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                                                              EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 

 

PROC. ADIMIN N° 030/2022-PE/PMI 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 9/2022-030 – PE/PMI 

O Município de IPIXUNA DO PARÁ através da PREFEITURA MUNICIPAL, e este Pregoeiro, leva ao 

conhecimento dos interessados que na forma da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 

10.024/2019, e, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei. 8.666/93, bem como, pela Lei 

Complementar n°. 123/2006, com as respectivas alterações posteriores e demais legislação em vigor, fará 

realizar licitação na modalidade Pregão, do tipo menor preço, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PRADRONIZADO PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, GUARDA DE TRANSITO E SAMU, DO MUNICIPIO DE 

IPIXUNA DO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERENCIA ANEXO I. Conforme 

condição que trata do objeto, mediante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 

 

1 – DO OBJETO. 
Constitui objeto do presente edital a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PRADRONIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

GUARDA MUNICIPAL, GUARDA DE TRÂNSITO E SAMU, DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, EM 

CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, conforme especificações constantes do 
Anexo I, parte integrante deste edital. 

2 – DO ENDEREÇO, DATA E HORARIO DO CERTAME. 
2.1. O início da sessão pública será às 09h00min (horário de Brasília) do dia 08 de Julho de 2022, através 
do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARITICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste pregão quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de 
atividade pertinente ao objeto da licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à 
documentação, constantes deste edital e seus anexos. 
3.2. Todos os itens serão destinados a todas as empresas, incluindo microempresas e empresas de 
pequeno porte, com tratamento diferenciado. 

3.3. Nos itens que compõem o anexo I deste Edital, poderão participar empresas enquadradas como 

Microempresas, Empresas de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual e demais empresas, do ramo de 

atividade pertinente ao objeto deste Pregão Eletrônico, que atendam às exigências deste Edital. 
3.4 Não poderão participar deste pregão: 
3.5.   Empresas que não atenderem às condições deste edital; 
3.6. Empresas que estejam em processo de falência ou concordata, sob concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação; 
3.7. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou indireta, 
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do 
Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não 
poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ. 
3.7.1. Empresas inadimplentes em obrigações assumidas com A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA 
DO PARÁ; 
3.7.2. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 
3.7.3. Empresas que possuam em seu quadro societário servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, 
dirigente ou responsável técnico; 
3.7.4. Empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no país; 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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3.7.5. Que constem nos cadastros oficiais: Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de 
Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) – Controladoria Geral da União e Cadastro de Inidôneos do TCU. 
4. DO CREDENCIAMENTO. 
4.1. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos por 
um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances 
dos proponentes com plena visibilidade para o Pregoeiro e total transparência dos resultados para os 
licitantes e  a sociedade, através da rede mundial de computadores – Internet. 

4.2 A realização do procedimento estará a cargo do Pregoeiro e da Administradora do Pregão Eletrônico, 
empresa responsável para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras 
eletrônicas. 
4.3 O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto ao site www.portaldecompraspublicas.com.br e 
preencher o Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em 
cadastrar-se e apresente a documentação exigida, terá acesso ao portal.  
4.3.1 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
4.3.2 O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da 
proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a 
realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico. 
4.4 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, a proponente 
deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital, bem 
como manifestar sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
 4.4.1 O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá 
expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e 
condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e 
acabado o contrato de compra e venda do produto negociado. 
4.5 O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão. 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
5.1 O acolhimento das propostas de preços concomitante com os documentos de habilitação será a partir 
das 09h00min (horário de Brasília/DF) do dia 27 de Junho de 2022, até às 09h00min (horário de 
Brasília/DF) do dia 08 de Julho de 2022.  
5.2. A Proposta de Preços deverá conter a mesma descrição dos itens descritos no Termo de Referência, 
não podendo a proponente modificar, suprimir ou acrescentar a descrição contida no edital, sob pena de 
desclassificação.  
5.3. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no edital ocorrerá por meio 
de chave de acesso e senha. 
5.4. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a 
conformidade de sua proposta com as exigências do edital. 
5.4.1.  A falsidade da declaração de que trata o item 5.4. Sujeitará o licitante às sanções previstas no art. 7º 
da Lei Federal n° 10.520/2002. 
5.5. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente 
inseridos no sistema até o dia e horário da abertura da sessão pública. 
5.6. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, não haverá 
ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após a abertura da sessão. 
5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão 
disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 
lances. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.8. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o 
encerramento do envio de lances, observado o prazo de 2 (Duas) horas. 
5.9. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 
5.9.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
5.10. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o Pregoeiro dará 
sequência ao processo de pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data e horário definidos 
no edital.  
5.11. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor de acordo com o especificado no Anexo I. 
5.12. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por 60 (sessenta) dias, sob pena de 
incidir nas sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002. 
6 – DOS LANCES. 
6.1. Tendo o proponente sido credenciado, poderá ele participar da sessão de disputa de preços, na data e 
horários definidos no preâmbulo deste edital. 
6.2. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à sessão pública, na data e horário previstos neste edital, 
com a divulgação da melhor proposta para cada item. 
6.3.  O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas. 
6.3.1 No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na 
etapa de propostas. 
6.3.2 No caso de houver propostas empatadas, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
6.4 Os proponentes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO POR CADA ITEM, 
observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos. 
6.5 Somente serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema. 
6.5.1 Se algum proponente fizer um lance que  esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças 
inexequíveis ou excessivas) poderá tê-lo desclassificado pelo Pregoeiro através do sistema. Neste caso, a 
disputa será suspensa, sendo emitido um aviso e na sequência o Pregoeiro justificará o motivo da exclusão 
através de mensagem aos participantes e, em seguida, a disputa será reiniciada pelo Pregoeiro. 
6.5.2 Não será retirada a proposta ou desclassificado o lance quando este não for considerado inexequível 
pelo Pregoeiro durante a sessão de lances, não sendo admitidos pedidos de desclassificação via e-mail, 
telefone ou chat. 
6.6 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e 
registrado em primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
6.6.1. O intervalo mínimo de diferencia de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$: 1,00 (Um Real). 
6.6.2. O intervalo entre lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 (Vinte) segundos e 
o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (Três) segundos, sob pena de serem automaticamente 
descartados pelo sistema os respectivos lances. 
6.7 Durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, as proponentes serão informadas em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu detentor. 
6.8. Será adotado para este pregão o MODO DE DISPUTA ABERTO, onde os licitantes apresentarão 
lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
6.8.1. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 (dez) minutos e, 
após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) 
minutos do período de duração da sessão pública. 
6.8.2.  A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 2 (dois) minutos e ocorrerá 
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se 
tratar de lances intermediários. 
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6.8.3.  Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida nos itens 6.8.1. e 6.8.2., a sessão 
pública será encerrada automaticamente. 
6.8.4.  Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o Pregoeiro poderá, 
assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do 
melhor preço, mediante justificativa. 
6.9 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível às proponentes, para a recepção dos lances, retornando o 
Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
6.10 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão Eletrônico 
será suspensa e terá reinicio somente após comunicação expressa aos participantes. 
6.11 Após o encerramento da etapa de lances, como critério de desempate, será assegurada preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam 
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à melhor proposta classificada. 
6.11.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
automaticamente pelo sistema para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 
6.11.2 A nova proposta de preços mencionada no subitem anterior deverá ser inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em favor da detentora desta nova 
proposta (ME ou EPP). 
6.11.3 Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 
anterior, serão convocadas automaticamente pelo sistema as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
6.11.4 No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a 
melhor oferta. 
6.11.5 Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.11.3, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
6.11.6 O procedimento previsto no item 6.11 somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. Nesse caso, havendo empate entre 
duas ou mais propostas, o desempate far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio. 
6.12 O Pregoeiro deverá ainda encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas diretamente à 
proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como 
decidir sobre a sua aceitação. 
7- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS. 
7.1 Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para o objeto, obtido por meio de pesquisa de mercado. 
7.2.  A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO, representado pelo MENOR 
PREÇO POR ITEM, observado o preço total de referência do item, obtido por meio de pesquisa de mercado. 
7.3. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 
eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. 
7.3.1.  A negociação será realizada por meio do sistema pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos e poderá 
ser acompanhada pelos demais licitantes. 
7.4. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável, se estiver acima do valor de referência ou 
se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e as condições de habilitação, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que satisfaça às condições e exigências 
constantes no edital e seus anexos. 
7.4.1 Ocorrendo a situação referida no item 7.4. O Pregoeiro deverá negociar com a licitante subsequente 
para que seja obtida melhor proposta. 
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7.4.2 Se a negociante se mantiver inerte pelo decurso de tempo de 5 (cinco) minutos durante a fase de 
negociação, dar-se-á a preclusão e a negociação passará para a colocada subsequente.  
7.5. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação no edital e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.         
7.6. O prazo para envio da proposta de preços readequada com os respectivos valores obtidos na fase de 
lances pelo vencedor será de 2 (Duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro no sistema, para envio 
da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a 
negociação. 
7.6.1.  Caso seja verificado a necessidade de comprovação documental, o Departamento de Licitação 
poderá solicitar originais ou cópias autenticadas. 
7.6.2. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e 
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
7.7.  Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 
examinará a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de 
uma proposta que atenda ao edital. 
7.8. Não poderá haver desistência dos lances ofertados ou das propostas registradas, sujeitando-se 
o proponente desistente às penalidades constantes neste edital. 
7.9. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
7.9.1. A Comissão de Licitação no uso de suas atribuições legais, poderá, após a fase de lances 
solicitar a composição de preços unitário, juntamente com as notas de entradas das licitantes 
vencedoras, no intuito de verificar se os preços ofertados não afetaram a entrega dos produtos, e 
principalmente a continuidade dos serviços públicos. 
8- DA PROPOSTA DE PREÇOS 
8.1. Declarada a empresa vencedora ao final da fase de lances, o licitante detentor da melhor oferta deverá 
encaminhar a proposta de preços realinhada de forma digitalizada no prazo de até 2 (Duas) horas, 
contados a partir da declaração de vencedor, no campo adequado para tal, disponível no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, contendo os valores (unitários e totais), descrição contendo 
especificação detalhada, unidade de fornecimento, marca e o valor deverá ser igual ou menor ao lance 
vencedor.  
8.1.1. Dentro do prazo de 2 (Duas) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos 
forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua Proposta de Preços.  
8.1.2. Em caso de qualquer ocorrência que impeça a inserção da proposta realinhada e/ou de documentos 
de habilitação, na devida plataforma digital, a empresa vencedora deverá solicitar via chat da plataforma 
digital o envio dos referidos documentos por e-mail dentro do prazo estabelecido de 2 (Duas) horas.  
8.1.3. A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 2 (Duas) 
horas, não serão considerados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de Preço 
ou de qualquer outro documento complementar ou retificador ou que deveria ter sido remetido juntamente 
com a proposta, sendo realizado, pelo Pregoeiro, o registro da não aceitação da proposta, e a convocação 
da próxima licitante. 
8.1.4. Os prazos que se referem o item 8.1 não serão prorrogados. 
8.2. A Proposta de Preços deverá atender aos seguintes requisitos: 
8.2.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em formulário próprio contendo as mesmas 
informações exigidas no termo de referência, assinado por quem de direito, em 01 (uma) via, no idioma 
oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, constando o preço de cada item, expresso em reais 
(R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no valor unitário, em algarismos arábicos, conforme mencionado 
acima, marca do produto, devendo todas as folhas ser rubricadas e assinada na última folha em local 
específico; (Modelo/Anexo II). 
8.2.2. Apresentar preços completos, expresso em reais, em algarismo nos itens e, em algarismo e por 
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extenso, no valor total, computados todos os custos necessários para o atendimento do objeto da licitação, 
bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 
seguros, deslocamentos de pessoal, garantias e quaisquer outros ônus que incidam ou venham a incidir 
sobre o objeto licitado e constante da proposta; 
8.2.3. Constar preço unitário e total de cada item, bem com o valor total ofertado, sendo que o preço unitário 
deverá ser composto apenas de 2 (duas) casas decimais após a vírgula. Em caso de divergência entre os 
valores unitário e total, serão considerados os primeiros e, entre os expressos em algarismos e por extenso, 
serão considerados estes últimos; 
8.2.4. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou incorretamente 
cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço inexequível no 
julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos 
de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os materiais ser fornecidos sem ônus adicionais; 
8.2.5. O prazo para a prestação dos serviços deverá ser de acordo com o cronograma estipulado pela 
Secretaria solicitante; 
8.2.6. Somente será aceito um preço para cada item; 
8.2.7. Constar prazo de validade das condições propostas por 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação da proposta. Não havendo indicação expressa, esse prazo será considerado como tal; 
8.2.8. Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do estabelecimento da 
empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e 
endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, número da conta corrente bancária e 
agência respectiva. Os dados referentes à conta bancária poderão ser informados na fase da contratação; 
8.2.9. Número deste pregão. 
8.3. Ocorrendo divergência entre o valor unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o 
primeiro. 
8.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
8.5. A Proposta de Preços será considerada completa, abrangendo todos os custos com a entrega do 
serviço licitado, conforme disposto nos itens 8.2.1, 8.2.2 e 8.2.3 deste edital. 
8.6. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer alternativas de 
preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital. 
8.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a proposta apresentada, seja quanto ao preço, condições de 
pagamento, prazos ou outra condição que importe em modificação dos termos originais ofertados. 
8.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do presente 
edital e de seus anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o 
julgamento.  
8.4. O artigo 48, I, II da Lei Nº 8.666/1993 impõe que serão desclassificadas as propostas que: 
a) - As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
b) – Propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis; 
c) – Será considerado preço inexequível, as propostas que apresentarem preços unitários abaixo de 50%, do valor 
orçado no termo de referência anexo I. 
8.5. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica em 
submissão a todas as condições estipuladas neste edital e seus anexos, sem prejuízo da estrita observância 
das normas contidas na legislação federal mencionada no preâmbulo deste edital. 
8.10. O Pregoeiro considerará como formal: erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a 
Administração Pública e não implique em nulidade do procedimento. 
8.11. A proponente deverá manter o valor da proposta registrada por 60 (sessenta) dias, sob pena de incidir 
nas sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002. 
9 - HABILITAÇÃO 
9.1 Para a habilitação, a empresa deverá apresentar uma via dos documentos abaixo discriminados, 
inseridos no sistema até 09:00h do dia 08 de Julho de 2022, dia da abertura da sessão pública, no campo 
adequado para tal, disponível no site www.portaldecompraspublicas.com.br.  

