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EDITAL 

 

Pregão Presencial nº 002/2020 - SRP 

Data da Abertura: 20/02/2020 – 11h00min 

 

OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de material de expediente sob 

Registro de Preços, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de 

Arapiraca, de acordo com o ANEXO I do Termo de Referência deste Edital. 
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1.0 – Preâmbulo 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA/AL, através de seu Pregoeiro, Gilmar José da 

Silva e sua equipe de apoio, registrada e arquivada no Setor Administrativo, torna 

público para conhecimento dos interessados, na forma da legislação pertinente a 

Licitações e Contratos Administrativos, realizará no dia 20/02/2020 às 11h00min, no 

Setor de Licitações,localizada na Câmara Municipal, sediada à Rua José Jailson 

Nunes, s/nº, Santa Edwirges, Arapiraca/AL, CEP: 57.311-250, a licitação na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS), do tipo menor 

preço por item, objetivando aContratação de empresa para o fornecimento dos 

materiais de expedientepara atender as necessidades da Câmara Municipal de 

Arapiraca – AL, conforme especificado neste Edital e mediante condições contidas 
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na Lei Federal n° 10.520 de 17 de julho de 2002, subsidiariamente pela Lei Federal nº 

8.666/93 e suas alterações e pela Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 

complementar nº 147/2014. 

 

2.0 – Do Objeto 

 

2.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para aquisição de 

material de expedientesob Registro de Preços, destinado a atender as 

necessidades da Câmara Municipal de Arapiraca, conforme especificações 

constantes do Anexo I do Termo de Referência deste Edital. 

 

3.0 – Local de Realização da Sessão Pública 

 

3.1. O Pregoeiro receberá as propostas de preços e documentos de habilitação em 

sessão pública a ser realizada conforme indicado a seguir: 

 

a) Sede da Câmara Municipal de Arapiraca, situada a Rua José Jailson Nunes, 

s/nº, Santa Edwirges, Arapiraca/AL, CEP: 57.311-250. 

b) Data: 20/02/2020 

c) Horário para iniciar a licitação: 11h00min. 

 

3.2. – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a participação no certame na data marcada, a sessão será 

automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário e endereço anteriormente estabelecidos, desde que não haja 

comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

4.0 – Dos recursos financeiros e dotação orçamentária 

 

4.1. – O investimento para aquisição do objeto desta licitação ocorrerá por conta 

da seguinte Dotação: 

 

Programa de Trabalho: 01.00.001 – Manutenção da Câmara de Vereadores. 

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.16.00.00.000 – Material de Consumo. 
 

5.0 – Dos Anexos Integrantes do Edital 

 

5.1. – São partes integrantes deste Edital: 

 

 Anexo I – Termo de Referência; 

 Anexo II – Minuta do Contrato/ Ata de registro de Preço 

          Anexo III – Modelo Proposta Comercial. 

 

6.0 – Da Participação 

 

6.1. – Poderão participar do certame licitatório pessoas jurídicas, interessados 

comprovadamente do ramo correlacionado ao objeto desta licitação, 

regularmente estabelecidos e que satisfaçam as condições exigidas no presente 

Edital e seus anexos, parte integrante deste Edital, bem como, possuir os requisitos 

mínimos de qualificação exigidos no Item 9.4 – Da Habilitação.  
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6.2. – Não poderão participar as empresas ou instituições das quais participem, 

dirigentes ou servidores das entidades promotoras desta licitação relacionada no 

preâmbulo. 

 

6.3. – Não poderão participar as empresas ou instituições que se encontrem sob 

falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou ainda, que 

tenham sido declaradas inidôneas ou estejam punidas com suspensão do direito de 

licitar com a Administração Pública Municipal. 

 

6.4. – Não poderão participar as empresas, inclusive suas filiais, que façam parte de 

um mesmo grupo econômico ou financeiro, e/ou empresas que tenham diretores, 

acionistas com mais de 5% (cinco por cento) de participação, ou representantes 

legais comuns e as que dependam econômica ou financeiramente de outra 

empresa ou a subsidiem. 

 

6.5. – Não poderão participar desta licitação empresas que estejam inadimplentes 

com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sua sede e/ou filiais. 

 

7.0 – Do Credenciamento 

 

7.1. – Cada licitante poderá nos atos do presente certame ter um único 

representante legal devidamente credenciado por procuração, com poderes para 

formulação de ofertas e lances verbais, mediante apresentação dos seguintes 

instrumentos, sempre acompanhados pela cópia do documento de identidade. 

 

7.1.1. – Procuração lavrada por instrumento público ou particular, se particular com 

firma reconhecida, indicando a outorga de poderes na forma exigida, onde 

constem os poderes do outorgante, acompanhada do contrato social, ou estatuto, 

ou ato constitutivo, ou registro comercial, sugestão de modelo a seguir: 

 

PROCURAÇÃO 

 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr. (a) 

___________________, portador(a) da Cédula de Identidade n.º 

_____, e do CPF/MF n.º ____, a participar da Licitação na 

modalidade Pregão Presencial nº 002/2020, da Câmara 

Municipal de Arapiraca - AL, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome 

da empresa _________, bem como para formular proposta, 

lances verbais assinar contratos, desistir, recursar e praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame. 

Local e data 

Assinatura do Representante da Empresa 

(Firma Reconhecida) 

 

7.1.2. – A procuração outorgada a dois ou mais representantes legais, 

determinando que estes ajam em conjunto, deve ser substituída pelo modelo acima 

sugerido, outorgando poderes a somente um procurador. 
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7.1.3. – Quando se tratar de sócio, este deverá apresentar no momento do 

credenciamento, documento idôneo que comprove a sua condição de sócio, 

gerente ou administrador do licitante e que declare os limites da sua atuação. 

 

7.1.4. – As licitantes deverão credenciar-se acrescidas das expressões “ME” ou “EPP” 

à sua firma ou denominação, bem como, entregar ao pregoeiro: a) a certidão 

original (ou seja, cópia autenticada) expedida pela respectiva Junta Comercial ou 

pelo Registro competente que comprove sua condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte (art. 8°, Instrução Normativa n.º 103, de 30 de abril de 

2007); b) ou cópia autenticada do seu instrumento constitutivo devidamente 

registrado no órgão competente (junta comercial ou cartório de Registro de Pessoa 

Jurídica) no qual conste a adição ao nome empresarial das expressões 

“Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações 

“ME” ou “EPP” (art. 3°, caput e § 2°, daquela instrução). 

 

7.1.5. – As procurações deverão constar indispensavelmente o número do Pregão, 

bem como a Câmara Municipal que o realizará, sendo vedada a apresentação de 

procuração genérica, ocorrendo, causará o descredenciamento. 

 

7.1.6. – A responsabilidade pela declaração de enquadramento como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte é única e exclusiva do licitante que, 

inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que possam advir de um 

enquadramento falso ou errôneo. 

 

7.1.7. – Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais 

de um licitante. 

 

7.1.8. – O representante responsabilizar-se-á pelos assuntos atinentes à participação 

da empresa neste procedimento licitatório, com poderes para formular ofertas e 

lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. 

 

7.1.9. – Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados 

antes do início do certame separadamente dos envelopes “Proposta de Preços” e 

“Documentos de Habilitação”. 

 

7.1.10 – Juntamente com o credenciamento se fará a entrega da declaração nos 

termos do Art. 4°, inciso VII, da Lei n.°10.520, de 17/07/2002, separadamente dos 

envelopes, de acordo com o modelo a seguir: 

 

DECLARAÇÃO 

 

Cumprimento pleno dos requisitos de habilitação 

 

A _____________ (nome da empresa), CNPJ n.º _________, 

sediada a  

____________(endereço completo), DECLARA que cumpre 

plenamente os requisitos da habilitação, nos termos do Art. 

