283 Filtro Combustível – L 200   und 16     

284 Filtro Cabine – L 200   und 10     

285 Filtro de óleo – L 200   und 10     

286 Farol LD – L 200   und 2     

287 Farol LE – L 200   und 2     

288 Grampo de Mola – L 200   und 4     

289 Higienização Ar Condicionado – L 200   und 10     

290 Junta Deslizante – L 200   und 1     

291 Junta Homocinética – L 200   und 1     

292 Kit do Motor – L 200   kit 1     

293 Lanterna – L 200   und 2     

294 Mola Aspiral Dianteira – L 200   und 2     

295 Mola Traseira – L 200   und 2     

296 Óleo Motor – L 200   und 200     

297 Óleo Caixa – L 200   und 50     

298 Óleo Diferencial Dianteiro – L 200   und 50     

299 Óleo Diferencial Traseiro – L 200   und 50     

300 Pneu 265 70 16 – L 200   und 8     

301 Pára-choque – L 200   und 1     

302 Pivô – L 200   und 6     

303 Porca de Roda – L 200   und 20     

304 Parafusos – L 200   und 20     

305 Patim de Freio – L 200   und 10     

306 Pino de Centro – L 200   und 6     

307 Roda Aro 16 – L 200   und 4     

308 Rolamento Roda Traseira – L 200   und 2     
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309 Rolamento Roda Dianteira – L 200   und 2     

310 Retentor de Roda Dianteira – L 200   und 4     

311 Retentor de Roda Traseira – L 200   und 4     

312 Regulador de Freio – L 200   und 4     

313 Retrovisor – L 200   und 2     

314 Setor de Direção – L 200   und 1     

315 Semi Eixo – L 200   und 1     

316 Tambor de Freio – L 200   und 4     

317 Terminal – L 200   und 4     

318 Alinhamento – L 200   und 10     

319 Alternador – L 200   und 1     

320 Balanceamento – L 200   und 10     

321 Cambagem – L 200   und 10     

322 Caster – L 200   und 10     

323 Caixa De Marcha – L 200   und 1     

324 Diferencial Traseiro – L 200   und 1     

325 Diferencial Dianteiro – L 200   und 1     

326 Desempeno Coluna   – L 200   und 4     

327 Freio Dianteiro – L 200   und 4     

328 Freio Traseiro – L 200   und 4     

329 Injeção Eletrônica – L 200   und 4     

330 Motor de Partida – L 200   und 4     

331 Parte Elétrica – L 200   und 4     

332 Pára-Choque – L 200   und 1     

334 Suspensão Dianteira – L 200   und 1     

335 Suspensão Traseira – L 200   und 1     

336 Troca Faróis – L 200   und 2     

337 Troca Lanterna – L 200   und 2     

338 Amortecedor Dianteiro - HILUX   und 4     

339 Amortecedor Traseiro - HILUX   und 4     

340 Articulação - HILUX   und 6     

341 Alternador - HILUX   und 1     

342 Batente do Amortecedor Dianteiro - HILUX   und 4     

343 Batente do Amortecedor Traseiro - HILUX   und 4     

344 Batente Feixo de Mola - HILUX   und 4     

345 Bucha de Mola - HILUX   und 8     

346 Balança Superior - HILUX   und 4     

347 Balança Inferior - HILUX   und 4     

348 Bucha da Balança - HILUX   und 8     

349 Bieleta - HILUX   und 6     

350 Cabeçote - HILUX   und 1     

351 Caixa de Marcha - HILUX   und 1     

252 Coifa Lado Roda - HILUX   und 4     
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353 Coifa Lado Câmbio - HILUX   und 4     