9.1.1 Não serão aceitos protocolos de documentos em substituição aos documentos requeridos no 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

7 

presente Edital e seus anexos. 
9.1.2 Os documentos deverão ser apresentados com impressão apenas no anverso (frente) das folhas, não 
sendo aceitas quaisquer impressões no verso das folhas. 
9.1.2. O descumprimento do item 9.1.2 não será motivo de inabilitação do proponente. 
9.1.3 Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. Caso o órgão 
emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de 
emissão. 
9.2 Habilitação jurídica: 
9.2.1 Registro comercial, no caso de empresa individual, ou; 
9.2.2 Ato constitutivo e alterações subsequentes, ou contrato consolidado, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores, ou; 
9.2.3 Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada dos nomes e endereços dos diretores em exercício; 
9.2.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

9.2.5. Alvará de funcionamento emitido pelo órgão competente da sede da licitante; 
9.3 Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
9.3.1 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
9.3.2 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
9.3.3 Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (incluindo INSS), Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede do proponente; 
9.3.4 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
9.3.5 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida em data não superior a 180 dias da data de 
abertura do certame. 
9.3.6. Certidão Negativa de (Nada Consta) na Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) 
originária do site www.tjdft.jus.br, A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 
8.666/1993; 

9.3.7. Certidão (Nada Consta) de Distribuição Cível e Criminal originária do Estado de origem do 

participante através do site: (portal.trf1.jus.br/sjpa/); 
9.4 Qualificação Econômico-Financeira: 

a)- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 

na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses 
da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do ÍNDICE 
GERAL DE PREÇOS -DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - 
FGV ou de outro indicador que o  venha  substituir,  vir  acompanhado  da  Certidão  de  Regularidade  
Profissional do Contador,  CERTIFICANDO  que  o  profissional  identificado  no  presente  documento 

encontra-se  em  situação  REGULAR  neste  Regional. 
a.1). O balanço Patrimonial de que trata o item anterior e seus subitens, não será exigido para as empresas 
de ramos de fabricação de produtos de padaria; 
a.2) - A demonstração da boa situação financeira será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 
LG = ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A  LONGO PRAZO                
 
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL A  LONGO  PRAZO 

 
SG=ATIVOTOTAL 

http://www.tjdft.jus.br/
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PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL  

A LONGO PRAZO LC = ATIVO CIRCULANTE 

 
PASSIVO CIRCULANTE 

b) - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao balanço; 
c) - Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão de Cadastramento reserva-se o direito de efetuar 
os cálculos; 
d) - Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio líquido, deverá ser apresentado, juntamente 
com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 
Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis assim apresentados: 
1) Sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima): 
a) -Registrados e arquivados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
b) - Publicados em Diário Oficial; 
c) -Publicados em jornal de grande circulação; 
d) - Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante. 
2). Sociedades limitada (LTDA): 
a) -Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 
b) - Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
c). Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n.º 123/2006 - Lei das Microempresas 
e das Empresas de Pequeno Porte "SIMPLES": 

d) - Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; 
e) - Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou 
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
3). Sociedade criada no exercício em curso: 
a) - Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial 
da sede ou domicílio da licitante; 
1). O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou 
por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 
9.4.1 Certidão negativa de pedido de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não 
constar no documento. 
9.4.2. Certidão Simplificada Expedida pela JUNTA COMERCIAL com registro de Capital nos termos do art. 
31, 3º da lei. 8.666/93.  
9.4.3. Certidão Negativa de cartório de protesto da sede da licitante, datado dos últimos 30(Trinta) 

dias. 
9.5 Qualificação Técnica: 

a) – Prova de aptidão da empresa licitante por meio de atestado(s) de capacidade técnica fornecida(s) por 
pessoa(s) jurídica de direito público ou privado, conforme disposição do art. 30 da Lei nº 8.666/93. 
Comprovando que já executou serviços com características semelhantes ao objeto do presente 
certame, com firma reconhecida em cartório, acompanhado do contrato e suas respectivas notas 
fiscais para comprovação da execução; 
9.5.1. Comprovação de que é adimplente com o Município, para o fornecimento do objeto licitado, através 

de Declaração de Adimplência, expedido pela Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará, até o segundo dia 
que antecede a data de abertura do presente certame.  
Obs: A referida declaração deva ser solicitada formalmente, a interessada devera no ato da solicitação 
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apresentar documentos que comprove que tem poderes para tal, com apresentação de; Oficio, Contrato 
Social, RG e CPF, se for proprietário Oficio, Contrato Social, RG, CPF e Procuração, devidamente 
reconhecida em cartório se for procurador. A referida declaração poderá ser solicitada de forma presencial, 
no endereço; TV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/N-CENTRO – IPIXUNA DO PARÁ, CEP. 68637-000 e/ou no 

endereço eletrônico; CPL – licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br. 

9.5.2. Certificado de vistoria anual (habite-se), emitido pelo corpo de bombeiros militar; 
9.6 Declarações de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006 (Anexo III): 
9.6.1 Em se tratando de microempresa – ME ou empresa de pequeno porte – EPP, a comprovação desta 
condição será efetuada mediante apresentação de declaração de que a empresa está excluída das 
vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, (Anexo III – Declaração 
de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 123/2006) acompanhada da certidão 
simplificada expedida pela Junta Comercial (Conforme Instrução Normativa n.º 103, art. 8º do Departamento 
Nacional de Registro do Comércio, de 30/04/2007, publicada no DOU de 22/05/2007). 
9.6.2. A certidão deverá ter sido emitida nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para 
a realização do certame, sob pena de não aceitabilidade. 
9.6.3.  A consulta de optante pelo Simples Nacional não substitui a Certidão da Junta Comercial.  
9.6.4 Em se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, estas deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 
alguma restrição; 
9.6.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 
(cinco) dias, prorrogáveis por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente (ME ou EPP) for declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, 
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de negativa; 
9.6.6. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem anterior implicará decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei nº 8.666/1993, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura da Ata, ou revogar a licitação; 
9.7. Declaração de Habilitação (Anexo IV): 
9.7.1 A licitante deverá apresentar declaração de que os produtos ofertados serão entregues de acordo com 
as exigências estabelecidas no edital, conforme modelo no Anexo IV. 
9.8.  Declaração em Cumprimento ao Disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal (Anexo 
V): 
9.8.1. A licitante deverá apresentar declaração de inexistência de fato impeditiva à sua habilitação e que não 
emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, 
salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, conforme Modelo de Declaração do Anexo V. 
9.9. Declaração de Não Parentesco (Anexo VI): 
9.9.1. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui proprietário, sócios ou funcionários que 
sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem 
como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade até o terceiro grau, reta e colateral e, por afinidade até o segundo grau, de agente político do 
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
OBSERVAÇÕES 

1. O objeto constante do ato constitutivo da empresa deve ser compatível com o objeto licitado. 
2. Não serão aceitas certidões positivas de débito, exceto quando constar da própria certidão ressalva que 
autorize a sua aceitação. 
3. A documentação exigida no item 9 deverá ser compatível com as respectivas inscrições nas esferas 
federal, estadual e municipal. 
4. A aceitação dos documentos obtidos via Internet ficará condicionada à confirmação de sua validade, 
também por esse meio, se dúvida houver quanto à sua autenticidade, pelo Pregoeiro. 
5. Para efeito da validade das certidões de regularidade de situação perante a Administração Pública, se 

mailto:licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br


ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

10 

outro prazo não constar da lei ou do próprio documento, será considerado o lapso de 90 (noventa) dias entre 
a data de sua expedição e a da abertura do certame. 
6. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia reprográfica 
autenticada por tabelião por força de lei ou a publicação em órgão da imprensa na forma da lei. 
6.1. As autenticações somente serão aceitas quando feitas em cartório. 
6.2. Na hipótese da apresentação de documentos originais, estes serão anexados ao processo licitatório. 
7. Os documentos exigidos para habilitação, consoante o estabelecido no item 9 deste edital, não poderão, 
em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos que configurem o seu requerimento, ou apresentados 
por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 
7.1. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 
previsto no item 9 inabilitará o licitante e o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a verificação das condições de habilitação do licitante, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste edital. 
8. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 
substituído por cópia reprográfica autenticada. 

9. A licitante que declarar que cumpre os requisitos de habilitação e não os cumprir será inabilitada e 
sujeita às penalidades legais. 
10. Se a vencedora não encaminhar a proposta de preços ou os documentos de habilitação dentro do prazo 
estabelecido no edital será penalizada de acordo com as sanções dispostas no art. 7º da Lei 10.520/2002. 

