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SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO N°. 007/2022 

(Processo Administrativo n°. 038/2022) 

Tipo: Menor Preço por Item. 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, 

pretende contratar, nos termos da Lei n°. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n°. 

10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 

2006, da Lei n°. 11.488, de 15 de junho de 2007, Decreto Federal nº 7892/2013, Decreto 

Municipal nº. 009/2010, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 

1993, e as exigências estabelecidas neste Termo de Referência. 

 

1.2. JUSTIFICATIVA  
 

1.2.1. A presente demanda visa aquisição de materiais permanentes necessários ao 

funcionamento diário do serviço público, sobretudo no âmbito da rede municipal de ensino. 

Os itens descritos no Termo de Referência em anexo foram solicitados em consonância às 

necessidades do ambiente escolar e à prática da sala de aula, sendo observados, 

principalmente, os materiais passíveis de substituição que estejam danificados e/ou que 

estejam em falta na escola, com a finalidade de adquirir novo produto, visando adequar o 

espaço escolar para melhor atender alunos, professores e demais colaboradores. 

 
1.2.2. A presente contratação não é de natureza continuada. 

 

2. OBJETO E QUANTIDADE  
 

2.1. Constituem objeto do presente processo licitatório para o Registro de Preços para 

eventual Aquisição de Material Permanente – Moveis, objetivando atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Senador José Porfírio, segue 

abaixo descrição do item a ser licitado: 

 
ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE V. ESTIMADO 

1 

ARMÁRIO DE AÇO 5 PORTAS, 4 GAVETAS, 

CRISTALEIRA, Especificação: Cor branco, 

portas estampadas com design exclusivo; 

puxadores de ABS com acabamento metalizado e 

verniz UV; pés reguláveis; portas com dobradiças 

de pressão; tampo de fórmica com acabamento 

post-forming; peças com cantos arredondados, 

gavetas com separadores de talheres, pés 

reguláveis com sapatas metalizadas, cor 

branco/verde. Medindo: 1,20X0,30X0,50X1,93 

(AxExExL). 

30,000 UNIDADE      1.562,66 

2 

ARMARIO DE AÇO 6 PORTAS, Especificação: 

Altura: 1,93m Largura: 1,03m Profundidade: 

0,40m,estrutura em chapa#26 

30,000 UNIDADE      1.519,00 
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3 

ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS, 

Especificação: armário de aço PA-90, totalmente 

montável, estrutura em chapa#26, dimensões: alt. 

1,98m, larg. 0,90m, prof. 0,45m, contendo 02 

portas, sapatas reguláveis 

30,000 UNIDADE      2.083,18 

4 

ARMARIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS, 

Especificação: chapas #24 #26, alt. 1,98m, larg. 

1,225m, prof. 0,40m, 

20,000 UNIDADE      3.649,33 

5 

ARQUIVO DE AÇO CHAPA 26 COM 4 

GAVETAS, Especificação: Pastas suspensas, 

deslizamento das gavetas com trilho telescópio, 

capacidade de carga de até 35 Kg para gaveta, 

puxadores tipo alça, fechadura tipo yale de 

tambor, cor cinza, medindo 1,34x0,47x0,50m 

30,000 UNIDADE      1.741,63 

6 

ARQUIVO MISTO COM 5 GAVETAS PARA 

PASTA SUSPENSA, Especificação: Com 

corrediças metálica deslizantes e tampo superior 

em aglomerado de 25mm com borda fita. 

Laterais em aglomerado de 15mm com borda 

fita, medindo 0,48x0,54x1,27 (LxPxA) na cor 

azul mineral/cristal (AM/CRI). 

30,000 UNIDADE      1.929,33 

7 

BALCÃO DE COZINHA 2 PORTAS E 4 

GAVETAS, Especificação: Material em aço e 

MDP. Pintura/revestimento eletrostática a pó. 

Dimensões: 87x105x45 cm (AxLxP). 

20,000 UNIDADE      1.410,16 

8 

BANCO DE 03 LUGARES ASSENTO E 

ENCOSTO EM POLIPROPILENO 

(FRISOKAR), Especificação: Cadeiras 

confortáveis e higiênicas (lavável), com 

longarinas de 3 lugares, sem braços. Cor a 

definir. 

30,000 UNIDADE      1.371,66 

9 

CADEIRA DE PLÁSTICO, Especificação: 

Resistente, cor branca, com apoio lateral de 

braço. 

300,000 UNIDADE      86,04 

10 

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM 

BRAÇO, TECIDO B 791 (POLIPROPILENO) 

COR A DEFINIR, Especificação: Assento: 

Espuma injetada, forma anatômica de madeira, 

medindo 47x50x6,0cm (CxLxE), com base a gás 

giratória presidente com relax com capa, na cor 

preto/cinza, com braço corsa. 