4°, inciso VII, da Lei 10.520 de 17/07/2002, da licitação 

modalidade Pregão Presencial nº 002/2020, da Câmara 

Municipal de Arapiraca - AL, ciente das penalidades cabíveis. 
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Local e data 

 

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em 

papel timbrado da empresa e firma reconhecida). 

 

8.0 – Do Recebimento dos Envelopes 

 

8.1. – A reunião, para recebimento e abertura dos envelopes contendo a proposta 

de preços e os documentos da habilitação, será pública, dirigido pelo Pregoeiro e 

Equipe de Apoio. 

 

8.2. - No dia, local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados ou 

seus representantes legais deverão proceder ao respectivo credenciamento, nos 

termos deste Edital. 

 

8.3. – Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não serão admitidos novos 

proponentes dando-se início ao recebimento dos envelopes. 

 

8.3.1. – Do envelope de proposta comercial (Envelope “A”). 

 

8.3.2. – Do envelope de documentação para habilitação (Envelope “B”) 

 

8.4. - A indicação nos envelopes, caso esteja incompleta ou com algum erro de 

transcrição, desde que não cause dúvida quanto ao seu conteúdo ou não 

atrapalhe o andamento do processo não será motivo para exclusão do 

procedimento licitatório da licitante. 

 

8.5. – A impugnação de interessados contra ofertas e documentos apresentados 

pelos licitantes deverá ser feita nesta reunião, exclusivamente pelo representante 

legal credenciado para apresentar as empresas em nome dais quais pretendem 

registrar a impugnação. 

 

9.0 - Dos Procedimentos de Apresentação dos Envelopes, da Proposta e dos 

Documentos. 

 

9.1. – APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

9.1.1. – Os envelopes, opacos e rubricados, devidamente lacrados, deverão ser 

entregues pelo representante credenciado de cada licitante no dia, hora e local 

indicado no preâmbulo deste Edital. 

 

9.1.2. - Os envelopes deverão conter o nome e o endereço do licitante e o seguinte 

endereçamento: 

 

9.1.2.1. – ENVELOPE “A” – “PROPOSTA COMERCIAL” 

 CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - SRP 

 DIA 20/02/2020 ÀS 11h00min 
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 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

EXPEDIENTESOB REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADO A ATENDER AS 

NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA. 

 Identificação do Licitante: (Razão Social, fone, fax, e-mail). 

 

9.1.2.2. – ENVELOPE “B” – “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 

     CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA 

      PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - SRP 

      DIA 20/02/2020 ÀS 11h00min 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

EXPEDIENTE SOB REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADO A ATENDER AS 

NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA.  

Identificação do Licitante (Razão social, fone, fax, e-mail) 

 

9.1.3. – No verso de cada envelope (A e B) deverá constar o nome, o CNPJ ou CPF, 

e o endereço do licitante. 

 

9.1.4. - O Pregoeiro não receberá envelopes fora do prazo estipulado, poderá 

receber, a seu juízo, envelopes encaminhados pelo correio, Sedex ou correlatos, 

todavia, não assumirá nenhuma responsabilidade sobre os enviados por estes 

meios. 

 

9.2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

9.2.1. – A proposta comercial deverá ser apresentada em 01 (uma) via, em papel 

timbrado, assinado pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas, no idioma português, ressalvada as expressões técnicas, caso haja, e 

conter obrigatoriamente os seguintes componentes: 

 

9.2.1.1. – Especificações claras, minuciosas e completas do objeto ofertado, 

informando obrigatoriamente todas as especificações técnicas mínimas exigidas no 

ANEXO Ido Termo de Referencia, para o componente proposto, incluindo marcas. 

 

9.2.1.2. – Conter os preços unitários e total, expressos em moeda nacional – Reais 

(R$) fixos e irreajustáveis em algarismo, bem como o preço Total Geral em algarismo 

e por extenso prevalecendo o menor preço em algarismo, em caso de divergência. 

 

9.2.1.3. - Indicação do prazo de validade de proposta que não poderá ser inferior a 

60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação. 

 

9.2.1.4. - Declaração de licitante de estarem incluídos nos preços todos os custos e 

despesas, taxas e seguros, desembaraço aduaneiro, etc., incidentes no 

fornecimento do objeto licitado. 

 

9.2.1.5. – Indicação da Conta Bancária do Licitante (Banco, Agência e número da 

Conta Corrente). 

 

9.2.2. – No sentido de facilitar o processo de avaliação das propostas, a licitante 

deverá apresentar sua proposta descrevendo as características do objeto na 
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mesma sequência do especificado neste Edital e onde for aplicável, sobretudo o 

ANEXO Ido Termo de Referencia. 

 

9.2.3. – A Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Arapiraca– AL. se reserva o 

direito de auditar as informações sobre capacidade e características dos produtos 

ofertados pela licitante, através de diligências, pesquisa na Internet e/ou em outras 

matérias publicadas pelo fabricante dos produtos ofertados. 

 

9.2.4. - Não serão aceitas cotações com quantidades inferiores ás solicitado no 

ANEXO I do Termo de Referência. 

 

9.2.5. – Será desclassificada a proposta elaborada em desacordo com os termos 

deste Edital e seus Anexos ou que se opuserem as quaisquer dispositivos legais 

vigentes. 

 

9.2.6. – A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do 

licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

9.2.7. – Após a abertura das propostas não será admitida a retificação de preços ou 

de quaisquer outras condições oferecidas. 

 

9.3 – Julgamento e Classificação das Propostas de Preços 

 

9.3.1. – O Pregoeiro classificará o autor da proposta adotando o critério de MENOR 

PREÇO POR ITEM, observadas as especificações e demais condições definidas neste 

Edital e na legislação pertinente, considerando também aqueles que tenham 

apresentado proposta em valores sucessivos e superiores de 01 até 10% (um até dez 

por cento) à proposta de menor preço do respectivo item, para participarem dos 

lances verbais.  

 

9.3.2. – Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preço 

por ITEM, nas condições do subitem anterior, será classificada a proposta de menor 

preço mais as 02 (duas) melhores ofertas.  

 

9.3.3. – No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-á o 

sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances.  

 

9.3.4. – Os licitantes classificados, conforme subitem 9.3.1 ou 9.3.2 será convocado 

individualmente para a apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, de 

valores distintos e decrescentes, tendo como parâmetro o menor preço ofertado, 

iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se os demais em 

ordem decrescente de valor. 

 

9.3.4.1. – A desistência de apresentar lance verbal, quando da convocação pelo 

Pregoeiro, implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação 

das propostas. 
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9.3.5. – Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades constantes neste Edital e na legislação 

aplicável.  

 

9.3.6. – Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será 

encerrada a etapa competitiva e serão ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo 

critério de menor preço por item. 

 

9.3.7. – O pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor 

apresentado pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 

Anexos, decidindo motivadamente a respeito, quando se recusar a aceitar o objeto 

ou o valor. 

 

9.3.8. – Sendo aceitável a oferta, proceder-se-á a abertura do envelope de 

habilitação, para verificação de atendimento das condições habilitatórias do 

licitante. 

 

9.3.9. – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o 

licitante vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital, pela Pregoeira, caso 

não verificada a hipótese de recurso administrativo. 

 

9.3.10. – Se a oferta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências 

editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, caso em que 

o licitante será declarado vencedor, e ao mesmo será adjudicado o objeto do 

presente certame, se não houver a interposição de recurso administrativo. 

 

9.3.11. – O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o licitante para que seja 

obtido preço melhor, antes do encerramento da sessão. 

 

9.3.12. – Da reunião, lavrar-se-á ata, na qual serão registradas as ocorrências 

relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio, e 

pelos licitantes presentes que desejarem. 

 

9.3.13. – Analisadas as propostas, verificando-se o descumprimento de requisitos 

estabelecidos no Edital, serão desclassificadas as que: 

 

9.3.13.1. – Forem elaboradas em desacordo com os termos deste Edital. 