10. ESCLARECIMENTO, IMPUNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS. 
10.1. Conforme previsto nos arts. 23 e 24 do Decreto Federal nº 10.024/2019, até 3 (três) dias úteis antes 
da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou 
impugnar o ato convocatório do pregão. 
10.1.1. Os pedidos de esclarecimentos ou de impugnação referentes ao processo licitatório serão enviados 

por meio eletrônico, através do site www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail, CPL – 

licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br ou ainda, protocolando o documento original no Departamento de 

Protocolo da Secretaria Municipal de Administração, localizado na TV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/N-

CENTRO – IPIXUNA DO PARÁ, CEP. 68637-000. 
10.1.2. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data de 
recebimento da petição, conforme estabelecido nos §§ 1º dos arts. 23 e 24 do Decreto Federal nº 
10.024/2019, poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 
10.1.3.  Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 
10.1.4. As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 
10.2. Conforme previsto no art. 4º, XVIII, da Lei Federal nº 10.520/2002, no art. 44 do Decreto Federal n° 
10.024/2019, declarado o vencedor qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, através de formulário próprio do sistema eletrônico, explicitando sucintamente suas 
razões, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, 
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
10.2.1. As razões e contrarrazões deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, através do portal 
www.portaldecompraspublicas.com.br ou através do e-mail, CPL – licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br ou ainda, 

protocolando o documento original no Departamento de Protocolo da Secretaria Municipal de Administração, 
localizado na, TV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/N-CENTRO – IPIXUNA DO PARÁ, CEP. 68637-000.  
10.2.2. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a 
proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro. 
10.2.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso 
e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
10.2.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
10.2.5. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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10.2.6. Decairá do direito de interpor recurso perante a Administração, aquele que aceitando os termos 
desta licitação sem objeção, venha apontar, de forma extemporânea, falhas ou irregularidades que a 
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
10.2.7. Decididos os recursos, o Pregoeiro fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. 
10.3. Ocorrendo pedido de esclarecimentos, impugnação ou recurso de caráter meramente protelatório, 
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e legislação 
vigente. 
10.4. O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este edital poderão ser consultados 
no endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, que será atualizado a cada nova etapa do pregão. 
11. DO PREÇO E DO PAGAMENTO 
11.1 O preço total deverá ser fixo em reais, com duas casas decimais, equivalentes ao de mercado na data 
da sessão pública de disputa de preços. 
11.2 Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com 
impostos, taxas, seguros, encargos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre à 
execução do objeto desta licitação, sem qualquer ônus para a Administração e quaisquer outros que incidam 
sobre a avença. 
11.3 Caso o lance vencedor esteja acima do valor estimado, a licitante será convocada pelo chat do 
sistema, para negociar o valor do lance e, em caso de não atendimento à convocação dentro do prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, de no mínimo 5 minutos, será convocada a próxima colocada para a negociação. 
11.4 O pagamento de cada compra será efetuado por meio de depósito bancário em conta corrente 
fornecida pela Contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da entrega dos produtos, com a apresentação 
das respectivas notas fiscais devidamente atestadas pelo setor competente. 
11.5 A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do empenho estiver em total conformidade 
com as especificações exigidas pelo Município. 
11.6 Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela 
vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 
11.7 O CNPJ da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada no procedimento licitatório. 
11.8 Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação 
quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 
que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
12 – DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOAÇÃO E DA ATA REGISTRO DE PREÇO. 

12.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos proponentes quanto à 
interposição de recurso, o Pregoeiro opinará pela adjudicação do objeto licitado, o que posteriormente será 
submetido à autoridade competente para fins de homologação. 
12.2 No caso de interposição de recurso, após proferida a decisão, serão adotados os mesmos 
procedimentos já previstos neste edital para adjudicação e homologação do resultado da licitação. 
12.3 A autoridade competente homologará o resultado da licitação, convocando o adjudicatário a assinar a 
Ata de Registro de Preços dentro do prazo de no máximo 05 (cinco) dias úteis, a contar da data em que o 
mesmo for convocado para fazê-lo junto ao Município. 
12.4 A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a assinar a Ata, retomar a 
sessão pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para 
fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação 
independentemente da cominação do artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
12.5 Decorrido o prazo do item 12.3, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à 
Prefeitura o proponente convocado para a assinatura da Ata, será ele havido como desistente, ficando 
sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente: 
12.5.1 Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da respectiva proposta; 
12.5.2 Impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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12.5.3 A multa de que trata o item 12.5.1 deverá ser recolhida no prazo de 10 (dez) dias, a contar da 
intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no 
prazo de 10 (dez) dias. 
13 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

13.1 8.1 - As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da dotação orçamentária 
Exercício 2022, Atividade. 0201.041220036.2.005, Manutenção da Segurança e Guarda Municipal, 
Classificação Econômica, 3.3.90.30.00, Material de Consumo, Exercício 2022, Atividade 
0801.261250003.2.113, Manutenção do Departamento de Transito, Classificação Econômica, 3.3.90.30.00, 
Material de Consumo, Exercício 2022, Atividade 0901.103020010.2.027, Manutenção do SAMU – Serviço 
de Atendimento Médico de Urgência, Classificação Econômica, 3.3.90.30.00, Material de Consumo  Cujos 
programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou 
documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital e ao que dispõe o artigo 62 da 
Lei 8.666/1993 e alterações. 
14– DO REAJUSTE DE PREÇOS. 

14.1. Os preços pactuados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência do contrato. 
15.. Considera-se preço registrado aquele atribuído aos serviços, incluindo todas as despesas e custos até à 
execução do serviço, tais como: tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), 
seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou complementar e outras não especificadas neste 
edital, mas que incidam no cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora do contrato na 
execução do mesmo. 
15.1 Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para mais ou para menos, 
devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 
65 da Lei nº 8.666/1993 e alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e extracontratual), bem como no Decreto nº 
7.892 de 23 de janeiro de 2013. 
15.2 A contratante deverá decidir sobre a revisão dos preços ou cancelamento do preço registrado no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo. 
15.3 No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, 
a contratante, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores 
do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação. 
15.4 Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a contratante 
notificará o fornecedor com o primeiro menor preço registrado para o item ou lote visando a negociação para 
a redução de preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, qualidade e 
especificações. 
15.5 Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, a contratante desonerará o fornecedor 
em relação ao item e cancelará o seu registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 
15.6 Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, respeitada a      ordem de 
classificação visando estabelecer igual oportunidade de negociação. 
15.7 Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, mediante requerimento devidamente instruído, pedir 
revisão dos preços ou o cancelamento de seu registro. 
15.8. A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro, deverá 
ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, 
mediante juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de 
transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena 
de indeferimento do pedido. 
15.8.1.A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, banco de dados, índices ou 
tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo 
todos os elementos para fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no 
embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido. 
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15.9. Preliminarmente, a contratante convocará o prestador dos serviços no sentido de estabelecer 
negociação visando a manutenção dos preços originariamente registrados, no contrato dando-se preferência 
ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de 
classificação, (se for o caso) 
15.9.1. Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as licitantes não aceitarem o 
preço máximo a ser pago pela Administração, A CONTRATANTE revogará o CONTRATO, liberando os 
fornecedores dos compromissos assumidos, e/ou aplicará as penalidades cabíveis. 
15.9.2. Definido o preço máximo a ser pago pela Administração, o novo preço deverá ser consignado 
através de apostilamento no CONTRATO, ao qual estarão as empresas vinculadas. 
15.9.3. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, poderá o Gestor da Ata proceder à 
nova licitação para a aquisição do produto, sem que caiba direito de recurso. 
15.9.4. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da licitante não produzirá efeito suspensivo 
durante o período de análise do pedido, devendo a detentora do CONTRATO manter os prazos para 
entrega dos produtos ou prestação de serviços, sob pena de aplicação das penalidades previsto neste 
edital. 
16 – DA ENTREA E DO PRAZO. 

16.1 A(s) licitante(s) vencedora(s) se obriga(m) a executar os serviços objetos desta licitação, mediante a 
emissão de ordem de serviços pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, a partir da data da 
assinatura da Ata de Registro de Preços. 
16.2 A entrega dos serviços deverá ocorrer em conformidade com as necessidades da Prefeitura Municipal, 
prazo este que não poderá exceder o máximo de 48 (Quarenta e Oito) horas, que antecede o início do 
evento contados a partir da data de recebimento da ORDEM DE SERVIÇOS. Imediatamente após a 
entrega dos SERVIÇOS, objetos desta Licitação, os mesmos serão devidamente inspecionados pelo setor 
responsável. No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos mesmos em relação 
à proposta comercial da contratada ou em relação às condições expressa neste Edital, os mesmos serão 
sumariamente rejeitados, sujeitando-se a contratada às penalidades. 
16.3 Os serviços deverão ser entregues em perfeito estado de para uso. O não cumprimento dessa 
condição acarretará na revisão dos serviços, onde à empresa detentora da Ata, ficara obrigada a refazer os 
serviços, sem custos adicionais para a CONTRATANTE, sendo os custos por conta da referida empresa. 
16.4 Os serviços deverão ser executados em conformidade com o termo de referência anexo I.  

16.5 Todos os serviços deverão ser entregues devidamente qualificado para garantir a integridade dos 
equipamentos e dos usuários da rede pública municipal. 
16.7 A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ será rigorosa na conferência dos serviços 
entregues, reservando-se o direito de conceder a autorização do seu pagamento condicionada à qualidade 
do serviço entregue. 
16.8 Os serviços devem obedecer a todas as normas técnicas e exigências inerentes aos mesmos. 
16.9 Os serviços em desconformidade serão rejeitados no ato da entrega, devendo a empresa sanar o 
problema em até 48 (Quarenta e Oito) horas, sob pena de cancelamento do serviço. 
17 – DAS OBRIAÇÕES 
17.1 Do Município: 
17.1.1 Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega dos serviços objeto desta licitação; 
17.1.2 Aplicar à detentora do contrato as penalidades, quando for o caso; 
17.1.3 Prestar à detentora do contrato toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 
execução do objeto; 
17.1.4 Efetuar o pagamento à detentora do contrato no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal, 
devidamente atestada pelo fiscal; 
17.1.5 Notificar, por escrito, à detentora do contrato da aplicação de qualquer sanção. 
17.2 Da Empresa Vencedora: 
17.2.1 Executar os serviços nas especificações e com a qualidade exigida; 
17.2.2 As notas fiscais não poderão ter rasuras e deverão descrever corretamente o item, e número de 
empenho, o número do processo de compras, dados bancários para depósito. As notas fiscais serão 
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liberadas para pagamento somente quando, estiver devidamente assinado e carimbado pelo funcionário 
responsável. 
17.2.3 Pagar todos os tributos, encargos, custos e despesas, dentre outros, que incidam ou venham a 
incidir, direta ou indiretamente, sobre os serviços fornecidos; 
17.2.4. Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 
17.2.5. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta. 
18 – DAS PENALIDADES 

18.1 O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução 
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores 
a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, nos termos do art. 7º da Lei 10.520/2002. 
18.2 Após o devido Processo Administrativo, a penalidade será obrigatoriamente registrada no Diário Oficial 
do Estado e/ou União. 
18.3 Nos casos previstos no art. 7º da Lei 10.520/2002, a Contratada estará sujeita às seguintes 
penalidades: 
18.3.1. Multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na entrega do objeto, até o 30º 
(trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato;  
18.3.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias 
na execução do objeto, com a consequente rescisão contratual; 
18.3.4. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso da empresa, injustificadamente, 
desistir do contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais casos de inadimplemento 
contratual; 
18.3.5. Impedimento de licitar e contratar com o Município por período não superior a 5 (cinco) anos. 
18.3.6. A aplicação da sanção prevista no item 18.3.4, não prejudica a incidência cumulativa das 
penalidades dos itens 18.3.1. 18.3.2. 18.3.3. Principalmente sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de 
reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento, facultada a 
defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias. 
18.4 As sanções previstas nos itens 18.3.1. 18.3.2. 18.3.3. Poderão ser aplicadas conjuntamente com o 
item 18.3.4. Facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias. 
18.5 Ocorrendo à inexecução de que trata o item 18.3. Reserva-se ao órgão contratante o direito de optar 
pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação. 
18.6 A segunda adjudicatária, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições 
estabelecidas neste edital. 
19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ou 
apresentarem proposta relativa ao presente pregão. 
19.2 A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrentes de 
fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou anulados, no todo ou em parte, por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
19.3 O resultado dessa licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de 
Apoio. 
19.4 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
19.5 No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, 
poderá a licitação ter: 

a) Adiada sua abertura; 
b) Alterado o edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 
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19.6 Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993, no que não colidir com 
a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
19.7 Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, fica eleito o Foro da Comarca 
de IPIXUNA DO PARÁ, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
19.8 Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital poderão ser 
obtidos junto A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ pelo e-mail 

licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br, nos dias úteis no horário das 08h00min às 13h30min (horário de 

Brasília/DF). 
19.9 Faz parte deste edital: 
Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 

Anexo III – Modelo de declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar n.º 123/2006;  

Anexo IV – Modelo de declaração de habilitação e de veracidade;  

Anexo V – Modelo de declaração de inexistência de fatos impeditivos e/ou supervenientes; 

Anexo VI – Modelo de declaração de conhecimento do edital; 

Anexo VII – Modelo de declaração de não parentesco; 

Anexo VIII – Modelo de declaração que não emprega menor de idade; 

Anexo IX – Modelo de Ata de Registro de Preços. 