354 Cabo de Freio de Mão - HILUX   und 4     

355 Cilindro Roda Traseira - HILUX   und 6     

356 Coxim do Amortecedor Dianteiro - HILUX   und 4     

357 Diferencial Traseiro - HILUX   und 1     

358 Diferencial Dianteiro - HILUX   und 1     

359 Filtro de Ar - HILUX   und 10     

360 Filtro Combustível - HILUX   und 16     

361 Filtro Cabine - HILUX   und 10     

362 Filtro de óleo - HILUX   und 10     

363 Filtro Combustível Secundário - HILUX   und 10     

364 Farol LD - HILUX   und 2     

365 Farol LE - HILUX   und 2     

366 Grampo de Mola - HILUX   und 4     

367 Higienização Ar Condicionado   und 10     

368 Junta Deslizante   HILUX   und 1     

369 Junta Homocinética - HILUX   und 1     

370 Kit do Motor - HILUX   kit 1     

371 Lanterna  - HILUX   und 2     

372 Mola Aspiral Dianteira - HILUX   und 2     

373 Mola Traseira - HILUX   und 2     

374 Óleo Motor - HILUX   und 200     

375 Óleo Caixa - HILUX   und 50     

376 Óleo Diferencial Dianteiro - HILUX   und 50     

377 Óleo Diferencial Traseiro - HILUX   und 50     

378 Pneu 265 65 17 - HILUX   und 8     

379 Pneu 265 70 16 - HILUX   und 8     

380 Pára-choque - HILUX   und 1     

381 Pivô - HILUX   und 6     

382 Porca de Roda - HILUX   und 10     

383 Parafusos - HILUX   und 20     

384 Patim de Freio - HILUX   und 10     

385 Pino de Centro - HILUX   und 6     

386 Roda Aro 16 - HILUX   und 4     

387 Roda Aro 17 - HILUX   und 4     

388 Rolamento Roda Traseira - HILUX   und 2     

389 Rolamento Roda Dianteira - HILUX   und 2     

390 Retentor de Roda Dianteira - HILUX   und 4     

391 Retentor de Roda Traseira - HILUX   und 4     

392 Regulador de Freio - HILUX   und 4     

393 Retrovisor - HILUX   und 2     

394 Setor de Direção - HILUX   und 1     

395 Semi Eixo - HILUX   und 1     



        

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPÚ 
 

            

 
   

 

Rua santa Luzia, n 102, Bairro Centro – Cep  68.365-000 – Anapu - Pará 
  

 

396 Tambor de Freio - HILUX   und 4     

397 Terminal - HILUX   und 4     

398 Trizeta - HILUX   und 2     

399 Alinhamento - HILUX   und 10     

400 Alternador - HILUX   und 1     

401 Balanceamento - HILUX   und 10     

402 Cambagem - HILUX   und 10     

403 Caster - HILUX   und 10     

404 Caixa De Marcha - HILUX   und 1     

405 Diferencial Traseiro - HILUX   und 1     

406 Diferencial Dianteiro - HILUX   und 1     

407 Desempeno Coluna - HILUX   und 4     

408 Freio Dianteiro - HILUX   und 4     

409 Freio Traseiro - HILUX   und 4     

410 Injeção Eletrônica - HILUX   und 4     

411 Motor de Partida - HILUX   und 4     

412 Parte Elétrica - HILUX   und 4     

413 Para-choque - HILUX   und 1     

414 Suspensão Dianteira - HILUX   und 1     

415 Suspensão Traseira - HILUX   und 1     

416 Troca Faróis - HILUX   und 2     

417 Troca Lanterna - HILUX   und 2     

418 Troca óleo  - HILUX   und 20     

419 Amortecedor Dianteiro – S10   und 4     

420 Amortecedor Traseiro – S10   und 4     

421 Articulação – S10   und 6     

422 Alternador – S10   und 1     

423 Batente do Amortecedor Dianteiro – S10   und 4     

424 Batente do Amortecedor Traseiro – S10   und 4     

425 Batente Feixo de Mola – S10   und 4     

426 Bucha de Mola – S10   und 8     

427 Balança Superior – S10   und 4     

428 Balança Inferior – S10   und 4     

429 Bucha da Balança – S10   und 8     

430 Bieleta – S10   und 6     

431 Cabeçote – S10   und 1     

432 Caixa de Marcha – S10   und 1     

433 Coifa Lado Roda – S10   und 4     

434 Coifa Lado Câmbio – S10   und 4     

435 Cabo de Freio de Mão – S10   und 4     

436 Cilindro Roda Traseira – S10   und 6     

437 Diferencial Traseiro – S10   und 1     

438 Diferencial Dianteiro – S10   und 1     
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439 Filtro de Ar – S10   und 10     