 

9.3.13.2. – Apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim 

considerados aqueles que não venham a ter demonstrado sua viabilidade através 

de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os 

de mercado. 

 

9.3.13.3. – Apresentarem preços irrisórios ou de valor zero. 

 

9.3.13.4. – Apresentarem propostas alternativas ou baseadas na proposta de outros 

licitantes. 
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9.3.14. – Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 

impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. 

 

9.3.15. - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto 

deste Edital e seus Anexos. 

9.3.16. – Somente poderá haver empate no caso das propostas iniciais escritas. 

 

9.3.17. – O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer 

diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, 

devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado 

do recebimento da intimação. 

 

9.3.17.1. – O resultado do julgamento das propostas, na forma do subitem anterior, 

será divulgado através de publicação no Diário Oficial do Estado ou da União. 

 

9.4. HABILITAÇÃO 

 

9.4.1. – Para habilitação neste Pregão, a licitante deverá apresentar a seguinte 

documentação, em original ou cópia autenticada por tabelião de notas, 

perfeitamente legível, juntamente com as cópias que serão juntadas aos autos, os 

seguintes documentos: 

 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual, ou, 

 

a.1) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, e suas respectivas 

alterações, podendo ser substituída pela ultima alteração consolidada, 

devidamente registrado, na forma da lei, em se tratando de sociedade comerciais, 

e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, caso já sido apresentada e juntada no credenciamento não 

se faz necessária nova apresentação. 

 

a.2) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de 

prova da diretoria em exercício. 

 

b) Certidão Simplificada expedida pela respectiva Junta Comercial do Estado que 

comprove sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Art. 8°, 

Instrução Normativa n.°103, de 30 de abril de 2007). 

 

c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Fazenda Federal, 

comprovada mediante o fornecimento de Certidão Conjunta RFB/PGFN, emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional (PGFN), Dívida Ativa da União, Seguridade Social (INSS) e aos demais 

tributos e contribuições federais por ela administrados. 

 

d) Comprovação de regularidade com a Fazenda Estadual da licitante através de 

Certidão Negativa de Débitos, com validade na data de realização da licitação. 

 

mailto:cma.al@cma.al.gov.br


Câmara Municipal de Arapiraca 
       Casa Legislativa Vereadora Herbene Melo 

 

 
 

Página 11 de 31 

Rua José Jailson Nunes, s/nº, Santa Edwirges, Arapiraca/AL, CEP: 57.311-250 

E-mail: cma.al@cma.al.gov.br – CNPJ nº 24.177.362/0001-10 
 

e) Comprovação de regularidade com a Fazenda Municipal da sede da licitação 

através de Certidão de Quitação de Débitos Municipais, com validade na data de 

realização da licitação. 

 

f) Prova de inscrição no Cadastro Estadual e/ ou Municipal de contribuinte relativo 

à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual 

 

g) Comprovação de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS (CND). 

 

h) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo Cartório 

de Distribuição Judicial, da sede da licitante, dentro do prazo de validade na data 

da realização da licitação. 

 

i) As demonstrações contábeis deverão estar assinadas pelo proprietário da 

empresa e por contabilista registrado, comprovadamente no CRC Conselho 

Regional de Contabilidade. 

 

j) Capital Social mínimo da empresa licitante, constante do contrato social e/ou 

alterações correspondente de 01 a 10% (um a dez por cento) do valor global do 

referido Pregão Presencial. 

 

9.4.1.1. – O Pregoeiro poderá consultar diretamente as páginas dos órgãos emissores 

na internet, para confirmação da regularidade, se for o caso, bem como, a própria 

licitante apresentar a regularidade na sessão. 

 

9.4.1.2. – Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de 

documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 

 

9.4.2. – Todos os licitantes também deverão apresentar a seguinte documentação, 

para fins de habilitação: 

 

a) 01 (um) ou mais ATESTADO (S) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, que comprove aptidão da licitante para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto desta licitação. 

 

b) Declaração do licitante de atendimento ao disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da 

Constituição Federal, conforme modelo a seguir: 

 

DECLARAÇÃO 

Atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 7° da CF/88 

A ___________ (nome da empresa), CNPJn.º _______, sediada a 

_______________ (endereço completo), DECLARA para fins do 

disposto no Inciso V do Art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93, 

acrescido pela Lei Federal n.º 9.854/99, regulamentada pelo 

Decreto n.º 4.358, de 05.09.2002, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de dezesseis anos, nos termos do Inciso XXXIII, 

do Art. 7° da Constituição Federal de 1988 (Lei n.º 9.854/99). 
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Local e Data 

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel 

timbrado da empresa) 

 

c) Prova de Inexistência de Débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho 

(CNDT), mediante a apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Título VII – A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º 

de maio de 1943” (NR).  

 

9.4.3. - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das 

licitantes, será assegurado o prazo de cinco (05) dias úteis, contando do momento 

em que a licitante beneficiada for declarada vencedora do respectivo certame 

pelo Sistema, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 

do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa, este em caso de ME e EPP. (Lei 123/2006 com suas alterações). 

 

9.4.4. – A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital. 

 

9.4.5. - No caso de a licitante possuir filiais, a documentação apresentada deverá 

referir-se apenas a uma das filiais ou apenas a matriz, sendo a que estiver 

participando do certame, salvo disposto em contrário, sendo que a contratação 

será realizada com a pessoa jurídica que apresentou a documentação. 

 

9.4.6. – Não será aceita, sob qualquer alegação, ainda que antecipadamente, 

documentação incompleta para posterior complementação, nem documentação 

por transmissão via fac-simile. 

 

10.0. – Da Adjudicação e da Homologação 

 

10.1. – A adjudicação do objeto será feita pelo Pregoeiro, no final da sessão e 

registrada em ata. 

 

10.2. – No julgamento das propostas, o Pregoeiro levará em conta, no interesse da 

Administração Pública, o critério do menor preço por item. 

 

10.3. – Após a adjudicação ao vencedor da licitação, não havendo manifestação 

dos licitantes quanto á intenção de interposição de recurso, o procedimento será 

submetido à autoridade Superior, para a Homologação e Contratação. 

 

10.4. – Para fins de homologação, obrigar-se-á a licitante declarada vencedora a 

apresentar proposta de preços adequados ao preço ofertado, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, contados do encerramento da sessão pública. 

 

11.0 – Da Impugnação do Ato Convocatório 

 

11.1. – Até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada para recebimento das propostas 

qualquer empresa, através de representante legal devidamente autorizado, poderá 

solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, 
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devendo entregar, na entidade que promove a licitação, através do Setor de 

Protocolo, o ato de impugnação devidamente assinado pelo representante legal 

da interessada. 

 

11.1.1. Acolhida a petição contra o ato convocatório, caso haja modificação total 

do ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

11.1.2. – O Pregoeiro, publicará a decisão da impugnação através da imprensa 

oficial, com a nova data, caso haja mudança. 

 

12.0 – Dos Recursos 

 

12.1. – Declarado o vencedor e ao final da sessão, qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata 

da síntese das suas alegações e das contrarrazões dos demais licitantes, quando lhe 

será concedido o prazo de 03 (três) dias para apresentação das razões do Recurso, 

ficando os demais licitantes desde logo intimados a apresentar contrarrazões em 

igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 

sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

12.2. – A falta de manifestação imediata e motivada do licitante implicará a 

preclusão do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao 

Vencedor. 

 

12.3. – Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

 

12.4. – O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

12.5. – A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e se oral, será 

reduzida a termo em ata. 

 

12.6. – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados 

no horário de expediente da Comissão Permanente de Licitação, devendo o 

interessado requerer por escrito com antecedência mínima de um dia útil. 