Anexo  X  - Minuta de Contrato 

 

 

 
                                                                                              Ipixuna do Pará/Pa 24 de Junho de 2022.  
 
 
 
 
 

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

ALDECIR PEREIRA DAMASCENO 
                                                                               Pregoeiro 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

Constitui objeto do presente certame a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 

FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PRADRONIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

GUARDA MUNICIPAL, GUARDA DE TRÂNSITO E SAMU, DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, EM 

CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, conforme especificações constantes do 
Anexo I, parte integrante deste edital. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS E QUANTITATIVOS: 

          VALOR VALOR 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

1 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA MUNICIPAL 
TAM. P   12,000 UNIDADE  234,33 2811,96 

 

Especificação : Descrição da gandola manga comprida com 
camisa DRY FIT: camisa com tecnologia em DRY FIT, em 
RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas 
compridas e BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada 
em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de 
Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida 
(anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new 
breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) 
na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas 
em tecido rip stop 70% poléster e 30% algodão, composto 
com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado 
em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da 
instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada 
na manga direita e brasão do município bordado na manga 
esquerda, ambos diretamente na peça, gola tipo padre, em 
sua circunferência, com largura de 6,60 cm com fechamento 
em zíper de poliéster medindo 26 cma contar da extremidade 
do início da gola, de forma embutida, e na extremidade 
superior com a camisa fechada deverá conter um acabamento 
em poliamida em formato ESCALENO de forma a impedir o 
contato do zíper com a pele. Nas junções entre manga e tórax 
deverá ser feito através de costura específica flat seaming em 
ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha; Nas 
laterais da camisa conter um suador de largura de 9,0 cm 
composto de malha poliamida da mesma cor do corpo, em 
formato colmeia voltado para secagem rápida, desde a altura 
da cintura até a extensão da axila. Nas mangas conter bolsos 
com extensão de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, 
fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25 cm de 
largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na 
coramarela e faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, 
com os seguintes bordados em maquina eletrônica 
diretamente no bolso da manga esquerda o brasão do 
munícipio nas cores originais e no bolso da manga direita a 
bandeira do município nas cores originais; o bolso deve 
possuir formato oitavado possuindo uma fole de extensão de 
3,5cm voltados para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses 
na parte inferior do mesmo, fechamento em velcro. Proteção 
dos cotovelos em formato retangular com extensão de 29cm 
possuindo uma pinça na parte superior de 5,5cm e na sua 
extremidade direta possuindo um escaleno a partir da 
extremidade superior, possuindo altura de 7cm, iniciando com 
largura de 5,90cm e finalizando com 4,90cm com fechamento 
em maquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada 
por um fole de 6,5cm de largura em formato oitavo com velcro 
na parte inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de 
comprimento por 25cm em sua circunferência há colocação 
de velcro de 2,5 cm em toda a sua extensão do corpo nas 
cores originais, com bandeira do município bordado do lado 
direito na cor original a brasão do município bordado do lado 
esquerdo na cor original. 

     

 
Valor total extenso: 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 
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2 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA MUNICIPAL 
TAM. M   54,000 UNIDADE  234,33 12653,82 

 

Especificação : Gandola manga comprida com camisa DRY 
FIT: camisa com tecnologia em DRY FIT, em RIPSTOP 
PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas compridas e 
BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada em tecido de 
composição 92% em Poliamida e 8% de Elastano com fator 
de proteção UV 50+ com antibactericida (anti odor), anti pilling 
de secagem rápida (Dry fit) e new breeze (toque gelado), 
malha de construção lisa (não poroso) na cor AZUL 
MARINHO, com mangas e golas confeccionadas em tecido rip 
stop 70% poliéster e 30% algodão, composto com fios tipo 
ring-spun de alta torção, corpo confeccionado em poliamida 
na cor AZUL MARINHO, com brasão da instituição e 
identificação bordados no peito, bandeira bordada na manga 
direita e brasão do município bordado na manga esquerda, 
ambos diretamente na peça, gola tipo padre, em sua 
circunferência, com largura de 6,60 cm com fechamento em 
zíper de poliéster medindo 26 cm a contar da extremidade do 
início da gola, de forma embutida, e na extremidade superior 
com a camisa fechada deverá conter um acabamento em 
poliamida em formato ESCALENO de forma a impedir o 
contato do zíper com a pele. Nas junções entre manga e tórax 
deverá ser feito através de costura específica flat seaming em 
ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha nas 
laterais da camisa conter um suador de largura de 9,0 cm 
composto de malha poliamida da mesma cor do corpo, em 
formato colmeia voltado para secagem rápida, desde a altura 
da cintura até a extensão da axila. Nas mangas conter bolsos 
com extensão de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, 
fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25 cm de 
largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na 
cor amarela e faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, 
com os seguintes bordados em maquina eletrônica 
diretamente no bolso da manga esquerda o brasão do 
munícipio nas cores originais e no bolso da manga direita a 
bandeira do município nas cores originais o bolso deve 
possuir formato oitavado possuindo uma fole de extensão de 
3,5cm voltados para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses 
na parte inferior do mesmo, fechamento em velcro. Proteção 
dos cotovelos em formato retangular com extensão de 29cm 
possuindo uma pinça na parte superior de 5,5cm e na sua 
extremidade direta possuindo um escaleno a partir da 
extremidade superior, possuindo altura de 7cm, iniciando com 
largura de 5,90cm e finalizando com 4,90cm com fechamento 
em máquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada 
por um fole de 6,5cm de largura em formato oitavo com velcro 
na parte inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de 
comprimento por 25cm em sua circunferência há colocação 
de velcro de 2,5 cm em toda a sua extensão do corpo nas 
cores originais, com bandeira do município bordado do lado 
direito na cor original a brasão do município bordado do lado 
esquerdo na cor original. 

     

 
Valor total extenso: 

3 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA MUNICIPAL 
TAM. G   19,000 UNIDADE  234,33 4452,27 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 
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Especificação : Descrição da gandola manga comprida com 
camisa DRY FIT: camisa com tecnologia em DRY FIT, em 
RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas 
compridas e BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada 
em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de 
Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida 
(anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new 
breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) 
na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas 
em tecido rip stop 70% poliéster e 30% algodão, composto 
com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado 
em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da 
instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada 
na manga direita e brasão do município bordado na manga 
esquerda, ambos diretamente na peça, gola tipo padre, em 
sua circunferência, com largura de 6,60 cm com fechamento 
em zíper de poliéster medindo 26 cm a contar da extremidade 
do início da gola, de forma embutida, e na extremidade 
superior com a camisa fechada deverá conter um acabamento 
em poliamida em formato ESCALENO de forma a impedir o 
contato do zíper com a pele. Nas junções entre manga e tórax 
deverá ser feito através de costura específica flat seaming em 
ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha nas 
laterais da camisa conter um suador de largura de 9,0 cm 
composto de malha poliamida da mesma cor do corpo, em 
formato colmeia voltado para secagem rápida, desde a altura 
da cintura até a extensão da axila. Nas mangas conter bolsos 
com extensão de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, 
fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25 cm de 
largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na 
cor amarela e faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, 
com os seguintes bordados em maquina eletrônica 
diretamente no bolso da manga esquerda o brasão do 
munícipio nas cores originais e no bolso da manga direita a 
bandeira do município nas cores originais o bolso deve 
possuir formato oitavado possuindo uma fole de extensão de 
3,5cm voltados para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses 
na parte inferior do mesmo, fechamento em velcro. Proteção 
dos cotovelos em formato retangular com extensão de 29cm 
possuindo uma pinça na parte superior de 5,5cm e na sua 
extremidade direta possuindo um escaleno a partir da 
extremidade superior, possuindo altura de 7cm, iniciando com 
largura de 5,90cm e finalizando com 4,90cm com fechamento 
em máquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada 
por um fole de 6,5cm de largura em formato oitavo com velcro 
na parte inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de 
comprimento por 25cm em sua circunferência há colocação 
de velcro de 2,5 cm em toda a sua extensão do corpo nas 
cores originais, com bandeira do município bordado do lado 
direito na cor original a brasão do município bordado do lado 
esquerdo na cor original. 

     

 
Valor total extenso: 

4 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA MUNICIPAL 
TAM. GG   6,000 UNIDADE  234,33 1405,98 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 
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Especificação : Gandola manga comprida com camisa DRY 
FIT: camisa com tecnologia em DRY FIT, em RIPSTOP 
PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas compridas e 
BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada em tecido de 
composição 92% em Poliamida e 8% de Elastano com fator 
de proteção UV 50+ com antibactericida (anti odor), anti pilling 
de secagem rápida (Dry fit) e new breeze (toque gelado), 
malha de construção lisa (não poroso) na cor AZUL 
MARINHO, com mangas e golas confeccionadas em tecido rip 
stop 70% poliéster e 30% algodão, composto com fios tipo 
ring-spun de alta torção, corpo confeccionado em poliamida 
na cor AZUL MARINHO, com brasão da instituição e 
identificação bordados no peito, bandeira bordada na manga 
direita e brasão do município bordado na manga esquerda, 
ambos diretamente na peça, gola tipo padre, em sua 
circunferência, com largura de 6,60 cm com fechamento em 
zíper de poliéster medindo 26 cm a contar da extremidade do 
início da gola, de forma embutida, e na extremidade superior 
com a camisa fechada deverá conter um acabamento em 
poliamida em formato ESCALENO de forma a impedir o 
contato do zíper com a pele. Nas junções entre manga e tórax 
deverá ser feito através de costura específica flat seaming em 
ambos os lados da mesma cor do tecido e da malha nas 
laterais da camisa conter um suador de largura de 9,0 cm 
composto de malha poliamida da mesma cor do corpo, em 
formato colmeia voltado para secagem rápida, desde a altura 
da cintura até a extensão da axila. Nas mangas conter bolsos 
com extensão de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, 
fechados através de fecho de contato de 11 cm por 25 cm de 
largura com lapela oitavada com detalhe em tecido rip stop na 
cor amarela e faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, 
com os seguintes bordados em maquina eletrônica 
diretamente no bolso da manga esquerda o brasão do 
munícipio nas cores originais e no bolso da manga direita a 
bandeira do município nas cores originais o bolso deve 
possuir formato oitavado possuindo uma fole de extensão de 
3,5cm voltados para a parte traseira, bolso possui dois ilhoses 
na parte inferior do mesmo, fechamento em velcro. Proteção 
dos cotovelos em formato retangular com extensão de 29cm 
possuindo uma pinça na parte superior de 5,5cm e na sua 
extremidade direta possuindo um escaleno a partir da 
extremidade superior, possuindo altura de 7cm, iniciando com 
largura de 5,90cm e finalizando com 4,90cm com fechamento 
em máquina de pesponto a manga sendo finalizada e fechada 
por um fole de 6,5cm de largura em formato oitavo com velcro 
na parte inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de 
comprimento por 25cm em sua circunferência há colocação 
de velcro de 2,5 cm em toda a sua extensão do corpo nas 
cores originais, com bandeira do município bordado do lado 
direito na cor original a brasão do município bordado do lado 
esquerdo na cor original. 

