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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 002/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2020 – MODALIDADE CARTA CONVITE N °002/2020  

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU realizará a licitação na modalidade CARTA 

CONVITE, em sessão pública na Sala de Reuniões localizada à Av. Barão do Rio Branco nº 3635, Centro 

– CEP 68725-000 – Igarapé Açú/PA, para aquisição de materiais gráficos, conforme solicitação dos 

diversos Departamentos da Prefeitura Municipal, e nos termos do ANEXO I deste Edital. O Certame será 

realizado pela Comissão Permanente de Licitação, e regido pela Lei Federal n. º 8.666/93, pela Lei 

Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações e demais normas pertinentes e pelas 

condições estabelecidas pelo presente edital. 

2.1. Constitui objeto da presente licitação é Contratação de Empresa para a Aquisição de Material Grafico, 

Destinado a Secretaria de Administração, Saúde, Assistência Social e Educação. 

3.1. Poderão participar da presente licitação Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, com espeque 

no art. 48, I, observado o disposto no caput do art. 49 e seu inciso II da Lei 123/2006 (redação data pela 

Lei Complementar 147/2014), do ramo pertinente ao objeto desta licitação. 

3.2 Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação e em recuperação judicial empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem 

aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou 

punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal. 

3.3 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste instrumento 

convocatório. 

4.1. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o 

proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Presidente da Comissão, 

devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame e a responder pela 

representada, juntamente com a cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, ou da última 

alteração estatutária ou contratual consolidada, devendo ainda, identificar-se, exibindo a carteira de 

identidade ou outro documento equivalente. 

4.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de mandato, ou documento 

que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais 

atos pertinentes ao certame, em nome do proponente conforme modelo no anexo V. 

4.2.1. No caso de credenciamento por instrumento particular de mandato, sócio ou proprietário da 

empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e 

da última alteração estatutária ou contratual, se houver, no qual sejam expressos os poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.3. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 

apresentados à Comissão para autenticação, após a protocolização; 

4.4. O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo V. 

4.5. As microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar Certidão expedida pela Junta 

Comercial nos termos do art. 8º da Instrução Normativa DNRC nº. 103 de 30/04/07, juntamente com a 

declaração de porte conforme modelo do ANEXO VI como condição para exercer o direito de preferência 

previsto na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. 

1. PREÂMBULO 

2. OBJETO 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

4. CREDENCIAMENTO 
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4.6. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um licitante nesta 

licitação, sob pena de exclusão sumária dos representados. 

4.7. Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer processo de 

cópia autenticada por Cartório competente e serão retidos para oportuna juntada no processo 

administrativo. 

4.8. No ato do credenciamento, o representante de cada licitante deverá apresentar simultaneamente 02 

(dois) envelopes: Envelope n.º 01 – Documentação de Habilitação e Envelope n.º 02 – Proposta de Preços. 

4.9. O credenciamento será realizado até às 15h do dia abaixo determinado. 

  5. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES  

5.1. Dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA COMERCIAL”. 

5.1.1. Os envelopes “Documentação de Habilitação” e “Proposta Comercial” deverão ser indevassáveis, 

devidamente fechados e entregues ao Presidente da Comissão,  na sessão pública de abertura deste certame, 

no ato do credenciamento, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo. 

 
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU/PA 

DATA: 14 de julho de 2020. 

HORÁRIO: até as 15h 00min (Credenciamento), às 15h 15min. (Abertura dos Envelopes) 

5.1.2. Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

 

5.1.3. A Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu não se responsabilizará por envelopes de “Proposta 

Comercial” e “Documentação de Habilitação” que não sejam entregues à Comissão designado no 

preâmbulo, no local, data e horário definidos neste edital. 

5.3 A abertura dos envelopes acontecerá às 15h 15min do dia acima mencionado. 

6. HABILITAÇÃO           

6.1. O licitante poderá apresentar o Certificado de Registro Cadastral – CRC, desde que possua a mesma 

linha de fornecimento, para fins de habilitação no certame. 