150,000 UNIDADE      1.266,33 

11 

CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO COM 

BRAÇO REGULAVEL, Especificação: Cadeira 

giratória que garanta postura correta e equilibrada 

com rodizio nos pés para fácil locomoção, com 

dimensões: Larg. assento: 48cm X Prof. assento: 

43cm X Esp. assento: 4,3cm. 

50,000 UNIDADE      1.576,33 

12 

CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA 

ESTOFADO, TECIDO B 302/85K, 

Especificação: Polipropileno, cor a definir, 

assento com espuma laminada, fôrma anatômica 

de madeira, medindo 29x36x5,0 cm (CxLxE). 

Encosto espuma laminada, formato anatômico, 

medindo 29x36x4,5 cm (CxLxE), com base a gás 

150,000 UNIDADE      764,33 
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na cor preto ou cinza. 

13 

CADEIRA SECRETARIA FICA, Especificação: 

Assento e encosto estofados com espuma injetda 

com densidade média de 55kg/m3; em tecido 

polipropileno, com base confeccionado em tudo 

de aço de7/8, com dimensões do acento: L 41cm 

x P 39cm x E 50cm. 

150,000 UNIDADE      376,66 

14 

CONJUNTO DE MESA COM 6 CADEIRAS 

TUBULAR, Especificação: mesa retangular, alt. 

75cm x comp. 150cm, cadeiras com assento 

estofado: alt. 95cm x largura 38cm x comp. 

41cm. 

30,000 UNIDADE      1.519,66 

15 

CAMA DE SOLTEIRO, Especificação: em 

madeira, alt. 87cm, larg. 91cm, prof. 195cm, para 

colchão com as dimenssoes:88x188 

30,000 UNIDADE      898,50 

16 

COLCHAO DE SOLTEIRO, Especificação: 

espuma D50, 88x188x20, 100% poliéster, branco 

com detalhes pretos. 

30,000 UNIDADE      716,46 

17 

CONJUNTO DE COZINHA BASICA EM AÇO, 

Especificação: Compacta básica na cor branca 

cm balcão e armário com estrutura de aço 

composta por 4 peças, seno 1 armário com 2 

portas, 1 balcão com 2 portas e 1 gaveta, 1 

paneleiro com 3 portas e 1 aéreo fogão/geladeira. 

20,000 UNIDADE      2.022,36 

18 

CONJUNTO DE MESA PARA ESCRITÓRIO 

EM "L", Especificação: Com perfil, rígido post-

forming, com tampo melênico em 15mm, com 

gaveteiro de 3 gavetas em aço com corrediças 

metálicas deslizante, na cor azul mineral/cristal, 

medindo 1,88x1,72x0,68x0,74 (CxCxLxA). 

Composição: 01 mesa de 1,20x0,68x0,74, 01 

teclado retrátil de 0,57x0,31x0,10, 01 conexão de 

0,68x0,68, 01 gaveteiro com 03 gavetas de aço 

com corrediça metálica medindo 0,39x0,44x0,33 

(kit 1403). 

20,000 UNIDADE      1.389,66 

19 

ESCADA DE ALUMINIO ARTICULADA 16 

DEGRAUS, Especificação: articulada 4x4-

16degraus 

10,000 UNIDADE      1.342,72 

20 

ESTANTE EM AÇO, MEDINDO 

1980X925X300MM (AXLXP), Especificação: 

Com 06 prateleiras reguláveis com bordas 

dobradas com 3º dobra e reforço de fundo, em 

chapa de aço 26, capacidade de até 100 kg por 

plano, na cor cinza. 

50,000 UNIDADE      705,66 

21 
MESA DE PLASTICO, QUADRADA 68X68, 

Especificação: alt. 72cm x larg. 68cm 
75,000 UNIDADE      300,66 

22 

MESA PARA COMPUTADOR, Especificação: 

ALT. 75,00CM, LARG. 68CM X PROF. 

45,00CM 

100,000 UNIDADE      459,00 

23 
MESA OVAL PARA REUNIÃO, Especificação: 

alt. 740mm, comp. 2700mm, prof. 1200mm 
20,000 UNIDADE      2.177,19 

24 
MESA RETANGULAR PARA REUNIAO, 

Especificação: 10 lugares com estrutura em 
20,000 UNIDADE      1.857,96 
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metal, com tampo madeirado 25mm e com pés 

em metal, 300x120x80cm. 

25 

MESA PARA ESCRITÓRIO COM BORDA, 

Especificação: Borda rígida e 2 Gavetas. 

Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. 

74x96x68 cm (AxLxP). Cor: Preto/Cinza. 

50,000 UNIDADE      703,00 

26 
MESA PARA REFEITORIO, Especificação: 

capacidade para 8 pessoas, e com banco acoplado 
70,000 UNIDADE      3.371,66 

27 

CONJUNTO DE MESA PARA SALA DE 

LEITURA, Especificação: mesa redonda com 

1,20m de diâmetro 

50,000 UNIDADE      831,66 

28 

SUPORTE DE PAREDE PARA TV ATÉ 50", 

Especificação: Fixo, suporta até 75 Kg, 

compatibilidade universal, max. horiz. 71 cm, 

vertical 43 cm, distância da parede 90 mm. 

Dimensões (AxLxP) 450x750x90 mm, cores: 

preto e prata. 

10,000 UNIDADE      69,66 

29 

QUADRO DE AVISOS, Especificação: COM A 

SUPERFICE/FRENTE EM CORTIÇA (ESTA 

EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA 

REFLORESTADA), MOLDURA EM 

MADEIRA OU ALUMINIO, DIMENSÕES DE 

1,20M X 0,90M. A MADEIRA UTILIZADA 

PARA A CONFECCIÇÃO DESTE ITEM 

DEVERÁ SER CERTIFICADA PELA FSC. 

50,000 UNIDADE      49,50 

30 

QUADRO ESCOLAR BRANCO - MOLDURA 

DE ALUMÍNIO, Especificação: quadro 

profissional, liso, medindo 3m x 1,20m, moldura 

de alumínio 

100,000 UNIDADE      376,67 

31 

QUADRO ESCOLAR BRANCO - MOLDURA 

DE MADEIRA, Especificação: liso, medindo 

2,10m x 1,20m, moldura de madeira. 

50,000 UNIDADE      598,50 

32 

FLIP CHART EM MADEIRA, Especificação: 

COM CAVALETE, COM SISTEMA DE 

FECHAMENTO TIPO ESCADA, SUPORTE 

PARA MARCADOR, FIXAÇAO SIMPLES EM 

BLOCO DE PAPEL, ALTURA MAXIMA DE 

1,90M, E MINIMA DE 1,70M, QUADRO NAS 

DIMENSÕES DE 0,88M X 0,64M 

(TOLERÂNCIA DE +/- 10CM PARA ALTURA 

E LARGURA DO QUADRO), COM BLOCO 

DE 50 DE FOLHAS, NAS DIMENSÕES DE 

0,64M DE LARGURA E 0,88M DE ALTURA. 

A MADEIRA UTILIZADA PARA A 

CONFECCIÇÃO DESTE ITEM DEVEREÁ 

SER CERTIFICADA PELA FSC. 

50,000 UNIDADE      246,64 

33 

GUILHOTINA, Especificação: material chapa 

aço, tipo portátil, comprimento da lâmina 36cm, 

funcionamento manual, capacidade corte 15 

folhas no mínimo, dimensões 340x500, alavanca 

normal, material lâmina aço temperado oxidado, 

descida de lâmina posição de ablicuidade, tipo 

milimétrica, esquadros laterais e centrais, cor 

cinza. 

20,000 UNIDADE      630,69 

mailto:cplsouzel@gmail.com


Rua Marechal Assunção, nº. 116 – Bairro Centro – CEP 68.360-000 – Senador José Porfírio – Pará 

E-mail: cplsouzel@gmail.com 

 
 
 
 

Estado do Pará 

Município de Senador José Porfírio 

 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

C.N.P.J Nº. 13.810.386/0001-49 

 

34 

PERFURADORA PARA ENCADERNAÇAO, 

Especificação: perfuradora para espiral 

confeccionada totalmente em aço tratado, 

equipamento que perfure até 15 folhas de 75g 

gramas, com tamanho aproximadamente 

330x260 

20,000 UNIDADE      724,45 

 

OBSERVAÇÕES:  

 

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

3.1. Para o Fornecimento dos Itens, objeto deste Termo de Referência, a Empresa 

Contratada deverá promover a entrega, dentro dos padrões de qualidade exigidos por lei e 

pelo Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio e ainda de acordo com as 

especificações contidas neste Edital e seus anexos;  

 

3.2. A Empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por 

este Edital, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não 

atender às exigibilidades, será recusado e devolvido e o pagamento cancelado.  

 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

 

4.1. Para efeito da presente aquisição observar-se-á o enquadramento disposto no artigo Art. 

15, II, da Lei nº 8.666/93, artigo 2º e 3º do Decreto Federal nº 7892/2013, artigo 1º 

parágrafo único da Lei no 10.520/2002.  