     

 
Valor total extenso: 

5 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 38   3,000 UNIDADE  206,00 618,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 
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Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela 
a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da 
confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

6 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 40   8,000 UNIDADE  0,00 0,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 
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Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela 
a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da 
confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

7 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 42   19,000 UNIDADE  206,00 3914,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 
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Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela 
a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da 
confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

8 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 44   20,000 UNIDADE  206,00 4120,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

23 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista,gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela 
a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da 
confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

9 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 46   24,000 UNIDADE  209,33 5023,92 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

24 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela 
a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da 
confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

10 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 48   5,000 UNIDADE  209,33 1046,65 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

25 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes)na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela 
a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da 
confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

11 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 50   7,000 UNIDADE  209,33 1465,31 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

26 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela 
a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da 
confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

12 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 54   1,000 UNIDADE  212,67 212,67 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

27 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela 
a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da 
confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

13 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 56   2,000 UNIDADE  212,67 425,34 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

28 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela 
a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da 
confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

14 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA MUNICIPAL TAM. 60   2,000 UNIDADE  212,67 425,34 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

29 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio Techno rip stop da 
SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de PROTEÇÃO 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
"bacteriostático" e "fungistático" composição com 50% 
poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 (com variação de 
até 1g/m2, para mais ou para menos e capacidade de 
encolhimento não superior a 1%. Com cintura alta, em forma 
ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da 
frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo zíper 
ou botões em matéria plástica na cor preta cós postiço em 
4cm de largura, contendo 4 a 5 passadores simples, de 5,5cm 
de altura e 4,5cm de largura, dispostos na frente, nos lados e 
atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento 
através de gancho, caseado na horizontal vista embutida com 
reforço de ganchos (ou travetes) na parte traseira reforço 02 
bolsos tipo faca inteiro com forro na parte interior na mesma 
cor do tecido, fixados na parte superior da frente com reforço 
de viés nas extremidades, 02 bolsos fixados nas laterais no 
joelho tipo sacola chapado com lapela oitavado em tecido rip 
stop na cor amarela com prega interna e faixa refletida 
industrial de 25mm na cor cinza, com portinholas pespontadas 
fechadas por velcro ou dois botões embutidos, 01 bolso 
interno na parte frontal na altura da coxa com abertura de 
4,5cm, 01 bolso externo tipo sacola chapado com lapela com 
fechamento em velcro medindo 7,0x14,0 cm fixado acima do 
bolso lateral bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquinas interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em maquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em maquina reta de 01 agulha aplicação de overlokck nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock entretela 
a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da 
confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. Apresentar 
amostra da calça e da gandola junto com o laudo da malha da 
instituição de registro. 

     

 
Valor total extenso: 

15 COTURNO TÁTICO TAM. 38   18,000 PAR      256,50 4617,00 

 

Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak; o calçado deve ser 100% blaqueado nas 
laterais. Altura do cano deverá ser medida de acordo com o 
item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a 
altura é a distância vertical entre o ponto mais baixo da 
palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal), será de 
220mm de altura para o numero 40, podendo aumentar ou 
diminuir proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 
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Valor total extenso: 

16 COTURNO TÁTICO TAM. 39   9,000 PAR      256,50 2308,50 

 

Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak o calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. 
Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 
da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a 
distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna 
e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura 
para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir 
proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     

 
Valor total extenso: 

17 COTURNO TÁTICO TAM. 40   28,000 PAR      256,50 7182,00 

 

Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak o calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. 
Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 
da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a 
distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna 
e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura 
para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir 
proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     

 
Valor total extenso: 

18 COTURNO TÁTICO TAM. 41   17,000 PAR      256,50 4360,50 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 
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Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak o calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. 
Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 
da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a 
distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna 
e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura 
para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir 
proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     

 
Valor total extenso: 

19 COTURNO TÁTICO TAM. 42   9,000 PAR      256,50 2308,50 

 

Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak o calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. 
Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 
da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a 
distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna 
e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura 
para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir 
proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     

 
Valor total extenso: 

20 COTURNO TÁTICO TAM. 43   2,000 PAR      256,50 513,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 
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Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak o calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. 
Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 
da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a 
distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna 
e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura 
para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir 
proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     

 
Valor total extenso: 

21 COTURNO TÁTICO TAM. 44   8,000 PAR      256,50 2052,00 

 

Especificação : Confeccionado em couro semi-cromo na cor 
PRETA, estampa LISA, de primeira qualidade hidrofugado, 
sem marcas, isenta de cortes, furos ou outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo. 
Com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingueta em tcido 
plano nylon/poliamida, forrado internamente em 
poliamida/poliéster, fechamento em atacador e ziper, ilhoses, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
de limpeza em látex, e solado tri componente. Resistência à 
tração mínimo 15Mpa, absorção de água após 60 minutos. 
Tecido plano/nylon, força de rasgagem mínimo 
90N,permeabilidade ao vapor de água, coeficiente de vapor 
de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm2. Forro do 
cano e da lingueta em 15% poliamida e 85% poliéster, rápida 
dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, 
toque macio e confortável e superior rwsistência a abrasão. 
Sistema de montagem: Cadedal e solado, fixados pelo 
sistema blak o calçado deve ser 100% blaqueado nas laterais. 
Altura do cano deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 
da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a 
distância vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna 
e o ponto mais alto do cabedal), será de 220mm de altura 
para o numero 40, podendo aumentar ou diminuir 
proporcionalmente, conforme a numeração. Força de 
arranque do solado - Mínimo 500N. 

     

 
Valor total extenso: 

22 CONFECÇÃO DE GORRO OPERACIONAL PARA 
GUARDA MUNICIPAL   91,000 UNIDADE  41,67 3791,97 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, dispondo do seguinte: 
tratamento de PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento 
ANTIMICROBIAL, com características de bacteriostático e 
fingistático; composição de 50% poliamida e 50% algodão; 
peso de 2 g/m2, (com variação de até 1g/m2, para mais ou 
para menos); e capacidade de encolhimento não superior a 
1%; dispondo do brasão na parte frontal bordado na própria 
peça e as letras GMI na lapela de fechamento, com reforço 
em tripla camada, composto de esponja, forro importado e 
tecido, ambos prensado em alta pressão, acabamento e 
fechamento em viés em todas as extremidades, pala ondulada 
com formato acompanhando o formato da cabeça; 
fechamento da costura em máquinas com uma agulha, 
pespontado duplo, máquina reta e fechamento manual. 

     

 
Valor total extenso: 

23 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA DE 
TRÂNSITO TAM. P   1,000 UNIDADE  262,67 262,67 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

33 

 

Especificação : Camisa com tecnologia em DRY FIT, em 
RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas 
compridas E BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada 
em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de 
Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida 
(anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new 
breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) 
na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas 
em tecido rip stop 50% poliéster e 50% algodão, composto 
com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado 
em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da 
instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada 
na manga direita, brasão do município bordado na manga 
esquerda e nas costas bordado TRÂNSITO, ambos 
diretamente na peça, gola tipo padre, em sua circunferência, 
com largura de 6,60 cm com fechamento em zíper de poliéster 
medindo 26 cm a contar da extremidade do início da gola, de 
forma embutida, e na extremidade superior com a camisa 
fechada deverá conter um acabamento em poliamida em 
formato ESCALENO de forma a impedir o contato do zíper 
com a pele. Nas junções entre manga e tórax deverá ser feito 
através de costura específica flat seaming em ambos os lados 
da mesma cor do tecido e da malha nas laterais da camisa 
conter um suador de largura de 9,0 cm composto de malha 
poliamida da mesma cor do corpo, em formato colmeia 
voltado para secagem rápida, desde a altura da cintura até a 
extensão da axila. Nas mangas conter bolsos com extensão 
de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, fechados através de 
fecho de contato de 11 cm por 25 cm de largura com lapela 
oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e 
faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, com os 
seguintes bordados em maquina eletrônica diretamente no 
bolso da manga esquerda o brasão do munícipio nas cores 
originais e no bolso da manga direita a bandeira do município 
nas cores originais o bolso deve possuir formato oitavado 
possuindo uma fole de extensão de 3,5cm voltados para a 
parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do 
mesmo, fechamento em velcro. Proteção dos cotovelos em 
formato retangular com extensão de 29cm possuindo uma 
pinça na parte superior de 5,5cm e na sua extremidade direta 
possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, 
possuindo altura de 7cm, iniciando com largura de 5,90cm e 
finalizando com 4,90cm com fechamento em máquina de 
pesponto a manga sendo finalizada e fechada por um fole de 
6,5cm de largura em formato oitavo com velcro na parte 
inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de comprimento por 
25cm em sua circunferência há colocação de velcro de 2,5 cm 
em toda a sua extensão do corpo nas cores originais, com 
bandeira do município bordado do lado direito na cor original a 
brasão do município bordado do lado esquerdo na cor original 
e "SEMUTRAN" bordado nas costas em amarelo. 

     

 
Valor total extenso: 

24 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA DE 
TRÂNSITO TAM. M   5,000 UNIDADE  262,67 1313,35 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 
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Especificação : Camisa com tecnologia em DRY FIT, em 
RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas 
compridas e BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada 
em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de 
Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida 
(anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new 
breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) 
na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas 
em tecido rip stop 50% poliéster e 50% algodão, composto 
com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado 
em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da 
instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada 
na manga direita, brasão do município bordado na manga 
esquerda e nas costas bordado TRÂNSITO, ambos 
diretamente na peça, gola tipo padre, em sua circunferência, 
com largura de 6,60 cm com fechamento em zíper de poliéster 
medindo 26 cm a contar da extremidade do início da gola, de 
forma embutida, e na extremidade superior com a camisa 
fechada deverá conter um acabamento em poliamida em 
formato ESCALENO de forma a impedir o contato do zíper 
com a pele. Nas junções entre manga e tórax deverá ser feito 
através de costura específica flat seaming em ambos os lados 
da mesma cor do tecido e da malha nas laterais da camisa 
conter um suador de largura de 9,0 cm composto de malha 
poliamida da mesma cor do corpo, em formato colmeia 
voltado para secagem rápida, desde a altura da cintura até a 
extensão da axila. Nas mangas conter bolsos com extensão 
de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, fechados através de 
fecho de contato de 11 cm por 25 cm de largura com lapela 
oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e 
faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, com os 
seguintes bordados em maquina eletrônica diretamente no 
bolso da manga esquerda o brasão do munícipio nas cores 
originais e no bolso da manga direita a bandeira do município 
nas cores originais no bolso deve possuir formato oitavado 
possuindo uma fole de extensão de 3,5cm voltados para a 
parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do 
mesmo, fechamento em velcro. Proteção dos cotovelos em 
formato retangular com extensão de 29cm possuindo uma 
pinça na parte superior de 5,5cm e na sua extremidade direta 
possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, 
possuindo altura de 7cm, iniciando com largura de 5,90cm e 
finalizando com 4,90cm com fechamento em máquina de 
pesponto a manga sendo finalizada e fechada por um fole de 
6,5cm de largura em formato oitavo com velcro na parte 
inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de comprimento por 
25cm em sua circunferência há colocação de velcro de 2,5 cm 
em toda a sua extensão do corpo nas cores originais, com 
bandeira do município bordado do lado direito na cor original a 
brasão do município bordado do lado esquerdo na cor original 
e "SEMUTRAN" bordado nas costas em amarelo. 