6.2. O licitante que apresentar o CRC deverá apresentar ainda, os seguintes documentos: 

6.2.1. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal da empresa participante, 

quando esta não constar do CRC; 

6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

6.2.3. Cópia da cédula de Identidade do Sócio Administrador ou Representante legal da empresa. 

6.2.4. Prova de regularidade fiscal e trabalhista - CNDT. 

6.3. Na hipótese dos documentos relacionados no item 7.4 deste Título, indicados no CRC, estarem com 

os prazos vencidos, deverão ser apresentados novos documentos, em vigor. 

6.4. O licitante que não apresentar o CRC deverá apresentar a documentação discriminada a seguir: 

6.4.1. Prova de habilitação jurídica: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 

SETOR DE LICITAÇÕES 

PROCESSO Nº ___/20 / CARTA CONVITE N.º_____/20. 

ENVELOPE N º 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

EMPRESA PROPONENTE:  

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 

SETOR DE LICITAÇÕES 

PROCESSO Nº _____/20 / CARTA CONVITE N.º _____/20 

ENVELOPE N º 2 – PROPOSTA COMERCIAL 

EMPRESA PROPONENTE:  
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6.4.1.1. Cópia da cédula de Identidade do Sócio Administrador da empresa; 

6.4.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

6.4.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 

administradores; 

6.4.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

6.4.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para func. expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

6.4.2. Prova de regularidade fiscal, conforme o caso: 

6.4.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

6.4.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.4.3.2.1 Na hipótese da empresa licitante ser isenta de inscrição estadual, deverá apresentar declaração 

contábil atestando a referida isenção. 

6.4.3.2.2. Poderá ser apresentado o alvará de funcionamento e localização como prova da inscrição 

municipal, contendo o número da referida inscrição, caso não apresente o número de inscrição, deverá 

apresentar o comprovante de inscrição municipal. 

6.4.2.3. Certificado de Registro Cadastral do Município. 

6.4.2.4. Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Municipal de seu domicílio; CND MUNICIPAL 

6.4.2.5. Prova de regularidade fiscal junto à Fazenda Estadual de seu domicílio; CND ESTADUAL 

6.4.2.6. Prova de regularidade fiscal para com os tributos e contribuições federais;CND CONJUNTA 

6.4.2.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela 

Caixa Econômica Federal; 

6.4.2.8. Prova de regularidade fiscal e trabalhista – CND TRABALHISTA; 

6.4.2.9. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

6.4.2.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado à 

microempresa ou empresa de pequeno porte o prazo de 05 (cinco) dias úteis prorrogáveis por igual período, 

a critério da administração, cujo termo inicial será o momento em que o proponente for declarado vencedor 

do certame, para comprovação da regularização fiscal. 

6.4.2.10. Atestado de Capacidade Técnica 

6.4.3. Prova de regularidade econômico-financeira 

6.4.3.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo Distribuidor da Sede da pessoa 

Jurídica. 

6.4.3.2. Declaração expressa de que o licitante não emprega trabalhador nas situações previstas no inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, assinada pelo representante legal do licitante; 

6.5. Os documentos exigidos neste instrumento convocatório poderão ser apresentados em original ou 

por qualquer processo de cópia legível, autenticada por cartório competente, com exceção dos extraídos 

pela internet. 

6.5.1. Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos originais sejam 

apresentados à comissão para autenticação, após a protocolização; 

6.5.2. Os documentos mencionados neste Título não poderão ser substituídos por qualquer tipo de 

protocolo, ou apresentados por meio de fitas, discos magnéticos e filmes. 

6.6. Os documentos fiscais que não possuírem prazo de vigência estabelecido pelo órgão expedidor, 

deverão ser datados dos últimos 180 (cento e oitenta) dias até a data de abertura da licitação. 

6.7. A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 

previsto neste Título inabilitará o licitante, sendo aplicado o disposto no subitem 8.4.7. 

