
ESTADO DO PARÁ - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU 

GABINETE DO PRESIDENTE 
CNPJ: 34.626.598/0001-40 

 
 

 Rua Nilo Fayal s/nº - Cuba – CEP. 68.415-000 – Limoeiro do Ajuru-Pa. 
Site: www.camaradelimoeiro.pa.gov.br  - E-mail: camaralimoeirodoajuru@gmail.com 

 

ANEXO I 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 1-DO OBJETO: 
O presente termo de referência tem como Aquisição de Material de consumo (Higiene e limpeza, 

Gêneros Alimentícios e expediente). Para atender as necessidades da CÂMARA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO DO AJURU. 

 

 2 – JUSTIFICATIVA:  
2.1. A presente aquisição se justifica face ao interesse público de que os materiais solicitados são 

essenciais para dar eficiência e agilidade na realização dos serviços e manutenção de CÂMARA 

MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU. 

  

           3- DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO: 
Item Descrição Unid. Quant. 

1 Desodorizador, essência floral, apresentação aerosol, aplicação aro-
matizador ambiental. Unidade 200 

2 Colher descartável, material plástico, cor branca. Cento 150 

3 

Desinfetante, composição à base de quaternário de amônio, princípio 
ativo cloreto alquil dimetil benzil amônio +tensioativo s, teor ativo teor 
ativo em torno de 15%, forma física solução aquosa, característica 
adicional com aroma. 

Unidade 220 

4 Escovão, nome escovão-escova para limpeza - limpeza geral, oval, 
base de plástico, com cerdas nylon, sem alça, sem cabo. Unidade 20 

5 Espanador para teto cerdas nylon com cabo de madeira de 3 metros. Unidade 10 

6 
Esponja limpeza, material fibra sintética, formato retangular, abrasivi-
dade alta, aplicação utensílios domésticos, características adicionais 
dupla face. 

Unidade 100 

7 Guardanapo de pano, tipo tecido 100% algodão, comprimento 45 cm, 
largura 65 cm, características adicionais felpudo. Pacote 48 

8 Esponja limpeza, material lã aço Pacote 60 

9 Guardanapo de papel, branco, dimensões 22 x 23 cm, pacote com 50 
unidades. Pacote 200 

10 Lixeira, material plástico, capacidade 10l, tipo com tampa, diâmetro 
25cm, altura 24cm. Unidade 10 

11 Palito de dente, material madeira, formato roliço, comprimento 6 cm. Caixa 20 

12 Pano limpeza, material: algodão cru, comprimento 85, largura 60, 
características adicionais: uso chão, tipo saco. Unidade 150 

13 

Toalha de papel, material papel/ celulose virgem, tipo folha 1 dobra, 
comprimento 22 cm, largura 20,70 cm, cor branca, características 
adicionais interfolhada, macia, absorvente isento de impureza, apli-
cação em toaletes. 

Unidade 200 

14 Prato, material plástico, tamanho grande, características adicionais 
descartável. Cento 150 
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15 Sabão barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejan-
te, características adicionais sem perfume. Unidade 60 

16 Sabão pó, aplicação limpeza geral, aditivos alvejante. Caixa 60 

17 Saco plástico lixo, capacidade 100 l, cor preta, largura 90 cm, altura 
90 cm, material polietileno baixa densidade. Cento 50 

18 

Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de 
sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%, classe corrosivo 
classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso mole-
cular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l, cor amarela esverdeada 
bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, 
pias. 

Unidade 120 

19 Copo, material plástico, aplicação comercial, tipo uso líquidos, capa-
cidade 200 ml. Cento 150 

20 Desodorizador sanitário, composição paradicloro benzeno-99%, es-
sência eucalipto, aspecto físico tablete sólido. Unidade 100 

21 

Detergente, composição tensoativos aniônicos, associados a agentes 
seque s, aplicação lavagem cubas, utensílios, louças, talheres, pane-, 
aroma neutro, características adicionais líquido viscoso, cor mel, Ph 
(100%): 6,7 à 7. 

Unidade 200 

22 Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 30 m, largura 
10 cm, tipo picotado, quantidade folhas dupla, cor branca. Fardo 20 

23 Saco plástico lixo, capacidade 30 l, cor preta, apresentação peça 
única, largura 59 cm, altura 62 cm. Cento 80 

24 Saco plástico lixo, capacidade 50 l, cor preta Cento 50 

25 
Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira plastifica-
da, material cepa madeira, comprimento cepa 30 cm, comprimento 
cerdas mínimo 9cm, características adicionais com cabo colado. 