     

 
Valor total extenso: 

25 
CONFECÇÃO DE GANDOLA OPERACIONAL 
MANGA COMPRIDA PARA GUARDA DE 
TRÂNSITO TAM. G   2,000 UNIDADE  262,67 525,34 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

35 

 

Especificação : Camisa com tecnologia em DRY FIT, em 
RIPSTOP PADRÃO COMBAT T-SHIRT, com mangas 
compridas e BIRIBA COM NOME BORDADO, confeccionada 
em tecido de composição 92% em Poliamida e 8% de 
Elastano com fator de proteção UV 50+ com antibactericida 
(anti odor), anti pilling de secagem rápida (Dry fit) e new 
breeze (toque gelado), malha de construção lisa (não poroso) 
na cor AZUL MARINHO, com mangas e golas confeccionadas 
em tecido rip stop 50% poliéster e 50% algodão, composto 
com fios tipo ring-spun de alta torção, corpo confeccionado 
em poliamida na cor AZUL MARINHO, com brasão da 
instituição e identificação bordados no peito, bandeira bordada 
na manga direita, brasão do município bordado na manga 
esquerda e nas costas bordado TRÂNSITO, ambos 
diretamente na peça, gola tipo padre, em sua circunferência, 
com largura de 6,60 cm com fechamento em zíper de poliéster 
medindo 26 cm a contar da extremidade do início da gola, de 
forma embutida, e na extremidade superior com a camisa 
fechada deverá conter um acabamento em poliamida em 
formato ESCALENO de forma a impedir o contato do zíper 
com a pele. Nas junções entre manga e tórax deverá ser feito 
através de costura específica flat seaming em ambos os lados 
da mesma cor do tecido e da malha nas laterais da camisa 
conter um suador de largura de 9,0 cm composto de malha 
poliamida da mesma cor do corpo, em formato colmeia 
voltado para secagem rápida, desde a altura da cintura até a 
extensão da axila. Nas mangas conter bolsos com extensão 
de 16 cm de altura e 13,5 cm de largura, fechados através de 
fecho de contato de 11 cm por 25 cm de largura com lapela 
oitavada com detalhe em tecido rip stop na cor amarela e 
faixa refletiva industrial de 25mm na cor cinza, com os 
seguintes bordados em maquina eletrônica diretamente no 
bolso da manga esquerda o brasão do munícipio nas cores 
originais e no bolso da manga direita a bandeira do município 
nas cores originais o bolso deve possuir formato oitavado 
possuindo uma fole de extensão de 3,5cm voltados para a 
parte traseira, bolso possui dois ilhoses na parte inferior do 
mesmo, fechamento em velcro. Proteção dos cotovelos em 
formato retangular com extensão de 29cm possuindo uma 
pinça na parte superior de 5,5cm e na sua extremidade direta 
possuindo um escaleno a partir da extremidade superior, 
possuindo altura de 7cm, iniciando com largura de 5,90cm e 
finalizando com 4,90cm com fechamento em máquina de 
pesponto a manga sendo finalizada e fechada por um fole de 
6,5cm de largura em formato oitavo com velcro na parte 
inferior, possuindo tamanho de 6,0cm de comprimento por 
25cm em sua circunferência há colocação de velcro de 2,5 cm 
em toda a sua extensão do corpo nas cores originais, com 
bandeira do município bordado do lado direito na cor original a 
brasão do município bordado do lado esquerdo na cor original 
e SEMUTRAN bordado nas costas em amarelo. 

     

 
Valor total extenso: 

26 CONFECÇÃO DE GORRO OPERACIONAL PARA 
GUARDA DE TRÂNSITO   8,000 UNIDADE  43,33 346,64 

 

Especificação : Confeccionado em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO, disponto de tratamento de proteção 
UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de 
bacteriostático e fungistático; composição com 50% poliamida 
e 50% algodão; peso de 258 g/m2 aproximadamente, e 
capacidade de encolhimento não superior a 1%. Brasão na 
parte frontal bordado na própria peça, nas laterais faixa 
refletida industrial de 25mm na cor CINZA e na parte traseira 
escrito TRÂNSITO. Reforço em tripla camada, composto de 
esponja, forro e tecido, ambos prensado em alta pressão, 
acabamento e fechamento em viés em todas as 
extremidades, pala ondulada e curvada. Fechamento da 
costura em máquinas com uma e duas agulhas, pespontado 
duplo, máquina reta e fechamento manual. 

     

 
Valor total extenso: 

27 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA DE TRÂNSITO TAM. 40   2,000 UNIDADE  226,00 452,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

36 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio DURAPRO rip stop 
da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de 
PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com 
característica de "bacteriostático" e "fungiostático"; 
composição com 50% poliamida e 50% algodão; peso de 2 
g/m2 aproximadamente, e capacidade de encolhimento não 
superior a 1%. Com cintura alta e no mesmo tecido da 
gandola, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada 
obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura 
frontal contendo velcro ou botões em matéria plástica na cor 
preta; cós postiço com 4cm de largura, contendo oito 
passadores simples, de 5,5cm cada dispostos na frente, nos 
lados e atrás para receber o cinto, costura dupla, com 
fechamento através de gancho, caseado na horizontal; vista 
embutida com fechamento através de zipper caseados na 
horizontal e reforço de ganchos (ou travetes); na parte trazeira 
reforço em x com espuma de alta pressão até o joelho; 02 
bolsos tipo faca, fixados na parte superior da frente, com 
prega macho externa no centro, 02 bolsos fixados na parte 
superior traseira interno com lapela e 02 bolsos fixado nas 
laterais no joelho tipo sanfona chapado com lapela, com 
portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões 
embutidos; bainha simples; costuras do cós em máquina de 
pregar cós; costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente; 
fechamento do entrepernas em máquina interlock com bitola 
mínima de 0,8mm; costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em máquina reta de 02 agulhas 
paralelas; costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em máquina reta de 01 agulha; aplicação de overlock nas 
bordas desfiantes de tecido; caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão; aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock; pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock; Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseasos e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock; botão 
perolizado 04 furos de 15mm de diametro na cor preta; 
entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta 
da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. 

     

 
Valor total extenso: 

28 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA DE TRÂNSITO TAM. 42   1,000 UNIDADE  226,00 226,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

37 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio DURAPRO rip stop 
da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de 
PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com 
característica de "bacteriostático" e "fungiostático" composição 
com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 
aproximadamente, e capacidade de encolhimento não 
superior a 1%. Com cintura alta e no mesmo tecido da 
gandola, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada 
obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura 
frontal contendo velcro ou botões em matéria plástica na cor 
preta cós postiço com 4cm de largura, contendo oito 
passadores simples, de 5,5cm cada dispostos na frente, nos 
lados e atrás para receber o cinto, costura dupla, com 
fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista 
embutida com fechamento através de zipper caseados na 
horizontal e reforço de ganchos (ou travetes) na parte trazeira 
reforço em x com espuma de alta pressão até o joelho 02 
bolsos tipo faca, fixados na parte superior da frente, com 
prega macho externa no centro, 02 bolsos fixados na parte 
superior traseira interno com lapela e 02 bolsos fixado nas 
laterais no joelho tipo sanfona chapado com lapela, com 
portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões 
embutidos bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquina interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em máquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em máquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseasos e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock botão 
perolizado 04 furos de 15mm de diametro na cor preta 
entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta 
da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. 

     

 
Valor total extenso: 

29 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA DE TRÂNSITO TAM. 44   3,000 UNIDADE  226,00 678,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

38 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio DURAPRO rip stop 
da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de 
PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com 
característica de "bacteriostático" e "fungiostático" composição 
com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 
aproximadamente, e capacidade de encolhimento não 
superior a 1%. Com cintura alta e no mesmo tecido da 
gandola, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada 
obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura 
frontal contendo velcro ou botões em matéria plástica na cor 
preta cós postiço com 4cm de largura, contendo oito 
passadores simples, de 5,5cm cada dispostos na frente, nos 
lados e atrás para receber o cinto, costura dupla, com 
fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista 
embutida com fechamento através de zipper caseados na 
horizontal e reforço de ganchos (ou travetes) na parte trazeira 
reforço em x com espuma de alta pressão até o joelho 02 
bolsos tipo faca, fixados na parte superior da frente, com 
prega macho externa no centro, 02 bolsos fixados na parte 
superior traseira interno com lapela e 02 bolsos fixado nas 
laterais no joelho tipo sanfona chapado com lapela, com 
portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões 
embutidos bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquina interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em máquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em máquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseasos e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock botão 
perolizado 04 furos de 15mm de diametro na cor preta 
entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta 
da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. 

     

 
Valor total extenso: 

30 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA DE TRÂNSITO TAM. 48   1,000 UNIDADE  226,00 226,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
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Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio DURAPRO rip stop 
da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de 
PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com 
característica de "bacteriostático" e "fungiostático" composição 
com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 
aproximadamente, e capacidade de encolhimento não 
superior a 1%. Com cintura alta e no mesmo tecido da 
gandola, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada 
obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura 
frontal contendo velcro ou botões em matéria plástica na cor 
preta cós postiço com 4cm de largura, contendo oito 
passadores simples, de 5,5cm cada dispostos na frente, nos 
lados e atrás para receber o cinto, costura dupla, com 
fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista 
embutida com fechamento através de zipper caseados na 
horizontal e reforço de ganchos (ou travetes) na parte trazeira 
reforço em x com espuma de alta pressão até o joelho 02 
bolsos tipo faca, fixados na parte superior da frente, com 
prega macho externa no centro, 02 bolsos fixados na parte 
superior traseira interno com lapela e 02 bolsos fixado nas 
laterais no joelho tipo sanfona chapado com lapela, com 
portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões 
embutidos bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquina interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em máquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em máquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseasos e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock botão 
perolizado 04 furos de 15mm de diametro na cor preta 
entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta 
da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. 

     

 
Valor total extenso: 

31 CONFECÇÃO DE CALÇA MODELO OPERACIONAL 
PARA GUARDA DE TRÂNSITO TAM. 50   1,000 UNIDADE  226,00 226,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

40 

 

Especificação : Confeccionada em tecido rip stop em estampa 
de cor AZUL MARINHO fechado, em fio DURAPRO rip stop 
da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento de 
PROTEÇÃO UV 50+ e tratamento ANTIMICROBIAL, com 
característica de "bacteriostático" e "fungiostático" composição 
com 50% poliamida e 50% algodão peso de 2 g/m2 
aproximadamente, e capacidade de encolhimento não 
superior a 1%. Com cintura alta e no mesmo tecido da 
gandola, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada 
obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura 
frontal contendo velcro ou botões em matéria plástica na cor 
preta cós postiço com 4cm de largura, contendo oito 
passadores simples, de 5,5cm cada dispostos na frente, nos 
lados e atrás para receber o cinto, costura dupla, com 
fechamento através de gancho, caseado na horizontal vista 
embutida com fechamento através de zipper caseados na 
horizontal e reforço de ganchos (ou travetes) na parte trazeira 
reforço em x com espuma de alta pressão até o joelho 02 
bolsos tipo faca, fixados na parte superior da frente, com 
prega macho externa no centro, 02 bolsos fixados na parte 
superior traseira interno com lapela e 02 bolsos fixado nas 
laterais no joelho tipo sanfona chapado com lapela, com 
portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões 
embutidos bainha simples costuras do cós em máquina de 
pregar cós costuras de laterais, ganchos e ilhargas em 
máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente 
fechamento do entrepernas em máquina interlock com bitola 
mínima de 0,8mm costuras para o pesponto da vista, gancho 
dianteiro, bolsos e portinholas em máquina reta de 02 agulhas 
paralelas costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra 
em máquina reta de 01 agulha aplicação de overlock nas 
bordas desfiantes de tecido caseado reto proporcional ao 
tamanho do botão aplicação de travetes nas extremidades 
dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e 
na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do 
interlock pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e 
overlock Aviamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma 
composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor 
preta para as costuras de fechamento, fixação, caseasos e 
pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock botão 
perolizado 04 furos de 15mm de diametro na cor preta 
entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta 
da confecção e identificação contendo o nome da Contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. 