440 Filtro Combustível – S10   und 16     

441 Filtro Cabine – S10   und 10     

442 Filtro de óleo – S10   und 10     

443 Filtro Combustível Secundário – S10   und 10     

444 Farol LD – S10   und 2     

445 Farol LE – S10   und 2     

446 Grampo de Mola – S10   und 4     

447 Higienização Ar Condicionado – S10   und 10     

448 Junta Deslizante – S10   und 1     

449 Junta Homocinética – S10   und 1     

450 Kit do Motor – S10   kit 1     

451 Lanterna – S10   und 2     

452 Mola Aspiral Dianteira – S10   und 2     

453 Mola Traseira – S10   und 2     

454 Óleo Motor – S10   und 200     

455 Óleo Caixa – S10   und 50     

456 Óleo Diferencial Dianteiro – S10   und 50     

457 Óleo Diferencial Traseiro – S10   und 50     

458 Pneu 245 70 16 – S10   und 8     

459 Pára-choque – S10   und 1     

460 Pivô – S10   und 6     

461 Porca de Roda – S10   und 20     

462 Parafusos – S10   und 20     

463 Patim de Freio – S10   und 10     

464 Pino de Centro – S10   und 6     

465 Roda Aro 16 – S10   und 4     

466 Rolamento Roda Traseira – S10   und 2     

467 Rolamento Roda Dianteira – S10   und 2     

468 Retentor de Roda Dianteira – S10   und 4     

469 Retentor de Roda Traseira – S10   und 4     

470 Regulador de Freio – S10   und 4     

471 Retrovisor – S10   und 2     

472 Setor de Direção – S10   und 1     

473 Semi Eixo – S10   und 1     

474 Tambor de Freio – S10   und 4     

475 Terminal – S10   und 4     

476 Alinhamento – S10   und 10     

477 Alternador – S10   und 1     

478 Balanceamento – S10   und 10     

479 Cambagem – S10   und 10     

480 Caster – S10   und 10     

481 Caixa De Marcha – S10   und 1     
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482 Diferencial Traseiro – S10   und 1     

483 Diferencial Dianteiro – S10   und 1     

484 Desempeno Coluna – S10   und 4     

485 Freio Dianteiro – S10   und 4     

486 Freio Traseiro – S10   und 4     

487 Injeção Eletrônica – S10   und 4     

488 Motor de Partida – S10   und 4     

489 Parte Elétrica – S10   und 4     

490 Pára-Choque – S10   und 1     

491 Suspensão Dianteira – S10   und 1     

492 Suspensão Traseira – S10   und 1     

493 Troca Faróis – S10   und 2     

494 Troca Lanterna – S10   und 2     

495 Troca óleo  – S10   und 20     

496 Amortecedor Dianteiro - UNO   und 4     

497 Amortecedor Traseiro - UNO   und 4     

498 Articulação - UNO   und 6     

499 Alternador - UNO   und 1     

500 Batente do Amortecedor Dianteiro - UNO   und 4     

501 Batente do Amortecedor Traseiro - UNO   und 4     

502 Balança Superior - UNO   und 4     

503 Bucha da Balança - UNO   und 8     

504 Bucha do Braço - UNO   und 8     

505 Bieleta- UNO   und 6     

506 Cabeçote- UNO   und 1     

507 Caixa de Marcha - UNO   und 1     

508 Coifa Lado Roda - UNO   und 4     

509 Coifa Lado Câmbio - UNO   und 4     

510 Cabo de Freio de Mão - UNO   und 4     

511 Cabo de Marcha – UNO   und 2     

512 Cilindro Roda Traseira - UNO   und 6     

513 Coxim do Amortecedor Dianteiro - UNO   und 4     

514 Filtro de Ar - UNO   und 10     

515 Filtro Combustível - UNO   und 16     

516 Filtro Cabine - UNO   und 10     

517 Filtro de óleo - UNO   und 10     

518 Farol LD - UNO   und 2     

519 Farol LE - UNO   und 2     

520 Higienização Ar Condicionado - UNO   und 10     

521 Junta Deslizante - UNO   und 1     

522 Junta Homocinética - UNO   und 1     

523 Kit Amortecedor Dianteiro - UNO   kit 4     

524 Kit Amortecedor Traseiro - UNO   kit 4     
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525 Kit do Motor - UNO   kit 1     