Unidade 60 

26 Açúcar, tipo triturado,  Kg 300 
27 Água mineral natural sem gás embalagem 20 litros Unid 60 
28 Água mineral natural sem gás embalagme 300 ml Caixa 100 
29 Biscoito, sabor água e sal,  Kg 100 
30 Biscoito doce    100 
31 Biscoito tipo cream cracker,  Kg 100 
32 Café em pó, tipo embalagem a vácuo  Kg 50 
33 Leite em pó integral, embalagem de 200 gramas,  Unid 200 
34 Suco, apresentação líquido, sabor diversos, tipo natural Unid 150 
35 Margarina,  c/sal emb. de 500g, embalado em potes plásticos Unid 60 
36 Refrigerante 2 litros Pet -  Fardo 50 
37 Nescau lata 500gm Unid 60 
38 Aveio flocos grossos  Unid 60 
39 Arroz tipo  Kg 60 
40 Adocante líquido Unid 30 

41 
Almofada carimbo, aplicação carimbo automático, material almofada 
esponja absorvente, cor preta, tipo entintada, comprimento 38 mm, 
largura 14 mm, formato retangular. 

Unid 10 

42 
Caixa arquivo, polietileno alta densidade, variada, dobrável, aditivada 
contra ação de raios solares, armazenamento de processos, 600x400 
x313mm. 

Unid 60 

43 

Caneta esferográfica com tinta na cor azul; fabricado em plástico 
resistente incolor e transparente, ponta com esfera de tungstênio com 
escrita fina; carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe. Caixa 
com 50 unidades 

Caixa 5 

44 

Caneta esferográfica com tinta na cor preta; fabricado em plástico 
resistente incolor e transparente, ponta com esfera de tungstênio com 
escrita fina; carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe. Caixa 
com 50 unidades 

Caixa 3 
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45 Caneta marca-texto, plástico reciclado, facetada, amarela, não recar-
regável, traço 1 a 4 mm / fluorescente. Caixa 20 

46 Cola, branca, papel, instantânea, líquido tubo com 90 gramas. Unid 20 

47 Corretivo líquido, material base d'água - secagem rápida, apresenta-
ção frasco, volume 18 ml Unid 20 

48 Envelope, material papel sulfite, gramatura 75g/m2, tipo carta, com-
primento 162mm, cor branca, largura 114mm. Unid 1.500 

49 Envelope de papel tipo saco, tamanho Oficio Formato 240x340. Cor 
branco. Unid 1.500 

50 Envelope pardo tamanho meio ofício Unid 1.000 
51 Estilete, tipo largo, espessura 22mm. Unid 24 

52 Extrator grampo, material aço galvanizado, tipo espátula, comprimen-
to 150mm, largura 15mm. Unid 6 

53 Fita adesiva, material polipropileno, tipo gomada, largura 48mm, 
comprimento 50m, cor marrom. Unid 30 

54 Grampeador, metal, profissional, 100 fl, 23/6, 23/8, 23/10, e 23/13, 
ajuste de profundidade/base emborrachada. Unid 1 

55 Grampeador, metal, mesa, 25 fl, 26/6, base de borracha. Unid 6 

56 Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial galvani-
zado, tamanho 26/6. Caixa 6 

57 Grampo p/grampeador 23/10, caixa com 1.000 unidades Caixa 5 

58 Papel a4, celulose vegetal, impressora laser e jato de tinta, 75 g/m2, 
branca. Caixa 12 

59 Papel almaço, material celulose vegetal, gramatura 75g/m2, compri-
mento 310mm, tipo com pauta e margem. Resma 30 

60 Pasta arquivo, material cartão prensado, tipo az, lombada larga, ta-
manho ofício. Unid 50 

61 
Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo simples com abas, 
largura 230 mm, altura 360 mm, lombada estreita mm, características 
adicionais com elástico. 

Unid 120 

62 
Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, 
largura 245 mm, altura 335 mm, lombada 20 mm, cor amarela, carac-
terísticas adicionais com elástico. 

Unid 150 

63 
Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, largura igual ou 
superior a 235 mm, altura igual ou superior 335 mm, lombada de 
40mm, cor verde, com elástico. 