 

12.7. – Caso o Pregoeiro não reconsidere sua decisão, quanto ao recurso 

administrativo eventualmente interposto, este recurso, devidamente informado, será 

levado à consideração da autoridade superior competente que proferirá decisão 

definitiva, procedendo à Adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor 

e á homologação do procedimento. 

 

13.0 – Da Contratação 

 

13.1. – A contratação do objeto da presente licitação será efetuada conforme 

preceitua a seção II do Capítulo III da Lei n.°8.666/93, do qual farão parte integrante 

todas as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, 

independentemente de transcrição na nota de empenho, bem como a 

documentação e a proposta da licitante vencedora, naquilo que não contrariar os 

termos deste, como previsão de adaptação às normas vigentes. 
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13.2. – Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá 

manter as mesmas condições de habilitação. 

 

13.3. – A empresa classificada em primeiro lugar, declarada vencedora, será 

convocada para assinar a ata de registro d preço, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias a contar da data da homologação. 

13.3.1. – A empresa vencedora sendo convocada e não comparecendo para 

assinar a ata de registro de preço, ou não comprovando que mantém as condições 

de habilitação, aplicar-se-ão as disposições na legislação, convocando a empresa 

colocada em segundo lugar. 

 

13.4. – Se o licitante vencedor recusar-se a fornecer os produtos objeto desta 

licitação será convocado outro licitante, na ordem de classificação, e assim 

sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções legais cabíveis. 

 

13.5. – Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação ficarão à 

disposição dos licitantes na Sala da Comissão Permanente de Licitação 

destaCâmara e somente poderão ser retirados após 02 (dois) dias úteis a contar da 

publicação do resumo da ata de registro de preço no Diário Oficial do Estado de 

Alagoas, ficando disponíveis para retirada até 15 (quinze) dias. 

 

13.5.1. – Decorrido o prazo estipulado no item anterior, caso sejam retirados os 

documentos de habilitação, o Pregoeiro procederá a sua destruição. 

 

13.6. – Ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos, decorridos 60 

(sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem a convocação para 

contratação, conforme disposto no Art. 6° da lei 10.520, de 17 de julho de 2002. 

 

14.0 – Da Execução 

 

14.1. – A execução do objeto reger-se-á pelo Capitulo III – Seção IV – Da Execução 

dos Contratos, da Lei n.°8.666/93. 

 

14.2. – A inexecução total ou parcial do objeto ensejará sua rescisão com as 

consequências contratuais previstas em Lei, conforme disposto nos Artigos 77 e 80 

da Lei Federal n.°8.666/93, reconhecendo desde já a empresa licitante os direitos 

da Administração previstos no Art. 55, inc. IX, da referida Lei. 

 

15.0 – Do Fornecimento, do Recebimento e do Pagamento do Objeto 

 

15.1. – O serviço contratado deverá ser fornecido conforme solicitação da setor 

requisitante após apresentação da Ordem de Fornecimento. 

 

15.2. – O pagamento se fará no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da 

prestação do serviçomediante a apresentação da Nota Fiscal, e atesto do 1º 

Secretário. 

 

15.3. – Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá a responsabilidade legal 

do adjudicatário pelaprestação do serviço fornecido. 
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15.4. – A Vencedora deverá apresentar, por ocasião de cada pagamento, a 

Certidão Negativa de Débito do INSS e o Certificado de Regularidade Fiscal do 

FGTS, devidamente atualizados. 

 

15.5. – A não apresentação das Certidões acima descritas, não acarretará 

retenção de pagamento, sendo, no entanto, imediatamente comunicada quanto 

à apresentação de tal documento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

rescisão contratual e demais penalidades cabíveis. 

 

15.6. – Decorridos o prazo acima, persistindo a irregularidade, a ata de registro de 

preço poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 

 

15.7. – Concomitantemente à comunicação a Vencedora, a Administração oficiará 

a ocorrência ao INSS, no caso de CND e a Caixa Econômica Federal, no caso de 

CRF. 

 

15.8. – A Nota Fiscal deverá ser fornecida com o mesmo CNPJ da empresa 

Vencedora. 

 

15.9. – Caso o objeto deste ata deregistro de preço seja recusado e/ou o 

documento fiscal apresente alguma incorreção, será considerado como não 

fornecido os produtos e o prazo de pagamento será contado a partir da data de 

regularização, observado o prazo disposto neste Edital, para pagamento. 

 

15.10. – Nas situações onde a Vencedora não comprovar a isenção das tributações 

elencadas nas alíneas “a” e “d” abaixo relacionadas, a Administração efetivará a 

retenção na fonte nos pagamentos efetuados, para produtos e serviços, sobre os 

seguintes impostos e contribuições: 

 

a) Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ; 

b) Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

c) Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social – CONFINS;  

d) Programa de Integração Social – PIS/PASEP. 

 

15.11. – A retenção será efetuada aplicando-se a alíquota legalmente prevista: 

 

15.11.1 – O(s) pagamento(s) será (ão) efetuado(s) por meio de depósito bancário, 

 

15.11.2. – Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas a 

Administração, por meio de Carta/Oficio, ficando sob inteira responsabilidade da 

Vencedora, os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de 

informação. 

 

15.12. – Correrão por conta da Vencedora, o ônus do prazo de compensação e 

todas as despesas bancárias decorrentes da transferência de crédito. 

 

15.13. – Ocorrendo atraso de pagamento por culpa da Administração, será 

procedida à atualização monetária decorrente desse atraso, com base na 

variação pro rata tempore do IGPM (FGV), verificada entre a data prevista para o 

pagamento e a data em que o mesmo for efetivado. 
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15.14. – A Administração não acatará a cobrança por meio de duplicata ou 

qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero. 

 

15.15. – Os pagamentos efetuados pela Administração não isentam a Vencedora 

de suas obrigações e responsabilidades assumidas. 

 

16.0 – Do Reajuste 

 

16.1. – Os preços ofertados permanecerão fixo e irreajustável durante o período do 

contrato, salvo hipótese de realinhamento de preços, em função de imprevistos 

que altere significativamente a correspondência entre os encargos do contratado 

e a remuneração por parte desta Câmara, motivo pelo qual o contratado poderá 

solicitar a atualização dos preços vigentes através de solicitação formal no 

Protocolo Geral desta Câmara, instruída com documentos que comprovem a 

procedência do pedido tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias 

primas e componentes, ou de outros documentos que comprovem a ocorrência de 

fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos execução do ajustado. Até a decisão final da 

Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da 

entrega completa da documentação comprobatória, o fornecimento dos 

produtos, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer normalmente e 

pelo preço registrado em vigor. 

 

17.0 – Da Rescisão 

 

17.1. – A rescisão das obrigações decorrentes do presente instrumento processar-se-

á de acordo com o que estabelece a Lei n.°8.666/93, em seus Arts. 77 e 80. 

 

18.0 – Das Sanções 

 

18.1. – A aplicação de penalidades à licitante vencedora reger-se-á conforme 

estabelecido na Seção II do Capítulo IV – Das Sanções Administrativas da Lei 

n.°8.666/93. 

18.1.1. – Caso a empresa vencedora se recuse a fornecer o objeto contratado, sem 

motivo justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação 

assumida, sendo-lhe aplicada isolada ou cumulativamente: 

 

a) ADVERTÊNCIA, por escrito; 

b) MULTA DE 10 % (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO. 

c) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

18.2. – O licitante que deixar de entregar, no todo ou em parte, a documentação 

exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo o cometer fraude fiscal, 

ficará impedido de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
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18.3. – Fica estipulado o percentual de 0,25% (zero vírgula vinte cinco por cento) 

sobre o valor global contratado, a título de mora, por dia de atraso no cumprimento 

de qualquer prazo previsto neste Edital. 