526 Lanterna - UNO   und 2     

527 Mola Aspiral Dianteira - UNO   und 2     

528 Mola Traseira - UNO   und 2     

529 Óleo Motor - UNO   und 200     

530 Óleo Caixa - UNO   und 50     

531 Óleo Diferencial Dianteiro - UNO   und 50     

532 Óleo Diferencial Traseiro - UNO   und 50     

533 Pneu 175 65 14 - UNO   und 8     

534 Pneu 175 70 13 - UNO   und 8     

535 Pneu 175 70 14 - UNO   und 8     

536 Pneu 185 70 14 - UNO   und 8     

537 Pára-choque - UNO   und 1     

538 Pivô - UNO   und 6     

539 Parafusos - UNO   und 20     

540 Patim de Freio - UNO   und 10     

541 Roda Aro 13 - UNO   und 4     

542 Roda Aro 14 - UNO   und 4     

543 Rolamento Roda Traseira - UNO   und 2     

544 Rolamento Roda Dianteira - UNO   und 2     

545 Regulador de Freio - UNO   und 4     

546 Retrovisor - UNO   und 2     

547 Setor de Direção - UNO   und 1     

548 Tambor de Freio - UNO   und 4     

549 Terminal - UNO   und 4     

550 Trizeta - UNO   und 2     

551 Alinhamento - UNO   und 10     

552 Alternador - UNO   und 1     

553 Balanceamento - UNO   und 10     

554 Cambagem - UNO   und 10     

555 Caster - UNO   und 10     

556 Caixa De Marcha - UNO   und 1     

557 Desempeno Eixo - UNO   und 1     

558 Desempeno Coluna - UNO   und 4     

559 Freio Dianteiro - UNO   und 4     

560 Freio Traseiro - UNO   und 4     

561 Injeção Eletrônica - UNO   und 4     

562 Motor de Partida - UNO   und 4     

563 Parte Elétrica - UNO   und 4     

564 Pára-Choque - UNO   und 1     

565 Suspensão Dianteira - UNO   und 1     

566 Suspensão Traseira - UNO   und 1     

567 Troca Faróis - UNO   und 2     
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568 Troca Lanterna - UNO   und 2     

569 Troca óleo  - UNO   und 20     

570 Corpo de injeção bros 150 mix   Und 9     

571 Amortecedor trazeiro bros 150   Und 10     

572 Aro roda dianteira bros 150 -19   Und 11     

573 Aro roda trzeira bros 150 -17   Und 12     

574 Bateria yuasa 5amp   Und 13     

575 Biela bros 150   Und 14     

576 Bucha balança   Und 15     

577 Capa banco   Und 16     

578 Cachimbo vela   Und 17     

579 Carenagem farol bros 13   Und 18     

580 Cubo de embreagem   Und 19     

581 Plator embreagem   Und 20     

582 Disco embreagem   Und 21     

583 Eletro ingetor   Und 22     

584 Eixo  cambio bros 150/ titam   Und 23     

585 Eixo pinhão bros/titam   Und 24     

586 Escapamento bros 150   Und 25     

587 Lameira dianteira bros   Und 26     

588 Lampada farol bioldo bros 13   Und 27     

589 Lampada lanterna trazeira   Und 28     

590 Lampada pisca   Und 29     

591 Lente pisca trz. Direito esquerdo   Und 30     

592 Manete enbreagem   Und 31     

593 Manete enbreagem   Und 32     

594 Cubo roda trazeira   Und 33     

595 Manopla luva guidom   Und 34     

596 Paralama dianteiro   Und 35     

597 Patim freio trazeiro   Und 36     

598 Oleo motor   Und 37     

599 Cabo acelerador   Und 38     

600 Cabo embreagem   Und 39     

601 Cabo freio   Und 40     

602 Cabo velocimetro   Und 41     

603 Pisca traz. Direito dianteiro   Und 42     

604 Rele pisca bros ingetada   Und 43     

605 Retentor bengala   Und 44     

606 Copo bengala bros di. Esquerd.   Und 45     

607 Lameira traz amortecedor BROS 2014   Und 10     

608 Retentor emebreagem BROS 2014   Und 11     

609 Retentor roda trazeira BROS 2014   Und 12     

610 Retentor valvola BROS 2014   Und 13     
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611 Rolamento balança agulha BROS 2014   Und 14     