6.8. Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo se original a ser 

substituído por cópia reprográfica autenticada. 
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 7. PROPOSTAS COMERCIAIS  

7.1. As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressas, em uma via, com suas páginas 

numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal, sem emendas, acréscimos, borrões, 

rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, sob pena de desclassificação, salvo se, inequivocamente, tais 

falhas não acarretarem lesões a direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem 

a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo IV, deste edital e, deverão 

conter: 

7.1.1. Nome, número do CPF/CNPJ, endereço, e meios de comunicação à distância da licitante; 

7.1.2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a entrega dos 

envelopes; 

7.1.3. Prazo de entrega do material, não superior ao estabelecido no Termo de Referência em anexo, 

contados a partir da assinatura do contrato ou retirada do instrumento equivalente; 

7.1.4. Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto 

da presente licitação; 

7.1.5. As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas propostas 

que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto desta licitação. 

 8. DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES  

8.1. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes dos proponentes, o 

Presidente da Comissão declarará aberta à sessão, oportunidade em que não mais aceitará novo 

proponente, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos 

de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 

8.2. Classificação das propostas comerciais: 

8.2.1. Abertos os envelopes contendo a habilitação das empresas, o Presidente verificará a conformidade 

destas com os requisitos formais e materiais do edital e o atendimento a todas as especificações e 

condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que 

estiverem em desacordo. 

8.4. Julgamento: 

8.4.1. O critério de julgamento será o de menor preço global, desde que observadas às especificações e 

demais condições estabelecidas neste Convite e seus anexos. 

8.4.2. Para verificação das propostas, a Comissão solicitará o assessoramento de órgãos técnicos ou de 

profissionais especializados, ou solicitará que a Comissão se manifeste por meio de parecer conclusivo, 

ou por meio de manifestação verbal emitida por seus membros que estiverem presentes na sessão, hipótese 

em que a manifestação será consignada em ata. 

8.4.3. Se a proposta de menor preço não tiver sido ofertada por ME ou EPP, e houver proposta 

apresentada por ME ou EPP com valor até 10% (dez por cento) superior ao melhor preço, estará 

configurado o empate ficto previsto no art. 44, § 1º da Lei Complementar nº 123/06, desde que a ME ou 

EPP apresente a Certidão expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º da Instrução 

Normativa DNRC nº. 103 de 30/04/07, juntamente com a declaração de porte conforme modelo do 

ANEXO V como condição para exercer o direito de preferência previsto na Lei Complementar nº 123 de 

14/12/2006. 

8.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.5.1. Se o representante da ME ou EPP mais bem classificada estiver presente na sessão, o mesmo será 

convocado para, no prazo de 5 (cinco) minutos, apresentar nova proposta de preço inferior àquela 

considerada classificada em primeiro lugar no certame, sob pena de preclusão do exercício do direito de 

preferência. 

8.5.2. Se o representante da ME ou EPP não estiver presente na sessão, a Comissão Permanente de 

Licitação encaminhará correspondência ao licitante, inclusive por meio eletrônico, fixando prazo para 

apresentação de nova proposta comercial, sob pena de preclusão do exercício do direito de preferência. 

8.5.3. Caso a ME ou EPP mais bem classificada, em situação de empate ficto, utilize seu direito de 

preferência, será classificada em primeiro lugar e dar-se-á prosseguimento à sessão. 

8.5.4. Se a ME ou EPP mais bem classificada não exercer seu direito de preferência, na forma dos subitens 

anteriores, serão convocadas as demais ME ou EPP remanescentes, cujas propostas estiverem no limite 
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estabelecido no item 03, na ordem de classificação, para o exercício do direito de preferência. 

8.5.5. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME ou EPP que se encontre nesse limite, 

a Comissão Permanente de Licitação realizará sorteio, entre essas empresas, para definir a que primeiro 

poderá apresentar nova proposta comercial. 

8.5.6. Não havendo ME ou EPP em situação de empate ficto, que utilize o direito de preferência, 

prosseguir-se-á a sessão observando-se a classificação das propostas comerciais. 

8.5.7. Será classificado em primeiro lugar o licitante que, após aplicação do direito de preferência 

instituído pela Lei Complementar nº 123/06, ofertar o menor preço. 

8.6. Será desclassificada a proposta que: 

8.6.1. Não atenda às exigências estabelecidas neste Convite ou em diligência; 

8.6.2. Apresente preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a produtos e instalações de propriedade 

do licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração; ou superestimados ou 

manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos do disposto no art. 44, 

§ 3º e art. 48, II, da Lei Federal nº 8.666/93; 

8.7. Quaisquer erros de soma e/ou multiplicação dos itens componentes da Proposta Comercial serão 

corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação. 