 

18.3.1. – Caso o licitante vencedor não possa cumprir os prazos estipulados, deverá 

apresentar justificativa por escrito, nos casos previstos nos incisos II e V do Parágrafo 

1° do Art. 57 da Lei n.°8.666/93, até o vencimento do prazo de fornecimento do 

objeto, ficando a critério da Administração a sua aceitação. 

 

18.3.2. – Vencido(s) o(s) prazo(s), a Administração oficiará o licitante vencedor 

comunicando-o da data limite. 

 

18.3.3. – A partir dessa data, considerar-se-á recusa, sendo-lhe aplicada a sanção 

de que trata o subitem 18.4. 

 

18.4. – Pela inexecução total da obrigação, a Administração rescindirá o contrato e 

aplicará multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato. 

 

18.4.1. – Em caso de inexecução parcial da obrigação será aplicada o percentual 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor global do contrato. 

 

18.5. – As multas devidas e/ou prejuízos causados às instalações da Administração 

pela licitante vencedora serão deduzidas dos valores a serem pagos, recolhidos em 

conta específica em favor da Câmara Municipal de Arapiraca. 

 

18.6. – Se a licitante vencedora inadimplente não tiver valores a receber do da 

Câmara Municipal de Arapiraca, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a 

notificação oficial, para recolhimento da multa na forma estabelecida do subitem 

anterior. 

 

18.7. – A aplicação de multas, bem como a rescisão de contrato, não impede que 

a Administração aplique ao licitante vencedor as demais sanções previstas no Art. 

87 da Lei n.°8.666/93. 

 

18.8. – A aplicação de quaisquer das sanções relacionadas neste Edital será 

precedida de processo administrativo, mediante o que se garantirão a ampla 

defesa e o contraditório. 

 

19.0 – Das Disposições Finais 

 

19.1. – A participação nesta licitação implica a plena aceitação dos termos e 

condições deste Edital e seus anexos, bem como das normas administrativas 

vigentes. 

 

19.2. – As licitantes ficam cientes de que é reservada a Administração o direito de 

apresentar redução ou acréscimo, no volume dos quantitativos de fornecimento, 

até o limite previsto na Lei n.°8.666/93, sem que caiba à licitante vencedora o direito 

a qualquer reclamação. 
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19.3. – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, a finalidade, a legalidade e a segurança da 

contratação. 

  

19.4. – O Edital estará disponível na sala da Central de Licitações da Câmara 

Municipal de Arapiraca, localizada a Rua José Jailson Nunes s/nº, Santa Edwirges, 

CEP: 57.311-250, na cidade de Arapiraca, Estado de Alagoas. 

19.5. – A eventual tolerância a qualquer infração ao disposto neste instrumento não 

implicará aceitação, novação ou precedente. 

19.6. – Na contagem dos prazos estabelecidos para este procedimento licitatório, 

excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e 

vencendo os prazos em dia de expediente na Câmara Municipal de Arapiraca e 

considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando explicitamente disposto em 

contrário. 

19.7. – A presente licitação, no interesse da Administração, poderá ser adiada, 

revogada ou anulada, sempre em despacho fundamentado, conforme o Art. 49 da 

Lei n.°8.666/93. 

19.8. - Os casos omissos serão decididos, conforme o caso, pelo Pregoeiro ou 

Autoridade Competente, com base na legislação vigente. 

19.9. – As licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente 

necessárias sobre o certame, junto à Comissão Permanente de Licitação da 

Câmara Municipal de Arapiraca – AL. 

19.10. – Ao receber o Edital a licitante deverá declarar o endereço em que recebe 

notificações n.º de fax, telefone, e-mail, obrigando-se a comunicar qualquer 

mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao 

endereço e/ou fax fornecido. 

19.11. – Sob penas de inabilitação, os documentos apresentados, deverão estar 

datados dos últimos 60 (sessenta) dias até a data de recebimento dos envelopes, 

quando não tiver prazo de validade estabelecido pelo órgão competente 

expedidor. 

19.12. – A ausência da apresentação de qualquer declaração constante deste 

Edital e seus anexos, poderá ser sanada na própria sessão, na fase correspondente, 

mediante a emissão da (s) mesma (s) pelo representante da licitação, devidamente 

credenciado. 

19.13. – O Pregoeiro poderá relevar omissões meramente formais, desde que não 

reste infringido o princípio de vinculação a este Edital nos termos da legislação 

pertinente. 

19.14 – A empresa que vier a participar do certame licitatório deverá trazer foto da 

empresa e de suas dependências. 

 

 

 

Arapiraca– AL, 07 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

Gilmar José da Silva 

Pregoeiro Oficial 

Portaria nº 09/2020 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020– SRP 

 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa para aquisição de material de expedientesob 

Registro de Preços, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de 

Arapiraca, nos termos e condições constantes neste Termo de Referência. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 

2.1.A presente aquisição visa o fornecimento de material de expediente variados e 

seguros, que contribuam para a bom êxito dos trabalho dos servidores da Câmara 

Municipal de Arapiraca, garantindo melhoria do rendimento no trabalhoàqueles 

que prestam serviços ao Poder Legislativo. 

 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

3.1. A contratação objeto deste Termo de Referência tem amparo na Lei Federal Nº 

8.666/93 e suas alterações, Lei nº 10.520/2002. 

 

4. DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO 

 

4.1. A presente contratação não gera para a Câmara Municipal de Arapiraca do 

Estado de Alagoas, qualquer vínculo de natureza trabalhista e/ou previdenciária, 

em relação aos empregados e prepostos da contratada, respondendo 

exclusivamente a empresa contratada por toda e qualquer ação trabalhista e/ou 

indenizatória por eles propostas, bem como pelo resultado delas. 

 

5. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES  

 

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO UND QUANT 

 
01 

APONTADOR DE LÁPIS, manual, portátil, com uma entrada, 

material plástico rígido e sem depósito para resíduo com marca 

do fabricante. 

 
UNIDADE 350 

02 BLOCO RECADOS AUTO ADESIVOS REMOVÍVEIS 76x102mm com 100 

folhas 
PACOTE 

15 

03 CADERNO PARA PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA, com 100 

folhas, capa dura, tamanho pequeno. 
UNIDADE 

85 

04 BORRACHA PLÁSTICA p/apagar escrita de lápis grafite de 45mm x 

25mm x 15mm, protegido com capa. 
UNIDADE 

600 

05 BORRACHA para apagar escritos no formato retangular para 

grafite medindo 35x 25 x 10mm. 
UNIDADE 

300 

06 CANETA ESFEROGRÁFICAPONTA FINA (azul) Caixa com 50 

unidades 
CAIXA 

100 
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07 

CANETA ESFEROGRÁFICAPONTA FINA (preta) Caixa com 50 

unidades 
 

CAIXA 
 

50 
08 CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA FINA (vermelha) Caixa com 50 

unidades 
CAIXA 

30 

 
09 

CANETA MARCA TEXTO PONTA INDEFORMÁVEL, tinta fluorescente a 

base de água, gravado no corpo a marca do fabricante, na cor 

verde. Caixa com 12 unidades. 

 
CAIXA 50 

10 CLIPS METÁLICO NIQUELADO Nº 1- Caixa com 100 unidades  CAIXA 20 
11 CLIPS Nº 2/0 Caixa com 100 unidades CAIXA 100 
12 CLIPS Nº 3/0 Caixa com 100 unidades CAIXA 200 
13 CLIPS Nº 4/0 Caixa com 100 unidades CAIXA 100 
14 CLIPS Nº 6/0 Caixa com 100 unidades CAIXA 20 
15 CLIPS Nº 8/0 Caixa com 100 unidades CAIXA 200 
16 COLA BRANCA EM BASTÃO, cola papéis, fotos e selos. À base de 

água. 
UNIDADE 

25 

 
17 

COLA BRANCA LÍQUIDA, embalagem de plástico com 

identificação do produto, marca do fabricante, data de 

fabricação e prazo de validade. Embalagem com 90 gramas. 