612 Rolamento 6301 BROS 2014   Und 15     

613 Rolamento 6203 BROS 2014   Und 16     

614 Rolamento 6303 BROS 2014   Und 17     

615 Rolamento virabrequim agulha BROS 2014   Und 18     

616 Filtro ar BROS 2014   Und 19     

617 Espelho freio trazeiro BROS 2014   Und 20     

618 Espelho freio dianterio BROS 2014   Und 21     

619 Bracinho espelho freo trazeiro BROS 2014   Und 22     

620 Braço espeho freio dianteiro BROS 2014   Und 23     

621 Separador rolamento traz BROS 2014   Und 24     

622 Vareta freio traz. BROS 2014   Und 25     

623 Guarnição tampa valvola BROS 2014   Und 26     

624 Retentor tampa valvola BROS 2014   Und 27     

625 Balancim cabeçote BROS 2014   Und 28     

626 Camara 17 trz bros   Und 35     

627 Camara 18/19 traz dia. Xlr bros   Und 36     

628 Camara 300-18 trz diant tiam   Und 37     

629 Pneu 4.60-17 trz burrachudo   Und 38     

630 Pneu 4.60-17 trz cros   Und 39     

631 Pneu 90/90-18 traz  titam bur.   Und 40     

632 Pneu 90/90-19 dianteiro mod.orig   Und 41     

633 Pneu 90/90-18 cros titam trazeiro   Und 42     

634 Pneu 2.75/18 cros titam diant   Und 43     

635 Pneu 2.76/18 cros titam diamt   Und 44     

636 Pneu 90/90-19 diant bros cros   Und 45     

637 Caixa direção   Jogo 12     

638 Coluna direção inferior   Jogo 13     

639 Painel completo   Jogo 14     

640 Bomba gasolina   Jogo 15     

641 Refil bomba gasolina   Jogo 16     

642 Manicoto embreagem   Jogo 17     

643 Manicoto freio   Jogo 18     

644 Pedal partida   Jogo 19     

645 Chave luz   Jogo 20     

646 Pedal cambio   Jogo 21     

647 Interuptor partida   Jogo 22     

648 Buzina   Jogo 23     

649 Separador disco enbreagem   Jogo 24     

650 Raio trazeiro   Jogo 25     

651 Raio riantero bros   Jogo 26     

652 Balança bros   Jogo 27     

653 Pedalira trazeira   Jogo 28     
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654 Suport pedalira traz   Jogo 29     

655 Bagageiro   Jogo 30     

656 Interuptor neuto   Jogo 31     

657 Patim freio dianterio   Jogo 32     

658 Bucha balança BROS 2014   Jogo 33     

659 Tucho balança BROS 2014   Jogo 34     

660 Protetor balança BROS 2014   Jogo 35     

661 Cabeçote BROS 2014   Jogo 36     

662 Guidão BROS 2014   Jogo 37     

663 Lanterna trazeira BROS 2014   Jogo 38     

664 Soquete farol BROS 2014   Jogo 39     

665 Eixo roda trazeira BROS 2014   Jogo 40     

666 Eixo roda dianteira BROS 2014   Jogo 41     

667 Oleo hidraulico 80 ml BROS 2014   Jogo 42     

668 Parafuso 6 mm BROS 2014   Jogo 43     

669 Parafuso 8 mm BROS 2014   Jogo 44     

670 Antilub wd 40 BROS 2014   Jogo 45     

671 Som lombida BROS 2014   Jogo 46     

672 Eletro ingetor BROS 2014   Jogo 47     

673 Aba tanque   Jogo 48     

674 Virabrequim   Jogo 49     

675 Torneira gasolina   Jogo 50     

676 Filtro gasolina   Jogo 51     

677 Desempeno de quadro BROS 2014   Und 5     

678 Disco embreagem – troca BROS 2014   Und 6     

679 Extração parafussos BROS 2014   Und 7     

680 Instalação – revisão BROS 2014   Und 8     

681 Limpeza bico BROS 2014   Und 9     

682 Limpesa do filtro BROS 2014   Und 10     

683 Parte força – abertura motor BROS 2014   Und 11     

684 Recuperação ponta de quadro BROS 2014   Und 12     

685 Regulagem de valvola BROS 2014   Und 13     

686 Remendo BROS 2014   Und 14     

687 Revisão geral BROS 2014   Und 15     

688 Rosca BROS 2014   Und 16     

689 Solda BROS 2014   Und 17     

690 Troca bucha balança BROS 2014   Und 18     

691 Troca biela BROS 2014   Und 19     

692 Troca camara dianteira BROS 2014   Und 20     

693 Troca camara traseira BROS 2014   Und 21     

694 Troca capa banco BROS 2014   Und 22     

695 Troca jogo direção bross   Und 23     

696 Troca jpgo direção xtz BROS 2014   Und 24     



        