8.7.1. Prevalecerão os preços unitários, corrigindo-se os demais valores, conforme a divergência apurada, 

sendo consignado na ata de julgamento a correção efetuada. 

8.8. Na análise das propostas não será considerada qualquer oferta de vantagem. 

8.9. Para efeito de julgamento, serão desconsiderados os valores a partir da terceira casa decimal, se 

apresentados. 

8.10. A Comissão Permanente de Licitação poderá, no julgamento das propostas, desconsiderar 

evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem seu conteúdo. 

8.11. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento 

e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Presidente da Comissão e pelos licitantes. 

8.12. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição relativamente ao certame, o 

Presidente devolverá, aos licitantes que tiverem suas propostas desclassificadas em todos os itens, os 

envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo todavia retê-los até o 

encerramento da licitação. 

  9. RECURSOS  

9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de 

recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação 

das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões 

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

assegurada vista imediata dos autos, na sala da Comissão Permanente de Licitação. 

9.1.1. As razões e contra-razões deverão ser apresentadas exclusivamente mediante protocolo, na sede 

da Prefeitura Municipal de Igarapé Açú, no horário das 08h00min às 14h00min, não sendo aceitos 

quaisquer outros meios de interposição, tais como fax, internet, correio ou qualquer outro meio de 

comunicação. 

9.2. O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do certame, as quais serão reduzidas 

a termo na respectiva Ata, ficando todos os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-

razões no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da lavratura da Ata, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos autos. 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de 

recurso. 

9.4. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

9.5. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9.6. O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 

comunicado a todos os licitantes via fax ou correio eletrônico. 

9.7. Somente serão aceitos recursos e impugnações previstos na Lei 8.666/93, os quais deverão ser 

exclusivamente protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu. 
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9.8. Não serão aceitos impugnações e recursos enviados via fax, internet, correio ou qualquer outro meio 

de comunicação. 

 10. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

10.1 - A adjudicação do objeto licitado será feita por item. 

10.2. Inexistindo interposição de recurso, o Presidente da Comissão encaminhará o resultado da licitação 

à autoridade competente para adjudicar o objeto da licitação ao licitante vencedor, e homologação do 

resultado. 

10.3. Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos procedimentais, 

a Autoridade Competente procederá à adjudicação e homologação e determinará a contratação. 

11. DO CONTRATO  

11.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será convocado 

para firmar o termo de contrato ou instrumanto equivalente, conforme Minuta Contratual - Anexo II, e 

da proposta aceita. 

11.2 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação para 

assinar o contrato. 

11.3 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou recuse- se 

a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para 

celebrar o contrato. 

11.4 - O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 

5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação. 

11.5 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 

equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo 

para tal e devidamente fundamentada. 

11.6 - Se o licitante considerado vencedor deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha solicitado 

prorrogação de prazo mediante justificativa, por escrito, e aceita pelo Município de Igarapé-Açu, poderão 

ser convocados os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pela primeira classificada, podendo optar por revogar a licitação, nos termos 

do art. 64, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

  12. 

PAGAMENTO

  

12.1. O pagamento será efetuado, após aceitação do bem, acompanhado dos documentos fiscais. 

12.2 Serão pagos somente os produtos e/ou serviços entregues; 

12.3. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da dotação Orçamentária: 

Unidade 

Orçamentaria  

0410-Secretaria Municipal de Administração 

Projeto Atividade 04 122 0004 2011 – Manutenção da Secretaria De Administração 

Elemento de 

Despesa 

33 90 39 00 – Outros Serv de Terc. Pessoa Juridica 

Fonte de Recurso 10010000 

Projeto Atividade 10 122 0031 2044 – Manutenção da Secretaria De Saúde 

Elemento de 

Despesa 

33 90 39 00 – Outros Serv de Terc. Pessoa Juridica 

Fonte de Recurso 12110000 

Projeto Atividade 08 122 0032 2021 – Manutenção da Secretaria de Assistência Social 