 
UNIDADE 250 

18 ENVELOPES PARA CONVITE na cor azul, medindo160mm x 235mm. UNIDADE 6000 
19 ENVELOPES PARA CONVITE na cor verde, medindo160mm x 

235mm. 
UNIDADE 

6000 

20 ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA branco, nas dimensões 114 x 

229mm, caixa com 1000 unidades. 
CAIXA 

30 

21 ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA pardo, nas dimensões 114 x 

229mm, caixa com 1000 unidades. 
CAIXA 

40 

22 EXTRATOR DE GRAMPO, tipo espátula em aço cromado para 

grampos 26/6 e 26/8. 
UNIDADE 

70 

23 FITA ADESIVA PARA DEMARCAÇÃO DE SOLO medindo 50m x 15cm UNIDADE 10 
24 FITA ADESIVA (transparente) 50x50 45 metros. UNIDADE 150 
25 FITA DUREX GRANDE, comum com 40 metros. UNIDADE 100 
26 FITA PARA MÁQUINA DE ESCREVER. UNIDADE 30 
27 GRAMPEADOR 23/8 para 240 folhas UNIDADE 4 
28 PASTA ARQUIVO A aZ, tamanho ofício, lombada larga, 

confeccionada em papelão prensado. 
UNIDADE 

250 

29 PASTA POLIPROPILENO, com abas e elástico, ofício, lombo fino, 

cores variadas. 
UNIDADE 

250 

30 PASTA POLIPROPILENO, com abas e elástico, ofício 4cm, lombo 

fino, cores variadas. 
UNIDADE 

340 

31 PASTA CANALETA para papel A4. UNIDADE 100 
32 PERFURADOR EM AÇO, com capacidade de perfuração de até 30 

folhas (preto) 
UNIDADE 

50 

33 PERFURADOR PARA PAPEL EM AÇO, com capacidade de 

perfuração de até 100 fls. 
UNIDADE 

6 

34 PASTA PARA OFÍCIO, com elástico 20mm. UNIDADE 50 
35 PASTA PARA OFÍCIO, com elástico 30mm. UNIDADE 50 
36 PASTA PARA OFÍCIO, com elástico 50mm. UNIDADE 50 
 

37 
PINCEL ATÔMICO, com tinta permanente a base de álcool, com 

ponta retangular, que permita traços finos e grossos, na cor azul, 
 

UNIDADE 
60 
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marca e fabricante impressa no produto. 
 

38 
PINCEL ATÔMICO, com tinta permanente a base de álcool, com 

ponta retangular, que permita traços finos e grossos, na cor preta, 

marca e fabricante impressa no produto. 

 
UNIDADE 60 

39 RÉGUA ACRÍLICA GRADUADA, medindo 30cm. UNIDADE 110 
40 TESOURA PARA USO GERAL, em aço inox, com cabo em 

polipropileno, formato anatômicomedindo 7" 
 

UNIDADE 
30 

41 BASTÃO DE COLA QUENTE (grosso) 11,2 x 300. Embalagem de 1 

quilo. 
UNIDADE 

2 

42 BASTÃO DE COLA QUENTE (grosso) 7,5 x 300. Embalagem de 1 

quilo. 
UNIDADE 

2 

 
43 

COLCHETE LATONADO nº 06, haste dupla e flexível, embalagem de 

papelão, marco do fabricante, data de fabricação e prazo de 

validade. Caixa c/72 unidades. 

 
CAIXA 150 

44 PAPEL A4 210x297mm resma. Caixa c/ 10 resmas CAIXA 120 
45 GRAMPEADOR DE MESA, grande, capacidade até de 40 folhas. UNIDADE 100 
46 ESTILETE-Estreito 9 x 85 mm (aprox.) UNIDADE 120 
47 TINTA PARA CARIMBO40ml cor preta. UNIDADE 20 
48 FORMULÁRIO TIPO RECIBO – tamanho padrão UNIDADE 20 
49 ALMOFADA PARA CARIMBO UNIDADE 120 
50 CAIXA DE PLÁSTICO PARA ARQUIVO MORTO tipo polionda no 

tamanho 360 x 250 x 130mm. 
UNIDADE 

400 

51 LIGA DE BORRACHA, pacote com 1.000. PACOTE 8 
52 LÁPIS GRAFITE nº 02 (comum)  CAIXA 20 
53 LIVRO ATA 100fls capa dura (preto) UNIDADE 10 
54 GRAMPO grande 26/6, caixa com 5.000 unidades. UNIDADE 60 

 

6. DOS LOCAIS DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

 

6.1. O objeto ora contratado deverá ser fornecido na Câmara Municipal de 

Arapiraca do Estado de Alagoas quando solicitado pelo responsável dos pedidos 

da Câmara de Arapiraca. 

 

7. DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

7.1. A empresa contratada deverá disponibilizar ao contratante, na data solicitada, 

no horário a combinar os itens licitados em perfeitas condições de uso e adotar 

todas as providências necessárias visando garantir os materiais de expediente 

decorrentes; 

7.2. A empresa deverá manter os materiais de expediente em perfeitas condições 

de armazenamento; 

7.3. O aceite dos serviços e objetos pelo setor competente da Câmara Municipal 

de Arapiraca de Alagoas não exclui a responsabilidade do fornecedor por vícios de 

qualidade ou técnicos, aparentes ou ocultos, ou por desacordo com as 

especificações estabelecidas neste Termo de Referência, e verificadas 

posteriormente; 

7.4. Depois de recebidos, os produtos serão conferidos pelo setor competente. Se 

constatada qualquer irregularidade, a empresa deverá substituí-los, no prazo 
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estipulado pela Câmara Municipal de Arapiraca, a contar do recebimento da 

notificação formal emitida pela mesma; 

7.5. Em caso de substituição do objeto, conforme previsto no subitem anterior, 

correrão a conta do fornecedor as despesas decorrentes da nova entrega dos 

produtos; 

7.6. A empresa não poderá utilizar em qualquer dos produtos, sua logomarca ou 

outros sinais que possam ser caracterizados como sua divulgação ou propaganda; 

7.7. Todas as despesas decorrentes de transporte e funcionários correrão por conta 

da contratada. 

7.8. A contratada deverá responder por quaisquer danos causados a terceiros, 

decorrentes de culpa ou dolo, em virtude do objeto não estar atendendo as 

normas de segurança; 

7.9. Os produtos deverão ser entregues limpos, em perfeito estado de conservação 

e organizado no local em conformidade com o layout apresentado pela Câmara 

Municipal de Arapiraca. 

7.10. As condições expressas acima são mínimas podendo ser ofertadas condições 

superiores visando adaptações ao seu padrão normal de serviços, sem prejuízo de 

qualidade e sem alteração do mérito da contratação. 

 

8. DAS OBRIGACÕES DA CONTRATADA 

 

8.1. Os compromissos básicos assumidos pela Contratada são: 

8.2. Executar o objeto em conformidade com as disposições deste Termo de 

Referência, do Edital e seus Anexos, e de acordo com a proposta apresentada; 

8.3. Operar com uma organização completa e independente, fornecendo todos os 

instrumentos e mão de obra necessária à entrega dos produtos, sem nenhum ônus 

adicional a Câmara Municipal de Arapiraca do Estado de Alagoas; 

8.4. Zelar para que seus prepostos envolvidos na entrega dos produtos contratados 

se apresentem convenientemente trajados e devidamente identificados; 

8.5. Ter responsabilidade técnica pelos produtos fornecidos; 

8.6. Responder, perante a CONTRATANTE, por eventuais prejuízos e danos 

decorrentes de sua demora, na condução do objeto deste Instrumento sob a sua 

responsabilidade ou por erros relativos à execução do objeto deste contrato; 

8.7. Entregar os produtos em perfeito estado de uso, e nos prazos estabelecidos; 

8.8. Assumir, com exclusividade, todos os impostos e taxas que forem devidos em 

decorrência do objeto contratado, bem como, as contribuições devidas a 

Previdência Social, encargos trabalhistas e quaisquer outras despesas que se fizerem 

necessárias à perfeita execução do objeto desta licitação; 

8.9. Arcar com todas as despesas relativas à entrega dos itens ora contratados; 

8.10. Abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes do contrato sem a 

expressa concordância da CONTRATANTE; 

8.11. Prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados pela CONTRATANTE 

relacionados à execução do objeto; 

8.12. A empresa vencedora deverá fornecer meios de comunicação, tais como e-

mails e telefones fixos e celulares para contato durante a vigência do contrato para 

que a Câmara Municipal de Arapiraca do Estado de Alagoas possa entrar em 

contato quando necessário. 