     

 
Valor total extenso: 

32 GORRO PROFISSIONAL MODELO SAMU   12,000 UNIDADE  46,00 552,00 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 

PARÁ COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO 

CNPJ – 83.268.011/0001-84 

 

                                  

 

  

                                    

                                  

 

 

Rua: Cristóvão Colombo, S/N – Centro – Ipixuna – Pará CEP: 68637-000 CNPJ – 83.268.011/0001-84 
 

 

41 

 

Especificação : a. Confeccionado em tecido pré escolhido tipo 
sarja 2/1, com peso 221g/m, com largura de 161, composto 
por 67% de fibra de poliéster e 33% de fibra de algodão, tipo 
ter brim em cores firmes, resistente ao uso e lavagens b. Cor 
azul marinho, cartela de cores da Santista c . De feitio simples 
e copa côncava, com forro e espumado, composto por uma 
seção frontal maior de onde sairá á pala e onde estará fixado 
o logo do SAMU 192 de 70mm de diâmetro, e outras quatro 
se ções menores, todas de formato triangular, sendo todo o 
conjunto costurado nas suas partes em ponto reto, tendo 
desponto em ambos os lados da costura na face externa da 
copa, bem como um passante sobre as costuras internas de 
15mm de largura em tela de mat erial próprio para 
acabamento d. Pala costurada afixada sobre as duas 
superfícies de um alma (armação) plástica de mm de e. Alma 
plástica possuindo curvatura correspondente ao interior do 
gorro, tendo 90 mm de raio, com sua borda externa iniciando 
se a 20 mm da costura de ligação da parte frontal com as 
partes laterais, em ambos os lados, e largura máxima de 100 
mm, tendo a borda externa com desenho em curvas retas 
sem descontinuidade de concordância f. Carneira com 25 mm 
de largura ao lo ngo de toda a base interna do gorro g. Na 
parte lateral direita estará bordada à bandeira do Estado do 
Amapá com ( 45mmx35mm) h. Parte frontal possuindo base 
de 197mm, tendo seu ponto mais relativo à base do gorro 
acabado de 90mm e o início de sua curvat ura a 38mm da 
base, as partes laterais formam um triângulo isósceles com 
100 mm de base e 165 mm de altura e as partes posteriores 
possuem formas semelhantes às das partes laterais, diferindo 
na abertura existente centrada na base, necessária para 
adaptaçã o do sistema de ajuste à cabeça, que pode ser por 
cintas plásticas com orifícios e pinos para encaixe, tiras do 
mesmo tecido com fivelas ou tiras elástica i. Centrado na 
parte frontal está bordado o logo do SAMU 192 j. Na parte 
lateral direita estará bor dada á bandeira do Estado do Pará 
com (45mmx35mm) k. Toda a copa do gorro deve possuir 
uma formação interna colada em todos os pontos da 
superfície, em espuma de quatro mm de espessura, baixa 
densidade e cor branca l. Em cada seção, a exceção da 
frontal, possui orifícios de ventilação com diâmetro de 5mm, 
colocados no ponto médio da bissetriz dos vértices superiores 

     

 
Valor total extenso: 

33 CAMISETA MALHA FRIA PADRÃO SAMU   17,000 UNIDADE  61,33 1042,61 

 

Especificação : : Confeccionada em malha fria com a nova 
TECHNOLOGIA ANTI PILLING, na cor AZUL MARINHO, em 
poliéster e viscose, com maior resistência as lavagens, atritos 
e maior durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem 
excelente uniformidade e maior retenção de umidade, gola e 
manga com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma 
cor e tratamento costurada com linha de algodão/viscose em 
máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira 
utilizando agulha ponta bola dispondo brasão do SAMU e 
identifica ção bordado na própria peça na parte frontal na 
altura do peito e o síbolo da saúde na manga direita. Etiqueta 
da confecção e identificação contendo o nome da contratante, 
composição do tecido e do tamanho da peça. 

     

 
Valor total extenso: 

34 GANDOLA PADRÃO SAMU   12,000 UNIDADE  233,00 2796,00 
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Especificação : GANDOLÃO PADRÃO SAMU: Gandola 
padrão SAMU confeccionada em tecido COMFORT RIP 
STOP (sarja com 67% algodão e 33% poliéster) profissional 
rip stop mangas longas destacáveis com aplicação de zíper 
reforçado invisível, símbolo do SAMU bordado no peito 
esquerdo e na manga direita (dimensões aproximadas: 
circunferência com 6,3cm de diâmetro, texto \``SAMU\`` 
Medindo 4,5x1cm e texto \``192\`` medindo 4,5x2cm) e nas 
costas (dimensões aproximadas: circunferência com 14cm de 
diâmetro, texto \``SAMU\`` Medindo 8,5x2cm e texto \``192\`` 
medindo 8,5x4cm) na manga esquerda com bordado da 
bandeira de Joinville, dimensões aproximadas: 7,5x5,0cm 
refletivos 5cm com tecido refletivo 5cm nas mangas, costas e 
frente bolso tipo faca na frente faixas vermelha e laranja nas 
mangas gola tipo padre com fecho de velcro ajuste dos 
punhos com fecho de velcro com tarjeta de identificação de 
nome, função e tipo sanguíneo no peito medindo 10x2,5cm 
em aplicação de velcro e bordado com tarjeta de identificação 
de função nas costas medindo 15x3cm em aplicação de 
velcro e bordado. 

     

 
Valor total extenso: 

35 CALÇA PADRÃO SAMU   12,000 UNIDADE  159,00 1908,00 

 

Especificação : Calça padrão SAMU confeccionada em tecido 
COMFORT RIP STOP (sarja 2/1, com 67% algodão e 33% 
poliéster) na cor azul marinho, elástico atrás e cós na frente 
com zíper, passantes para cinto bolso faca interno frontal 
bolso nas duas pernas com tampa em velcro dois bolsos 
traseiros com tampa em velcro reforço nos joelhos tarja 
refletiva na perna com 5cm faixa laranja e vermelha nas 
laterais. 

     

 
Valor total extenso: 

36 BOTA CANO MÉDIO   12,000 UNIDADE  418,50 5022,00 

 

Especificação : Bota cano médio confeccionada em couro 
semi cromo, de primeira qualidade, hidrofugado, sem marcas, 
isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de 
parasitas, ou seja, car rapatos, bernes e outros defeitos 
provocados por riscos de cerca, chifradas, marcas de fogo, 
com espessura mínima de 2.0mm, forrado internamente em 
poliéster/poliamida, zíper na lateral interna, com forro de 
isolamento interno na extensão do zíper,refleti vos em alta 
freqüência, forro almofadado, caneleira com reforço interno, 
palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha 
limpeza em látex e solado Bicomponente. 

     

 
Valor total extenso: 

     
TToottaall  ::  81.285,34 

Valor total da proposta por extenso : 

 OITENTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E QUANTRO CENTAVOS 
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3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO  

a). DA JUSTIFICATIVAS: a compra dos uniformes justifica em razão que a administração tem a 

oferecer vestimenta padronizada para melhor desenvolvimento das atividades de seus servidores, 

como também, em decorrência de exigências legais pelos órgãos de fiscalização do trabalho. 

b). DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Os Uniformes deverão ser entregues pela empresa vencedora no 

prazo de até 15 (quinze) dias após solicitação contados da data do pedido do Departamento Compras, 

sendo a descarga, frete e transporte por conta da licitante contratada, a Prefeitura Municipal localizado á  
TV. CRISTOVÃO COLOMBO, S/N-CENTRO – IPIXUNA DO PARÁ, CEP. 68637-000, nesta cidade, O 

recebimento dos uniformes, será por intermédio do servidor municipal designado, reserva-se no direito de 

proceder à inspeção de qualidade dos mesmos e de rejeitá-los, no todo ou em parte, se estiverem em 

desacordo com as especificações exigidas. 

4). DA APRESENTAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DOS UNIFORMES: 
1) - A licitante vencedora terá a obrigação de apresentar o protótipo de cada modelo no prazo de 05(Cinco) 
dias, a contar da data da assinatura do “CONTRATO”. Podendo solicitar por escrito, dependendo o caso 
especifico prorrogação deste prazo, se a Administração Pública não confirmar previsão imediata de 
aquisição do item. 

2) - Os protótipos de cada uniforme terão que ser acompanhados dos respectivos tamanhos e medidas, 
para servirem de amostras para o pedido de compra. 

3)- Os protótipos dos uniformes ficarão à disposição da Administração Pública Municipal até o final do 
vencimento do contrato (se for o caso). 
Ressaltamos que a modalidade utilizada, visa a obtenção de melhores preços e condições para O 

FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PRADRONIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
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GUARDA MUNICIPAL, GUARDA DE TRÂNSITO E SAMU, DO MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARÁ, EM 

CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, conforme especificações constantes do 
Anexo I, parte integrante deste edital. Cabendo a Secretaria Municipal de Administração a realização e 
fiscalização do respectivo contrato administrativo, atendidas a suas demandas e disponibilidade 
orçamentária e financeira conforme determina a legislação específica. 

5. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

5.1 A execução dos fornecimentos deverá ocorrer em conformidade com as necessidades da 

Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Saúde de IPIXUNA DO PARÁ - 

PA, que será definido no ato da emissão da ORDEM DE COMPRA.  

6 - DAS PENALIDADES 

6.1- Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração do CONTRATANTE 
poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
6.1.1 - Advertência; 
6.1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 
6.1.3 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração do CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
6.1.4 - 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 a CONTRATADA 
ressarcir a Administração do CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo 
da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
16.2 - O CONTRATANTE se reserva ao direito de compensar o valor da multa no momento do 
pagamento da contraprestação a CONTRATADA. 
16.3 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couberem às demais 
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 
16.4 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e impedimento 
de contratar com a Administração do CONTRATANTE, e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as 
de multa. 
7 - DA FORMA DE PAGAMENTO 

7.1 - A adjudicatária deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa, no prazo de até 

30 (trinta) dias contados do adimplemento da obrigação. 

7.2 - Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada das guias de 
comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (INSS e FGTS), em original ou em fotocópia 
autenticada. 
7.3 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ reserva-se o direito de recusar o pagamento se, 
no ato da atestação, dos serviços executados, não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em 
desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
7.4 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Pregão. 
7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por 
atraso de pagamento. 
7.6 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a licitante não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo A PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 
adimplemento da parcela, será a seguinte: 
EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP= Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX) 365I = (6/100)        365    I = 0,0001644 
TX= Percentual da taxa anual = 6%. 
7.7 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada 
posteriormente. 
8 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1- As despesas para aquisição do objeto desta Licitação correrão à conta da dotação orçamentária 
Exercício 2022, Atividade. 0201.041220036.2.005, Manutenção da Segurança e Guarda Municipal, 
Classificação Econômica, 3.3.90.30.00, Material de Consumo, Exercício 2022, Atividade 
0801.261250003.2.113, Manutenção do Departamento de Transito, Classificação Econômica, 
3.3.90.30.00, Material de Consumo, Exercício 2022, Atividade 0901.103020010.2.027, Manutenção 
do SAMU – Serviço de Atendimento Médico de Urgência, Classificação Econômica, 3.3.90.30.00, 
Material de Consumo Cujos programas de trabalho e elementos de despesas constarão nas respectivas 

notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas neste edital 
e ao que dispõe o artigo 62 da Lei 8.666/1993 e alterações. 