Elemento da 

Despesa 

33 90 39 00 – Outros Serv de Terc. Pessoa Juridica 

Fonte do Recurso 10010000 

Projeto Atividade 12 122 0035 2066 – Manutenção da Secretaria de Educação 

Elemento da 33 90 39 00 – Outros Serv de Terc. Pessoa Juridica 
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Despesa 

Fonte de Recurso 11110000 

 13. SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS  

13.1. A recusa do adjudicatário em entregar os Produtos, dentro do prazo estabelecido pelo 

Departamento de administração, a aplicação das seguintes sanções pela CONTRATANTE: 

13.1.1. Advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

13.1.2. Suspensão temporária do direito de licitar com a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu; 

13.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no 

prazo não superior a 5 anos. 

13.1.4. A multa poderá ser aplicada, após regular processo administrativo, garantida a prévia defesa, no 

caso de descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste edital, e, em especial, nos seguintes 

casos: 

13.1.4.1. Recusa de entregar o objeto, multa de 10 (dez por cento) do valor total do objeto; 

13.1.4.2. Entrega de material em desacordo com as especificações, alterações de qualidade, quantidade, 

rendimento, multa de 10% (dez por cento) do valor total do objeto. 

13.1.4.3. O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 10% (dez por cento) do 

valor do adjudicado à licitante; 

13.1.4.4. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente ou não, de acordo 

com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à ADJUDICADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis 

a contar da intimação do ato. 

13.2 - Extensão das penalidades: 

13.2.1. A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração Pública poderá 

ser também, aplicada àqueles que: 

13.2.1.1. Retardarem a execução do certame; 

13.2.1.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração e; 

13.2.1.3. Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS  

14.1 A data para entrega dos materiais, objeto da licitação, será de 03 (tres) dias após a ordem de 

fornecimento. 

14.1.2. O local para a entrega dos produtos, em cada fornecimento, será determinado pelo departamento 

solicitante. 

14.2 Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

14.2.1. Anexo I: Termo de Referência; 

14.2.2. Anexo II: Minuta do Contrato; 

14.2.3. Anexo III: Declaração que não emprega menor; 

14.2.4. Anexo IV: Modelo de Proposta Comercial; 

14.2.5. Anexo V: Credenciamento; 

14.2.6. Anexo VI: Declaração de ME/EPP; 

14.3. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da 

proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos. 

14.4. Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas Comerciais como dos 

Documentos de Habilitação apresentados na sessão. 

14.5. É facultado ao Presidente ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem 

como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 

decisões. 

14.6. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após a abertura da sessão. 

14.7. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme previsto no 

parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

14.8. É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento. 

14.9. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  

 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

14.10. O Presidente, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não 

comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo. 

14.11. Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente licitação 

serão prestadas pelo Presidente da Comissão, no horário de 08h:00min às 16h:00min, de segunda a sexta-

feira. 

 

 

 

Igarapé-Açu, 02 de julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

ROBERTA MÍRIAN DOS SANTOS LOPES 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO  
1.1. - Aquisição de Material Gráfico, destinado a Secretaria de: Administração, Saúde, Assitência Social e 

Educação, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento, anexo  

2. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.  

2.1. O prazo de entrega do bem é de até 03 (tres) dias, contados do (a) Recebimento da Nota de Empenho. 

2.2. O bem será recebido provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento 

e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes 

neste Termo de Referência e na proposta. 

2.3. O bem poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste 

Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 5(cinco) dias, a contar da notificação da 

contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

2.4. O bem será recebido definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a 

verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 

2.5. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, 

reputar-se-á como realizada, consumando- se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

2.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos 

resultantes da incorreta execução do contrato. 

3 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

3.1  São obrigações da Contratante: 

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

3.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as 

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

3.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto 

fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor 

especialmente designado; 

3.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma 

estabelecidos no Edital e seus anexos; 

3.1.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 

decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

4.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo 

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

4.1.1 efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital 

e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

4.1.2 O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede 

de assistência técnica autorizada; 

4.1.3 responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do 

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

4.1.4 substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com 

avarias ou defeitos; 

4.1.5 comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os 

motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

4.1.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.1.1. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

5  DA SUBCONTRATAÇÃO 

5.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

6 CONTROLE DA EXECUÇÃO 
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6.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega 

do bem, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for 

necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

6.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante 

terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na 

ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

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

6.3 O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

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

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

à autoridade competente para as providências cabíveis. 