Unid 100 

64 Perfurador papel, material metal, tipo grande, tratamento superficial 
pintado, capacidade perfuração 100fls, funcionamento manual. Unid 2 

65 
Perfurador para papel para realizar dois furos simultâneos, em aço, 
com capacidade para perfurar 20 folhas de 75 g/m², com 2 vazadores 
e depósito plástico para resíduos de papel, na cor preta. 

Unid 5 

66 Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo AAA. Par 50 
67 Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo AA. Par 50 

68 Régua plástica de 30cm comum, plástico cristal, 30 cm, milimetrada, 
rígido, transparente. Unid 12 

69 Régua plástica de 60cm comum, plástico cristal, 60 cm, milimetrada, 
rígido, transparente. Unid 6 

70 Tinta para impressora Epson L396 - Preta Unid 12 
71 Tinta para impressora Epson L396 - Azul Unid 6 
72 Tinta para impressora Epson L396 - Amarelo Unid 6 
73 Tinta para impressora Epson L396 - Vermelha Unid 6 

74 Tinta para carimbo, cor azul, componentes base óleo, aplicação al-
mofada, capacidade frasco 40ml. Unid 12 

 
4 - Do Prazo, Local e condições de entrega e Recebimento do Objeto: 
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4.1. O objeto deverá ser entregue no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a comprovação do 

recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA, no prédio da  CÂMARA MUNICIPAL DE 

LIMOEIRO DO AJURU- CMLA, com sede na  Rua Nilo Fayal s/nº - Cuba – CEP. 68.415-000 – 

Limoeiro do Ajuru-Pa, de segunda a sexta-feira, em dias de efetivo expediente no órgão, nos horários 

das 08h às 15h, sendo o frete, carga e descarga de responsabilidade do fornecedor até o local de 

armazenamento; 

4.2. A entrega do objeto deverá ser efetuada com observância das especificações previstas neste 

Termo de Referência, em parcelas dependendo da necessidade da CMLA, responsabilizando-se a 

empresa fornecedora pela troca, no prazo de 10 (dez) dias consecutivos a partir da recusa dos itens 

que, porventura estejam em desacordo com as especificações e/ou do prazo de garantia, 

independentemente do motivo alegado;  

4.3. O objeto deverá ser transportados adequadamente, de forma a permitir completa segurança 

durante o transporte ao local de destino;  

4.4. O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção realizada por servidor devidamente 

designado e caso desatenda às especificações exigidas, serão recusados, devendo ser substituídos 

prontamente, arcando a adjudicatária com todos os ônus; 

4.5. O recebimento será, provisoriamente, até 02 (dois) dias úteis, a contar da entrega das produtos 

no local determinado e documento fiscal, para verificação da conformidade com a especificação e 

definitivamente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, depois de concluído o recebimento, desde que 

esteja compatível com a proposta da CONTRATADA;  

4.6. A CONTRATADA deverá cumprir obrigatoriamente o prazo e as solicitações da CONTRATANTE. 

As entregas poderão eventualmente ser suspensas ou alteradas, a critério desta Administração 

Pública Municipal; 

4.7. O objeto será recusado se for entregue com as especificações diferentes das contidas na 

proposta da CONTRATADA, apresentar avarias, que impeçam a utilização em sua finalidade e não 

atenderem aos padrões e parâmetros de qualidade e de segurança segundo as normas e 

certificados exigidos; 

4.8. Todas as produtos deverão ser novos e sem prévio uso e deverão vir devidamente 

acondicionados; 

4.9. O fornecedor deverá remover, às suas expensas, todo o produto que estiver em desacordo com 

as especificações básicas, e/ou aquele em que for constatado dano decorrência de transporte em ou 

acondicionamento;  

4.10. Correrá por conta da Licitante vencedora as despesas para efetivo atendimento ao objeto 

licitado, tais como embalagens, seguro, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários;  
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5 - DO PAGAMENTO:  
5.1. A Nota Fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 

número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se 

admitindo notas fiscais/faturas com outro CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz; 

5.2. O pagamento será efetuado em sua totalidade em um prazo não superior a 30 (trinta) dias, con-

tados da data da entrega do objeto, mediante a apresentação da Nota Fiscal devidamente certifica-

da/atestada pelo servidor competente; 