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPÚ 
 

            

 
   

 

Rua santa Luzia, n 102, Bairro Centro – Cep  68.365-000 – Anapu - Pará 
  

 

697 Troca retentor bengala bros   Und 25     

698 Troca rolamento balança BROS 2014   Und 26     

699 Troca rolamento traz. Diant. BROS 2014   Und 27     

700 Amortecedor   Und 10     

701 Aro roda dianteira 2.75/18   Und 6     

702 Aro roda traseira 1.85/18   Und 6     

703 Retentor válvula   Und 80     

704 Engrenagem 3º Primária   und 10     

705 Engrenagem 3º Secundária   Und 10     

706 Engrenagem 4º Primária   Und 10     

707 Engrenagem 4º Secundária   Und 10     

708 Embreagem balanceiro   Und 10     

709 Reparo velocímetro   Jogo 40     

710 Capacete   Und 20     

711 Reparo capacete   Jogo 10     

712 Viseira capacete cristal   Und 12     

713 Corrente coroa pinhão kit   Kit 36     

714 Bucha balança com rolamento   Jogo 24     
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ANEXO II 

 

CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO» 

 

I PARTES 

 

CONTRATANTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 

01.681.776/0001-87, sediada à Rua Santa Luzia, bairro Centro, nº 102, Cep 68.365-000, Anapu/PA, doravante 

simplesmente denominado  CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente, Exmo Sr JOÃO 

BATISTA BRITO SOUSA, Cereador/Presidente, brasileiro, casado, portador do RG nº xxxxxxxxxxxx - xxx e do 

CPF nº xxxxxxxxxxx, residente à Rua xxxxxxxxxxxx, nº xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Cep 68.365-000 - Anapu-Pará. 
 

CONTRATADA 

«EMPRESA_CONTRATADA»., inscrita sob o «CPF_CNPJ_CONTRATADO», estabelecida à 

«ENDERECO_CONTRATADO», Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o n.º 

xxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. 

«NOME_REPRESENTANTE», residente na «ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do 

«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO». 
 

II DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 
 

Pelo presente instrumento, e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente 

qualificadas, resolvem consoante a autorização exarada nos autos do Processo nº «NO_LICITACAO» pactuar o 

presente instrumento contratual que será em tudo regido pelas cláusulas que aceitam e mutuamente se outorgam: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1. O presente Contrato tem como objeto «OBJETO_CONTRATADO» 
 

«ITENS_CONTRATO» 
 

1.3 - A requisição de que trata a cláusula segunda será feita pelo setor competente da CONTRATANTE, em 

quantidades especificadas na solicitação. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO ARMAZENAMENTO DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS 
 

2 - O CONTRATADO sujeita-se aos fornecimentos dos produtos/serviços do presente contrato mediante requisições, 

que  será pago à medida da expedição da competente nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, durante 

o prazo de vigência do presente contrato. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REAJUSTES 
 

3 - O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo fornecimento dos itens descritos na CLÁUSULA 

PRIMEIRA o valor total de R$ «VALOR_CONTRATADO»  («VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»). 
 

3.1 - Os impostos decorrentes dos fornecimentos ora ajustado serão pagos integralmente pela CONTRATADA, 

ficando o CONTRATANTE isento de quaisquer responsabilidades sobre os mesmos até então, incididos sobre as 

compras dos produtos constantes deste instrumento. 
 

3.2 - Caso haja necessidade e seja comprovado, poderá haver reajuste dos preços nos termos do art. 65, II, “d”, da Lei 

Federal nº 8.666/93, visando recompor os preços, mediante termo aditivo. 
 

3.3 - As despesas serão empenhadas na sua totalidade estimadas para o exercício financeiro de 2016, sendo as notas 

fiscais/faturas emitidas conforme as respectivas solicitações dos fornecimentos dos objetos. 
 

3.4 - O empenho da despesa não obriga a CONTRATANTE a adquirir a totalidade dos produtos constantes do 

presente contrato. 
 

CLÁUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 
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4 - O faturamento correspondente às ordens de compras será apurado mediante a apresentação das notas fiscais/faturas 

emitidas pela CONTRATADA, devidamente atestadas pelo setor competente da CONTRATANTE. 
 

4.1 - O pagamento ocorrerá dentro do prazo previsto na proposta, após a emissão da nota fiscal/fatura, e nos termos do 

cronograma financeiro da CONTRATANTE. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE 
 

5 - A CONTRATADA será responsabilizada por todo e qualquer prejuízo que vier a sofrer a CONTRATANTE, em 

decorrência do não fornecimento que porventura possa ocorrer ao longo da vigência deste Contrato. 
 

5.1 - Em caso de comprovação de fraude na emissão das notas fiscais/faturas, com prejuízo para a CONTRATANTE, 

a CONTRATADA responderá, civil e criminalmente, na forma da lei, exclusivamente ou solidariamente, conforme a 

sua participação na ocorrência do fato. 
 

CLÁUSULA SEXTA- DA ENTREGA DO OBJETO LICITADO 
 

6.1. Fornecer/Prestar os Objeto/serviços  que especificou, bem como quaisquer outras providências necessárias, 

destinadas a Câmara Municipal de Anapu. 
 

6.2. Garantir a qualidade dos objetos/serviços fornecidos, prestando as necessárias informações quando solicitadas. 
 

6.3. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, da prestação dos serviços: impostos, taxas, encargos, seguros e 

outros, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a CÂMARA MUNICIPAL 

DE ANAPU. 
 

6.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrente de sua culpa 

ou dolo no fornecimento do objeto  fora das especificações e qualidade exigidas. 
 

6.5. Responsabilizar-se pela fiel prestação de serviço do objeto no prazo estabelecido. 
 

6.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, durante a execução contratual. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA INADIMPLÊNCIA E DA RESCISÃO 
 

7.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções: 
 

7.1.1 - Advertência, que será aplicada através de notificação por meio de ofício, mediante contra-recibo do 

representante legal da CONTRATADA estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a adjudicatária 

apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da administração; 
 

7.1.2 - Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor do material não entregue, calculada sobre o 

valor do material não entregue, até o máximo de 10 (dez) dias, quando então incidirá em outras cominações legais. 
 

7.1.3 - Multa de 2% sobre o valor adjudicado, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida 

no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos 

porventura causados a CONTRATANTE, pela não execução parcial ou total do contrato. 
 

7.2 - Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública: 
 

7.2.1 - por 06 (seis) meses - quando incidir em atraso nas execuções dos serviços solicitados; 
 

7.2.2 - por 01 (um) ano - deixar de execuções dos serviços solicitados em desacordo com o exigido em contrato; 
 

7.2.3 - pelo o prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar 

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

a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 

entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, sem prejuízo das multas previstas no Edital, contrato e das demais sanções 

previstas na legislação; 
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7.3 - As sanções previstas nos subitens 7.1.deste item poderão ser aplicadas juntamente com as dos subitens 7.2, 

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
 

7.4 - Independentemente das sanções retro 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.  
 

7.5 - Sem prejuízo das penalidades previstas nos itens anteriores, a Pregoeira poderá desqualificar a licitante ou 

desclassificar a proposta comercial, bem assim a CONTRATANTE, poderá rescindir o Contrato e/ou outro documento 

equivalente, 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. 
 

7.6- A licitante que injustificadamente e infundadamente se insurgir contra a decisão da Pregoeira 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 ao Município de ANAPU, 

em razão de sua ação procrastinatória.     
 

7.7- Pelo descumprimento das demais obrigações assumidas, a licitante estará sujeita às penalidades previstas na Lei 

n.º 8.666/1993 e demais legislações aplicáveis à espécie. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS 
 

8.1 - Serão utilizados os recursos da seguinte dotação, constante do orçamento de 2016. 

Lei Orçamentária Anual, conforme abaixo: «DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR». 
 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
 

9 - O presente contrato entrará em vigor em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO», e findará em 

«DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», podendo haver prorrogação caso seja de interesse da municipalidade, através 

de termo aditivo, com base no inciso II do artigo 57 da Lei de Licitação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
 

10 - Fica eleito o fórum da cidade de ANAPU, para a solução de qualquer conflito deste Contrato, com a exclusão de 

qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual forma e teor, 

juntamente com duas testemunhas idôneas, para que surta os efeitos de direito. 