8.13. RESPONSABILIZAR-SE COM EXCLUSIVIDADE POR TODAS AS DESPESAS RELATIVAS 

À RETIRADA DO OBJETO CONTRATADO. 
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9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

9.1. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Edital; 

9.2. Aplicar as sanções administrativas, quando se façam necessárias; 

9.3. Realizar o acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato; 

9.4. Designar servidores do seu quadro de pessoal, para exercer a fiscalização do 

contratado e atesto das notas fiscais; 

9.5. Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade 

constatada na entrega do objeto; 

9.6. Fornecer a Contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste 

contrato; 

9.7. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução da contratação fora das 

especificações deste Edital. 

 

10. DA DURAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

10.1. A Ata a ser firmada terá vigência até12 (doze) meses, contado da data de 

sua publicação. 

 

11. DO REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

 

11.1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no 1º, 

do art. 65, da Lei no 8.666/93 e observando-se as demais disposições legais. 

 

12. DO PAGAMENTO 

 

12.1. E concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

protocolização da Nota Fiscal/Fatura perante esta Câmara Municipal de Arapiraca, 

para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Edital; 

12.2. Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do 

objeto deste Edital e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, 

será paga diretamente em sua conta corrente, no prazo de até 30 (trinta) dias, 

contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal; 

12.3. Na Nota Fiscal Fatura deverá conter obrigatoriamente o número da conta 

corrente e a agência bancária. 

 

13. INFORMACÕES AOS LICITANTES 

 

13.1. Os licitantes poderão contatar com a Comissão Permanente de Licitação 

através do telefone (82) 3522-1672, para dirimir dúvidas e prestar os esclarecimentos 

necessários quanto ao serviço a ser prestado, bem como demais informações 

pertinentes. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - SRP 

 

ANEXO II 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/20XX – 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOB 

REGISTRO DE PREÇOS, DESTINADO A 

ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ARAPIRACA. 

  

Aos XXXX dias do mês de XXXXXXX do ano de XXXX, a CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPIRACA(Poder Legislativo), com sede Administrativa na XXXXXXXXXXXXXXX, 

inscrito no CNPJ sob nº XXXXXXXXXX, neste ato representado pelo Presidente 

daCâmara, XXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob nº XXXXXXXXXXX, residente e 

domiciliado nesta Cidade, em sequência denominada simplesmente Órgão 

Gerenciador e a pessoa jurídica XXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob n.º 

XXXXXXXXXXXX, com sede XXXXXXXXXXXXX, neste ato, representada pelo Sr. 

XXXXXXXXXXXXXXXX, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador (a) da 

Cédula de identidade RG nº XXXXXXX – SSP/XX, inscrito(a) no CPF/MF sob n.º 

XXXXXXXXX, residente e domiciliado(a) na XXXXXXXXXXXXX, e, daqui por diante, 

denominada simplesmente Fornecedora Registrada,resolvem, na forma da Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 09, de 27 

de  junho de 2012, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como pela Lei nº 

8.078 de 11 de setembro de 1990, firmar a presente Ata de Registro de Preços, cuja 

minuta foi examinada pela Procuradoria Municipal, que emitiu seu parecer, 

conforme determina o Parágrafo Único do Art. 38 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, mediante as seguintes condições: 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SOB REGISTRO DE 

PREÇOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE ARAPIRACA, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I 

do Edital do Pregão Presencial nº XX/20XX, conforme abaixo: 

 

Item Especificações do Objeto Marca Quant. 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX 

VALOR GLOBAL: XXXXX 
 

2. DA VIGÊNCIA: 

 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços vigerá por XX (____) meses, a partir da 

data de sua assinatura publicação. 
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3. DAS OBRIGAÇÕES: 

 

3.1. O Órgão Gerenciador obriga-se a: 

 

a) efetuar o pagamento à Fornecedora Registrada, de acordo com o prazo 

estabelecido nesta ATA; 

 

b) comunicar formal e imediatamente à Fornecedora Registrada qualquer 

anormalidade no fornecimento dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de 

acordo com as exigências estabelecidas no edital de Pregão Presencial nº XX/20XX 

e seus anexos; 

 

c) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como 

atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas; 

 

d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na Ata, no 

instrumento convocatório e seus anexos; 

 

e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Órgão 

Gerenciador, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo 

mercado; 

 

f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados 

desvantajosos; 

 

g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Fornecedora Registrada; 

 

h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 

 

3.1.1. A fiscalização exercida pelo Órgão Gerenciador não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da Fornecedora Registrada pela completa e perfeita execução 

do fornecimento. 

 

3.2. A Fornecedora Registrada obriga-se a: 

 

a) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre os serviços 

ofertados na licitação; 

 

b) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma; 

 

c) executar os serviços em conformidade com o que foi licitado; 

 

d) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo 

estabelecido pelo representante do Órgão Gerenciador; 

 

e) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de 

Preços sem a expressa concordância do Órgão Gerenciador; 
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f) responder por eventuais danos causados ao Órgão Gerenciador ou a terceiros 

durante a vigência desta Ata por seus agentes ou prepostos; 

 

g) manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de 

habilitação exigidas no edital. 

 

4. DO FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO: 

 

4.1. O fornecimento e/ou execução do item registrado em Ata será solicitado 

mediante o envio da respectiva Ordem de Fornecimento e/ou Execução. 

 

4.2. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade, descrição 

do produto, valor, assinatura do requisitante e data de expedição. 

 

4.3. A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada via fax à Fornecedora 

Registrada ou por qualquer outro meio hábil. 

 

4.4. Poderão ser emitidas mais de uma Ordem de Fornecimento por mês. 

 

4.5. O item solicitado através da Ordem de Fornecimento deverá ser executado 

acompanhado da nota fiscal, dela constando os valores unitários e totais, 

descrição do serviço e a quantidade do respectivo item. 

 

4.6. A Fornecedora Registrada ficará obrigada a atender todas as solicitações 

efetuadas através das Ordens de Fornecimentos emitidas durante a vigência da 

Ata, mesmo se a entrega delas decorrente for prevista para data posterior ao seu 

vencimento. 

 

4.7. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites 

estabelecidos na Lei nº 8.666/93. 

 

5.  DO RECEBIMENTO: 

 

5.1. O fornecimento dos materiais de expediente, objeto desta licitação, deverão 

ser executados ao Órgão Gerenciador, de forma parcelada, em conformidade 

com a Ordem de Fornecimento, de acordo com a necessidade da Câmara 

Municipal de Arapiraca. 

 

5.2. O fornecimento dos materiais de expedientedeverão apresentar qualidade e 

especificações idênticas às mencionadas na proposta comercial da Fornecedora 

Registrada. 

 

5.3.Se a Fornecedora Registrada recusar-se injustificadamente a executar o 

fornecimento dos materiais de expedienteno prazo estabelecido, será convocada 

outra licitante, observada a ordem de classificação, sujeitando-se à desistente as 

penalidades previstas nesta Ata, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 

cabíveis. 