5.3. O pagamento será creditado em conta corrente da CONTRATADA, através de ordem bancária, 

indicada na proposta, devendo, para isto, ficar explicitado o nome do banco, agência, localidade e 

número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito; 

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

ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrendo de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sustado até que 

a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessárias. Não ocorrendo, neste caso, 

quaisquer ônus por parte desta Prefeitura; 

5.5. A Empresa Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/fatura, certidões fiscais 

e trabalhistas, devidamente regular; 

5.6. A regularidade fiscal da Empresa Contratada será verificada, mediante consulta efetuada por 

meio eletrônico; 

5.7. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dia com 

sua regularidade fiscal e trabalhista; 

5.8. A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e protocoli-

zação junto a Secretaria Municipal de Finanças, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus 

adicional a CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo do fornecimento pela CONTRATADA; 

5.9. Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocor-

rem serão de responsabilidade da Empresa Contratada; 

5.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concor-

rido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida 

pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Nº de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

TX = Percentual da taxa anual de 6% 
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 
5.11. Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser 

instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da autoridade superior 

competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de apuração de responsabi-

lidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa da repactuação de pre-

ços dos contratos; 

5.12. Caso haja a aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente 

na CONTRATANTE em favor da CONTRATADA. Caso esse valor seja superior ao crédito eventual-

mente existente, a diferença será cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessário; 

5.13. Revisão de preços: 
5.13.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incal-

culáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 

caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a 

relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribui-

ção do CONTRATANTE para a justa remuneração dos serviços, poderá ser revisada, objetivando a 

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato; 

5.13.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveni-

ência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de compro-

vada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, confor-

me o caso; 

5.13.3. Na hipótese da empresa contratada solicitar alteração de preço(s), a mesma terá que justifi-

car o pedido, através de planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que 

comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 

aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc; 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1. Efetuar entrega das produtos em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela CONTRA-

TANTE, em estrita observância das especificações deste Termo de Referência e da proposta, acom-

panhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, fabricante, 

tipo, procedência e prazo de garantia; 

6.2. Executar diretamente o fornecimento, inclusive a garantia, sem transferência de responsabilida-

de ou subcontratação; 
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6.3. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por 

cento) propostos pela CONTRATANTE, nos termos do Art. 65, § 1°, da Lei Federal n. 8.666/93;  

6.4. Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de idoneidade exigidas na licitação; 

mais especificamente nas condições exigidas para os documentos de habilitação relativos à regulari-

dade fiscal, de modo que as certidões devem estar válidas ou mesmo renovadas, durante o período 

de contratação;  

6.5. Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Fede-

ral n. 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público;  

6.6. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à fiscalização da entrega do objeto, inclusive, du-

rante a execução dos serviços de manutenção em garantia; 

6.7. Cumprir o prazo de entrega e vigência da garantia prevista; 

6.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto de acordo com os artigos 12, 

13, 17 e 27 o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

6.9. Proceder à substituição das produtos, em que forem constatadas falhas, defeitos de fabricação 

ou qualquer avaria, dentro do prazo acordado, contado do recebimento do aviso escrito enviado por 

fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para a CONTRATANTE; 

6.10. Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações da 

CONTRATANTE, bem como para atendimento a assistência técnica durante a garantia; 

6.11. Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes a 

frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas; 

6.12. Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega dos bens no local de destino.  
 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1. Efetuar o empenho da despesa, garantindo o pagamento das obrigações assumidas; 

7.2. Efetuar o pagamento das aquisições após Termo de Aceite Definitivo e de acordo com as condi-

ções acordadas entre as partes, no prazo de 30 (trinta) dias; 

7.3. Comunicar a empresa sobre possíveis irregularidades observadas nos bens fornecidos para 

substituição; 

7.4. Receber provisoriamente o bem mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando lo-

cal, data e horário; 

7.5.  Aplicar as Sanções Administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento; 

7.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto contratado, bem como atestar na Nota Fis-

cal/fatura efetiva entrega dos bens e o seu aceite; 

7.7. Providenciar o acesso de pessoal autorizado da CONTRATADA quando do fornecimento das 

produtos, para o bom desempenho do cumprimento do objeto; 
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7.8. Rejeitar, no todo ou em parte os bens entregues em desacordo com as especificações e condi-

ções contidas no Termo de Referência. 