. 
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
9.1 - Impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão; 
9.2 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
licitante vencedora; 
9.3 - Devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 
9.4 - Solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de 
Almoxarifado; 
9.5 - Solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento por servidor designado para este fim, o 
fornecimento do produto objeto deste Pregão; 
9.7 - Comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do produto e interromper 
imediatamente o fornecimento, se for o caso. 
10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

10.1 - Cumprir fielmente as exigências da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, naquilo que 
não contrariar o aqui previsto; 
10.2 - Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
IPIXUNA DO PARÁ, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
10.3 - Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ; 
10.4 - Responder pelos danos causados diretamente pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO 
PARÁ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo 
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IPIXUNA DO PARÁ; 
10.5 - Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ quando esses tenham sido ocasionados por seus 
empregados durante o fornecimento do produto; 
10.6 - Efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e 
o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ após o recebimento de requisições 
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expedidas pelo Setor competente; 
10.7 - Comunicar ao Setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ por escrito, 
qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
10.8 - A obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital da licitação. 

Nos termos dispostos na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, os Decretos Federais nº 10.024/2019, e, 
subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei. 8.666/93, bem como, pela Lei Complementar n°. 
123/2006 bem como em outras legislações pertinentes APROVO o presente TERMO DE REFERÊNCIA, e 
delibero pelo imediato procedimento de abertura do processo administrativo para licitação na modalidade de 
PREGÃO ELETRÔNICO, e consequentemente os atos subsequentes. 

 

                                                IPIXUNA DO PARÁ - PARÁ, 24 DE JUNHO DE 2022. 

 

 

ARTEMES SILVA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 9/2022-XXXX- PE/PMI 
PROC. ADM. Nº XXXX/2022-PE/PMI 
 
                                                       IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

 

 Nome de Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ: Optante pelo SIMPLES? (Sim/Não) 

Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: E-mail para assinatura digital: 

Telefone: Fax: 

Banco:  Conta Bancária: 

Nome e n.º da Agência: 

ITEM QTD UNID. MARCA DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

    
 

 
 

 
Valor total por extenso: (....................) 
 

 Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital 

deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer 

discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de 

todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa 

relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou 

omissões existentes nesta proposta. 

 Declaramos, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto 

da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal. 

 Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de 

maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, 
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por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. 

 

Local e data. 

____________________________________________________ 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

Nome/Cargo e Carimbo CNPJ 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIARIO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

 (Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no CNPJ n.º________________, por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)__________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º________________ e do CPF n.º______________ declara, para fins do disposto no edital, do 

Pregão Eletrônico n.º 9/2022 –XXXX-PE/PMI nº XXXXX/2022-PE/PMI, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, está enquadrada como ME/EPP/COOP 

da Lei Complementar n.º 123/2006 e suas posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência. Declara, ainda, que a empresa está excluída das 

vedações constantes do parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar supracitada.  

Juntamente com esta declaração deverá ser apresentada a certidão simplificada expedida pela Junta 

Comercial, expedida em até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data prevista para abertura do 

certame. 

 

Por ser verdade, assino a presente. 

 

Local/Data, ___ de ______________ de 2022. 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE VERACIDADE 

 
 
 
 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

__________, declara cumprir plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no referido edital e que 

todas as declarações são verídicas, bem como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme 

parágrafos 4º e 5º do art. 26 do Decreto Federal n° 10.024/2019. 

 

  

 

Por ser verdade assino o presente. 

 

 

Local/Data, ___ de ______________ de 2022. 

 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÈNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
 
 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

__________, declara para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, em conformidade 

com o § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993, que até a presente data não existem fatos supervenientes e/ou 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que não consta nos cadastros oficiais: 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) – 

Controladoria Geral da União e Cadastro de Inidôneos do TCU e Comissão Processante Permanente dA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ. 

 

 

Por ser verdade assino o presente. 

 

 

Local/Data, ___ de ______________ de 2022. 

 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

ANEXO VI 
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL 

 
 
 
 

(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

__________, declara para os devidos fins legais que conhece todas as regras do edital, bem como todos os 

requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento 

convocatório. 

 

 

Por ser verdade assino o presente. 

 

 

Local/Data, ___ de ______________ de 2022. 

 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 
(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 
 
 
 

(Razão Social da Licitante)_____________________, inscrita no CNPJ n.º________________, 

por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)__________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade n.º________________ e do CPF n.º______________ declara, para fins do disposto no edital, do 

Pregão Eletrônico n.º 9/2022 – XXXX-PE/PMI, nº XXXX/2022-PE/PMI, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não possui proprietário, sócios ou 

funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável 

pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, 

de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 

 

Por ser verdade, assino a presente. 

 

Local/Data, ___ de ______________ de 2022. 

 

 

 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DO BRASIL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 – XXXX-PE/PMI 

PROC. ADM.  Nº XXXX/2022-PE/PMI 

 

Ilmo. Sr. 

Pregoeiro e demais membros da Equipe de Apoio 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ de Mãe do Rio/Pa 

 

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 – XXXX-PE/PMI 

PROC. ADM.  Nº XXXX/2022-PE/PMI 

 

Prezados Senhores, 

 ___(nome da empresa)__, CNPJ/MF nº __, sediada em ____(endereço completo)______, por 

intermédio de seu representante legal Sr(a) _________, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do 

CPF/MF nº ____, declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos 

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

 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

Local/Data: ....... de ................... de 2022. 

 

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

(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente,  

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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CONTRATO Nº «NUMERO_DO_CONTRATO» 

O(A) «NOME_DA_CONTRATANTE», neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na 

«ENDERECO_DA_CONTRATANTE», inscrito no CNPJ (MF) sob o nº «CNPJ_DA_CONTRATANTE», 

representado pelo(a) Sr.(a) «NOME_RESP_LICITACAO», «CARGO_RESP_LICITACAO»,  portador do CPF nº 

«CPF_RESP_LICITACAO», residente na «ENDERECO_RESP_LICITACAO»,  e de outro lado a firma 

«EMPRESA_CONTRATADA»., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº «CPF_CNPJ_CONTRATADO», estabelecida à 

«ENDERECO_CONTRATADO», doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo 

Sr.(a) «NOME_REPRESENTANTE», residente na «ENDERECO_REPRESENT_CONTRATADO», portador do(a) 

«RG_CPF_REPRESENT_CONTRATADO»,  tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual 

são partes integrantes o Edital do Pregão nº «NO_LICITACAO» e a proposta apresentada pela CONTRATADA, 

sujeitando-se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, 

mediante as cláusulas que se seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1. O presente Contrato tem como objeto «OBJETO_CONTRATADO» 
«ITENS_CONTRATO» 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO 

1.    O valor deste contrato,  é de R$ «VALOR_CONTRATADO» («VALOR_EXTENSO_CONTRATADO»). 

 

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela 

CONTRATADA no Pregão «NO_LICITACAO» são meramente estimativos, não acarretando à Administração do 

CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL 

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº    «NO_LICITACAO», realizado com 

fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93e nas demais normas vigentes. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 

disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do 

mesmo diploma legal. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA 

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em «DATA_INIC_VIG_CONTRATO» extinguindo-se em 

«DATA_FINAL_VIG_CONTRATO», com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e 

vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 

1. Caberá ao CONTRATANTE: 

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos 

produtos; 

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato; 

1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA; 

1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 

1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado; 

1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento 

dos produtos objeto deste Contrato; 

1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente 

o fornecimento, se for o caso. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
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1. Caberá à CONTRATADA: 

1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como: 

 a) salários; 

 b) seguros de acidentes; 

 c) taxas, impostos e contribuições; 

 d) indenizações; 

 e) vales-refeição; 

 f) vales-transporte; e 

 g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo. 

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer  vínvulo 

empregatício com o órgão; 

 

1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente 

qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE; 

 

1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE; 

 

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando 

esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto; 

 

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do 

CONTRATANTE, no prazo de 05 (Cinco) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo 

do Serviço de Almoxarifado; 

 

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado; 

 

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter 

urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e 

 

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº «NO_LICITACAO». 

OBS: DA APRESENTAÇÃO DOS PROTÓTIPOS DOS UNIFORMES: 
1) - A licitante vencedora terá a obrigação de apresentar o protótipo de cada modelo no prazo de 05(Cinco) dias, a 

contar da data da assinatura do “CONTRATO”. Podendo solicitar por escrito, dependendo o caso especifico 

prorrogação deste prazo, se a Administração Pública não confirmar previsão imediata de aquisição do item. 

2) - Os protótipos de cada uniforme terão que ser acompanhados dos respectivos tamanhos e medidas, para servirem de 

amostras para o pedido de compra. 

3)- Os protótipos dos uniformes ficarão à disposição da Administração Pública Municipal até o final do vencimento do 

contrato (se for o caso). 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

1. À CONTRATADA caberá, ainda: 

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação 

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão 
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nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE; 

 

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 

de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento 

do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE; 

 

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do 

produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 

 

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato. 

 

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a 

responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, 

razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para 

com o CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 

1.1 -  expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante 

a vigência deste Contrato; 

1.2 -  expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da 

Administração do CONTRATANTE; e 

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o 

CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 

atribuição. 

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor desigano para esse fim deverão ser 

solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de 

vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário. 

 

CLUÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO 

1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do 

CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA 

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária 

«DOTACAO_ORCAMENTA_VALOR» . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO 

1. A CONTRATADA deverá apresentar  nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, 

mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ap fornecedor no prazo de 10 (dez) dias 

contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE. 

 

2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da 

regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 

do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada. 

 

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não 

estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
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4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 

devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato. 

 

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, 

sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento. 

 

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima 

referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte: 

EM = I x N x VP 

Onde: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP  =  Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação  financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX)      

     365 

I = (6/100) 

       365 

I = 0,0001644 

TX  = Percentual da taxa anual  = 6%. 

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da 

Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado 

ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 

8.666/93. 

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado. 

 

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante 

de acordo celebrado entre as partes contratantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES 

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a 

Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

1.1 - advertência; 

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial; 

 

1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo 

CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 

1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 

oficial; 
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1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) 

sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo 

CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 

da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo mximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; 

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do(a) 

«UNID_GEST», por até 2 (dois) anos. 

2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o 

direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato; 

2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente; 

2.3 - comportar-se de modo inidôneo; 

2.4 - fizer declaração falsa; 

2.5 - cometer fraude fiscal; 

2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato; 

2.7 - não celebrar o contrato; 

2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame; 

2.9 - apresentar documentação falsa. 

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro 

de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 

8.666/93. 

 

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do 

CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das 

penalidades mencionadas. 

 

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, 

poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

1. A inexecução total ou parcial do Contrato  enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 

8.666/93. 

2. A rescisão do Contrato poderá ser: 

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos 

I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 

(trinta) dias; 

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a 

Administração do CONTRATANTE; 

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente. 

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a 

ampla defesa. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA 

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº «NO_LICITACAO», cuja realização decorre da autorização do 

Sr(a). «NOME_RESP_LICITACAO», e da proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão 

processadas e julgadas no Foro do Município de «CIDADE», com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que 

seja. 
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E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para 

que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e 

CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo. 

 

 

 

 «CIDADE» - «UF_MUNICIPIO», «DATA_DO_CONTRATO» 

 

 

 

    «NOME_DA_CONTRATANTE» 

 CNPJ(MF)  «CNPJ_DA_CONTRATANTE» 

    CONTRATANTE 

 

 

 

    «EMPRESA_CONTRATADA» 

    «CPF_CNPJ_CONTRATADO» 

    CONTRATADO(A) 

 

 

 

Testemunhas: 

 

1.___________________________                                         2.___________________________ 
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