 

                                                                            «CIDADE» - «UF_MUNICIPIO», «DATA_DO_CONTRATO» 

 

 

 

JOÃO BATISTA BRITO SOUSA 

VEREDAOR/PRESIDENTE 

CONTRATANTE 

 

 

 

    «EMPRESA_CONTRATADA» 

    «CPF_CNPJ_CONTRATADO» 

    CONTRATADA 

Testemunhas: 

 

1.___________________________                                                                          2.___________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 

 

ANEXO III 

 

 

 

                         TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU  

Endereço: Rua Santa Luzia, 102 Centro, na cidade de Anapu/PA.  

 

Att. 

Pregoeiro 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 

 

Assunto: Credenciamento 

 

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

(rua, nº, cep, bairro, cidade) C.N.P.J. n.º .........................................., através de seu representante 

legal Sr. (a) ......................, cargo ............................, CREDENCIA o (a) Sr. (a) 

....................................................................,(nacionalidade, estado civil, cargo/função) portador 

(a) do R.G. n.º ..................................................... e C.P.F. n.º ......................................... 

endereço(rua, nº, cep, bairro, cidade), para representá-la perante a CÂMARA MUNICIPAL 

DE ANAPU, na sessão pública do PREGÃO PRESENCIAL n.º 001/2017, outorgando-lhe 

plenos poderes para formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame, 

inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 

_____,____________de_________ 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

 

OBS: Deverá ser acompanhada do contrato social ou equivalente para comprovação da 

autuação dos sócios. 

 

(preferencialmente em papel timbrado da Licitante) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 

 

ANEXO IV 

 

 

              Declaração de Habilitação 

 

(Exigida pelo inciso VII, Art. 4º da Lei federal nº 10.520 de 17/07/02) 

 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU 
Endereço: Rua Santa Luzia, 102 Centro, na cidade de Anapu/PA. 

 

Att. 

Pregoeira 

  

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 

Prezado Senhor, 

 

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.º ___, sediada ___(endereço completo)___ , tendo examinado o 

Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento do(s) objetos(s), de conformidade com o 

Edital mencionado, declaramos junto ao Pregoeiro que 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. 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 (1). 

(1) Ressalva declaratória somente para Microempresa(ME) e Empresas de Pequeno Porte(EPP): 

 Salvo para os benefícios da Lei Complementar nº 123/2006. 

 

_____,____________de_________ 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

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

 

*Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes por ocasião do credenciamento 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 

 

ANEXO V 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO – SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

 

 

 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU 
Endereço: Rua Santa Luzia, 102 Centro, na cidade de Anapu/PA. 

 

Att. 

Pregoeiro 

  

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 

Prezado Senhor, 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________, CNPJ Nº_______________________, com 

sede__________________________,(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, 

para fins do Pregão nº_________ , DECLARA expressamente, sob as penalidade cabíveis, que : 

 

a) - Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, nos termos do art. 3º  da 

Lei Complementar 123/2006. 

 

b) - Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, 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 123/2006.  

 

 

 

____________________________,____________de_________ 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 

 

 

ANEXO VI 

 

 

CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

 

 

 

A 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPU  
Endereço: Rua Santa Luzia, 102 Centro, na cidade de Anapu/PA  

 

Att. 

Pregoeiro 

  

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº .../2017 

 

Prezado Senhor, 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________, com 

sede__________________________,(endereço completo), inscrito no CNPJ nº..., por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a) ..., portador(a) da Carteira de Identidade nº... e do CPF nº..., 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de agosto de 1993, 

acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de (18) dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de (16) dezesseis anos. 

 

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

 

 

 

 

 

_____________,_________de______ 

 

 

 

 

_________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 

 

  



        

 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Pará 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAPÚ 
 

            

 
   

 

Rua santa Luzia, n 102, Bairro Centro – Cep  68.365-000 – Anapu - Pará 
  

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2016 

 

 

ANEXO VII 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO. 

 

 

 

A Firma/Empresa _____________________________________, sediada na rua ____________________ , no ______ 

, ___(cidade) _______(estado) , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(C.N.P.J.) sob o no ___________, 

por seu representante legal(Diretor, Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a 

qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 

 

 

 

__________, _____ de ______ de ______. 

 

 

 

 

________________________________ 

Assinatura do representante legal 
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