8 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
8.1. A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada por portaria especifica, pertencente ao qua-

dro funcional da municipalidade e devidamente designado para tal fim; 

8.2. O servidor designado será responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 

objeto e apresentará à CONTRATANTE, relatório comunicando qualquer inadimplência ocorrida na 

execução contratual, sendo sua responsabilidade efetuar o atesto acerca do recebimento dos produ-

tos; 

8.3. A presença da fiscalização não elide nem diminui a responsabilidade da Empresa Contratada; 

8.4. O fiscal do contrato será responsável pelo recebimento das Notas Fiscais/Faturas, como tam-

bém, realizar a devida conferência, para verificar a conformidade com a solicitação, e ainda: 

a) Pelas anotações em registro próprio, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contra-

to; 

b) Observar todos os aspectos estipulados (prazo e local de entrega, observância acerca das especi-

ficações, qualidade e quantidade do objeto contratado); 

8.7. A Fiscalização poderá, inclusive, fazer cumprir a especificações do objeto e demais condições 

constantes do Instrumento Contratual e do Termo de Referência; 

8.8. O fiscal poderá suspender o fornecimento do objeto julgado inadequado, no caso de inobservân-

cia, pela CONTRATADA, de quaisquer de suas exigências, dentro do prazo por ela fixado, ou pela 

prática de irregularidade ou omissão no comprimento do objeto do contrato; 

8.9. Qualquer entendimento entre a fiscalização e a CONTRATADA, desde que não inflija nenhuma 

cláusula contratual, será feito por escrito, não sendo tomadas em considerações quaisquer alega-

ções da CONTRATADA com fundamento em ordens ou declarações verbais; 

8.10. A atuação ou omissão, total parcial, da fiscalização da CONTRATANTE não eximirá a CON-

TRATADA de total responsabilidade pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato. 
9 - DA GARANTIA: 
9.1.  O prazo de garantia dos produtos deverá estar expresso na proposta de preços da (s) licitante 

(s); 

9.2. Os produtos entregues deverão possuir os prazos de garantia, garantidos pelo fabricante, con-

forme as normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis.  

9.4. Os produtos deverão estar em plena conservação, observando-se os prazos indicados e em 

perfeita condições de utilização para as finalidades que se destinam; 

9.5. Não serão aceitos materiais com validade vencida ou com data de fabricação defasada que 

comprometa a sua utilização. 
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10 - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO: 
10.1. O prazo de vigência é de 12 (doze) meses contados a partir da data de sua assinatura. Os con-

tratos terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respec-

tivos contratos, obedecido ao disposto no art. 57, da Lei Nº 8.666 de 1993. Contudo, a publicação do 

referido extrato na Imprensa Oficial nos termos do art. 61, parágrafo único, da lei de licitações, será 

condição indispensável para sua eficácia. 

 
11 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
11.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato ou por fraudar a execução deste, a Administração 

poderá, desde que garantida a defesa prévia, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções: 

11.2. Advertência escrita - comunicação formal quanto à conduta do Contratado sobre o descumpri-

mento do contrato e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias 

medidas de correção; 

11.3. Multa, observados os seguintes limites máximos: 

a)  0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos itens 

solicitados e não entregues; 

b) 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das de-

mais obrigações contratuais ou norma da legislação pertinente; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens solicitados e não entregues, no caso de atra-

so superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto com vícios ou defeitos ocultos ou fora das 

especificações contratadas; 

11.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Adminis-

tração Pública Municipal, por prazo não superior a 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7º, da Lei nº 

10.520/2002;  

11.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do forne-

cedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

CONTRATADA ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de sua ação 

ou omissão. 

12 - DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
12.1.  Menor Preço por item. 

13 - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Fundamenta-se esta aquisição nas Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto nº 8.250 de 23/05/2014, e 

alterações posteriores. 
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14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
14.1. Fica assegurado a Administração Municipal de Marituba o direito de, no interesse da Adminis-

tração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando ciência aos 

participantes, na forma da legislação vigente;  

14.2. As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 

a Administração Municipal de Marituba não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;  

14.3. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos docu-

mentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

 

 
 

MANOEL MÁRIO MENDES PANTOJA 
Secretário Legislativo 

 
 
 

Jenivaldo Trindade Costa 
Presidente da Câmara Municipal de Limoeiro do Ajuru 
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