 

5.4. O fornecimento dos materiais de expediente, no ato da execução, deverão 

estar acompanhados da Nota fiscal descritiva, constando número da Ordem de 

mailto:cma.al@cma.al.gov.br


Câmara Municipal de Arapiraca 
       Casa Legislativa Vereadora Herbene Melo 

 

 
 

Página 27 de 31 

Rua José Jailson Nunes, s/nº, Santa Edwirges, Arapiraca/AL, CEP: 57.311-250 

E-mail: cma.al@cma.al.gov.br – CNPJ nº 24.177.362/0001-10 
 

Fornecimento, dados da conta bancária para depósito do pagamento, quando for 

o caso, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS. 

 

6.DO PAGAMENTO: 

 

6.1. O pagamento à Fornecedora Registrada será efetuado em até ___ (_____) dias 

a partir da entrada da Nota Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. 

 

6.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Fornecedora 

Registrada encontra-se em regular situação fiscal para com as fazendas estadual e 

federal. 

 

6.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Fornecedora Registrada tenha 

recolhido o valor de multa eventualmente aplicada. 

 

6.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a 

liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a 

Fornecedora Registrada tome as medidas saneadoras necessárias. 

 

6.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta 

corrente da Fornecedora Registrada, indicada na proposta de preços, devendo 

para isto ficar explicitado o nome do Banco (de preferência o do Brasil), Agência, 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 

 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

7.1. As despesas decorrentes do fornecimento do material de expedienteserão 

cobertas pelas Leis Orçamentárias daCâmara Municipal de Arapiraca/AL, para o 

exercício de XXXX, consignadas nas seguintes rubricas: 

 

Unidade: ............................................... 

Funcional Programática: ..................................... 

Elemento de Despesa:...................................... 

 

7.2. Caso esta Ata venha extrapolar o exercício orçamentário vigente, as despesas 

com estes fornecimentos serão cobertas pelo Orçamento Geral da Câmara de 

competência do exercício orçamentário vigente na data da realização da 

despesa. 

 

8. DO REAJUSTE E DAS ALTERAÇÕES: 

 

8.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 

constantes da Ata de Registro de Preços poderão ser repactuados, desde que 

comprovado o desequilíbrio econômico financeiro, devidamente fundamentado 

pela autoridade superior. 

 

8.2. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, obedecidas às disposições 

contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
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8.3. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens 

registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador promover as necessárias negociações 

junto à Fornecedora Registrada. 

 

8.4. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao praticado no mercado, o Órgão Gerenciador deverá: 

 

a) convocar a Fornecedora Registrada visando à negociação para redução de 

preços e sua consequente adequação ao praticado no mercado; 

 

b) frustrada a negociação, a Fornecedora Registrada será liberada do 

compromisso assumido; 

 

c) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de 

negociação. 

 

8.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a 

Fornecedora Registrada, mediante requerimento devidamente comprovado, não 

puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá: 

 

a) liberar a Fornecedora Registrada do compromisso assumido, sem aplicação 

de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e 

 

b) convocar as demais fornecedoras visando igual oportunidade de 

negociação. 

 

8.6. Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à 

revogação da Ata, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da 

contratação mais vantajosa. 

 

9. DAS PENALIDADES: 

 

9.1. A Fornecedora Registrada que ensejar o retardamento, falhar ou fraudar na 

execução desta Ata, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, 

fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da 

citação, do contraditório e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar 

com a Administração, pelo prazo de até ____ (______) anos, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

9.2. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o 

Órgão Gerenciador poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à 

Fornecedora Registrada as seguintes sanções: 

 

I - advertência; 
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II - multa de ____% (dois por cento) do valor total registrado nesta Ata por infração a 

qualquer cláusula ou condição do fornecimento, aplicada em dobro na 

reincidência. 

 

9.3. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa. 

 

9.4. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, 

ainda, ser inscrito na Dívida Ativa da Câmara e cobrado judicialmente. 

 

9.5. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer 

agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas da Câmara, por meio de 

Documento de Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com 

instruções fornecidas pelo Órgão Gerenciador. 

 

9.6. A sanção prevista no subitem 10.1 poderá ser aplicada juntamente com a do 

inciso II, do subitem 10.2, facultada a defesa prévia da interessada no respectivo 

processo, no prazo de ____ (_____) dias úteis. 

 

9.7. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Fornecedores, e no 

caso de impedimento de licitar e contratar com a Administração, a Fornecedora 

Registrada será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas 

no subitem 10.2 desta Ata e das demais cominações legais. 

 

10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: 

 

10.1. A Fornecedora Registrada terá seu registro cancelado quando: 

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

b) não entregar os bens objeto da Ordem de Fornecimento devidamente 

expedida, sem justificativa aceitável; 

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; e 

d) tiver presentes razões de interesse público. 

 

10.2. O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade 

competente do Órgão Gerenciador. 

 

10.3. A Fornecedora Registrada poderá solicitar o cancelamento do seu preço 

registrado na ocorrência de fato superveniente, devidamente comprovado, que 

venha comprometer a perfeita execução dos compromissos assumidos, decorrente 

de caso fortuito ou de força maior. 

 

mailto:cma.al@cma.al.gov.br


Câmara Municipal de Arapiraca 
       Casa Legislativa Vereadora Herbene Melo 

 

 
 

Página 30 de 31 

Rua José Jailson Nunes, s/nº, Santa Edwirges, Arapiraca/AL, CEP: 57.311-250 

E-mail: cma.al@cma.al.gov.br – CNPJ nº 24.177.362/0001-10 
 

11. DA PUBLICAÇÃO: 

 

11.1. Incumbirá ao Órgão Gerenciador providenciar a publicação desta Ata, por 

extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo de ___ (_____) dias da data da sua 

assinatura. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

12.1. Independente de sua transcrição, o edital, a proposta de preços e os 

documentos da proposta e da habilitação apresentados pela Fornecedora 

Registrada farão parte desta Ata de Registro de Preços. 

 

13. DO FORO: 

 

13.1. Fica eleito o foro da Comarca de ________________ para dirimir qualquer 

dúvida oriunda desta Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro 

foro, por mais privilegiado que seja. 

 

 E para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado, foi lavrada 

a presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, é assinada, em 

___ (______) vias, de igual teor e forma, pelas signatárias deste instrumento, tendo 

sido arquivada uma via na Sede Administrativa da Câmara Municipal de Arapiraca. 

 

 

Arapiraca/AL ___ de ___________ de XXXX. 

 

 

 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPIRACA 

Jário Marques de Barros 
Presidente 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
.............................................................. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

FORNECEDORA REGISTRADA 

 

 
ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS 

 

 
NOME: ...................................................... 
CPF N°: ..................................................... 

  
NOME: ........................................................ 
CPF N°: ....................................................... 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 - SRP 

 

ANEXO III 

 

MODELO PROPOSTA COMERCIAL 

 

 

 

A empresa    ................................................................................  estabelecida  na 

........................................................................................................, inscrita no CNPJ sob n.º 

......................................................., propõe fornecer a CÂMARA MUNICIPAL DE 

ARAPIRACA, em estrito cumprimento ao previsto no Edital da licitação em epígrafe, 

produtos, conforme abaixo descriminado: 

 

 

Item Descrição Marca Und. Quant. Preço 

Unitário 

Preço 

Total 

01     

 

R$ .......... R$............ 

Valor Total R$ 

 

 

(Asequência do preenchimento dos itens deve acompanhar a ordem descrita na 

planilha dos produtos (ANEXO I). 

 

A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no Edital.  

 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 

abertura da sessão pública de pregão. 

 

 

 

                                       Cidade,           de                          de  2020. 

 

 

________________________________________________ 

(nome e assinatura do representante legal da licitante) 

R.G.: 

Cargo 
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