 

4.2. DOS ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP/MEI  
 

a). Considerando não haver 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 

microempresas ou empresas de pequeno porte sediados localmente, capazes de cumprir as 

exigências estabelecidas no instrumento convocatório, não será aplicado os benefícios 

estabelecidos nos artigos 47 e 48, da lei complementar 123/2006, em atendimento ao Inciso 

II do artigo 49 do mesmo diploma legal. 

 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO  

 

5.1. Da Entrega: A Entrega será “Parcelada”, de acordo com as necessidades do Fundo 

Municipal de Educação de Senador José Porfírio.  

 

a) Os Materiais Permanente, deverão ser entregues de forma parcela no município de 

Senador José Porfírio;  

 

5.2. A entrega dos Materiais Permanente dar-se-á na sede do CONTRATANTE, no 

endereço especificado na Ordem de Compra, com notificação prévia, de acordo com a 

solicitação e necessidade da CONTRATANTE, devendo ser entregue no prazo máximo de 

03 (três) dias a partir da efetiva solicitação emitida pelo Fundo Municipal de Educação de 

Senador José Porfírio ou por outro servidor por ela designado;  
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5.3. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os materiais/produtos deverão ser 

substituídos, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 24 (vinte e quatro) 

horas, não considerados como prorrogação do prazo de entrega. Esse processo de 

verificação de compatibilidade será também aplicado ao material/produto encaminhado pelo 

licitante em substituição, e somente após o cumprimento dessa etapa, será o objeto da 

licitação definitivamente recebido e aceito;  

 

5.4. Só será aceito os itens, que estiver de acordo com as especificações exigidas no Termo 

de Referência, sendo fiscalizada qualitativa e quantitativamente na hora da entrega;  

 

5.5. Os itens deverão atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por 

este Edital, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não 

atender às exigibilidades, serão recusados, devolvidos e o pagamento cancelado.  

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

6.1. São obrigações da Contratante:  

 

6.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

6.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo;  

 

6.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado;  

 

6.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados.  

 

7 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda:  

 

7.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, lote, procedência, 

data de fabricação e quando for o caso prazo de validade;  

 

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  
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7.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

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

devida comprovação;  

 

7.1.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

 

7.1.5. Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a 

CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;  

 

7.1.6. Acatar todas as orientações do Fundo Municipal de Educação de Senador José 

Porfírio, emanadas pelo fiscal, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando 

todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;  

 

7.1.7. Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  

 

8. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

 

8.1. O Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio, através de servidores 

credenciados, serão os responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando as 

especificações dos itens licitados.  

 

8.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos itens, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 

 

8.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

8.4. O representante do Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio anotará 

em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e 

encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

 

9.1 AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração 

Pública Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores 

do Município de Senador José Porfírio, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 

defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações 
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legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, 

o ADJUDICATÁRIO que:  

 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o contrato, deixar de 

apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;  

 

b) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;  

 

c) Não mantiver a proposta;  

 

d) Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;  

 

e) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.  

 

9.2. Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da 

primeira colocada.  

 

9.3. À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 

penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma 

prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das 

obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Administração 

Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas 

seguintes sanções:  

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, 

calculados sobre o valor do Contrato, por ocorrência;  

 

b) 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 

possível rescisão contratual; 

 

c) 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ 

PORFÍRIO, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade 

superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

 

d) O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO. Se os valores 

dos pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela 

CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção;  

 

e) As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância 

dos princípios do contraditório e da ampla defesa;  
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f) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração  

Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas 

contratuais; e  

 

g) 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, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que o licitante vencedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada;  

 

h) As penalidades aplicadas só poderão ser relevados na hipótese de caso fortuito, força 

maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.  

 

10. DO PAGAMENTO  

 

10.1. O Pagamento será efetuado em até 30 (Trinta) dias após a entrega dos itens 

licitados;  

 

10.2. O Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Senador José 

Porfírio, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, sempre 

após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota 

Fiscal;  

 

10.3. Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pelo Fundo Municipal de Educação de 

Senador José Porfírio, por estar inexata, será contado novo prazo para o pagamento a 

partir da data de sua reapresentação.  

 

11. DO REAJUSTE  

 

11.1. O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 

8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações. 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

12.1. As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária 

consignadas na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será 

informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.  

 

13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO  

 

13.1. O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas às 

especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

 

13.2. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
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deverá ser, conforme estabelecido para cada item no termo de referência, de R$ 0,01 (um 

centavo de real).  

 

Senador José Porfírio, PA, 03 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

Samiriam Santana Bitencourt  
Secretária Municipal de Educação 

Ordenadora de Despesas 
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