7 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1 comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada 

que: 

7.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

7.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

7.1.3. Fraudar na execução do contrato; 

7.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

7.1.5. Cometer fraude fiscal; 

7.1.6. Não mantiver a proposta. 

7.2 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo 

da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

7.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 

Contratante; 

7.2.2. Multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, 

até o limite de 20 (vinte) dias; 

7.2.3. Multa compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do 

objeto; 

7.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada 

de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

7.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos; 

7.2.6. 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 Contratante pelos prejuízos causados; 

7.3 também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

7.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

7.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

7.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

7.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 

contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 

subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

7.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do 

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da 

proporcionalidade. 
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ITEM DESCRIÇÃO UND QTDE 

1 
PAPEL OFICIO TIMBRADO - C/ 100 FLS - AP 75G EM POLICROMIA Especificação: 

BLOCO COM 100 FOLHAS, P.B, Conforme Modelo Da Secretaria 
BL 10 

2 
PAPEL MEMORANDO TIMBRADO - C/ 100 FLS – AP 75G EM POLICROMIA 

Especificação: BLOCO COM 10 FOLHAS, P.B, Conforme Modelo Da Secretaria 
BL 100 

3 Capa De Carnet IPTU AP 180 G. Bap 180grs P.B, Conforme Modelo Da Secretaria. UND 10.000 

4 
ENVELOPE SACO TIMBRADO TAMANHO 24X34. Especificação: Envelope Saco Timbado 

24x234pb. Conforme Modelo Da Secretaria. 
UND 5000 

5 
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO-DAM - TAM. 21X29,7CM - PAPEL AP 75G BLS 

50X2VIAS Especificação: Conforme Modelo Da Secretaria 
BL 200 

6 

TAXA DE TRIBUTO MUNICIPAL - TAM. 18X18CM - SEFIN MERCADO DE CARNE 

Especificação: PAPEL AUTO- COPIATIVO 50X2VIAS- NUMERADO-SERRILHADO, 

BLOCO COM 100 FOLHAS, P.B, Conforme Modelo Da Secretaria. 

BL 200 

7 

TAXA DE TRIBUTO MUNICIPAL - TAM.18X18CM - FEIRA LIVRE Especificação: 

PAPEL AUTO- COPIATIVO 50X2VIAS- NUMERADO-SERRILHADO, BLOCO COM 100 

FOLHAS, P.B, Conforme Modelo Da Secretaria. 

BL 200 

8 
MAPA DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM -TAM. 21X29,7CM-PAPEL AP 75G - P.B 

- BL C/100 Especificação: Conforme Modelo Da Secretaria. 
BL 40 

9 LAUDO HIV SIFILIS CTA Especificação: Conforme Modelo da Secretaria. BL 40 

10 
CAPA PARA PROCESSO - TAM. 21X29,7CM - PAPEL AP 180G - 1X1 P.B Especificação: 

Conforme Mod.da Secretaria 
UND 1000 

11 PRODUÇÃO CTA (- PAPEL AP 75G - 1X0 P.B - BL C/100. Conforme Modelo Da Secretaria. BL 40 

12 

CADERNETA DE VACINAÇÃO INFANTIL – MASCULINA/FEMININO Tamanho 

16x22cm, Papel Ap 75g,1x0 Cor Especificação: Tamanho 16x11cm Papel Ap 180g,1x1 Cor. 

Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria  

UND 2000 

13 
REQUISIÇÃO DE EXAMES-BL C/100 F/V Especificação: Tamanho 16x22cm, Papel Ap 

75g,1x0 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 300 

14 
RECEITUÁRIO - BL C/100 Especificação: Tamanho 15x21 Papel Ap 75g, 1x0 Cor. Conforme 

Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 1500 

15 
PLANILHA DE NOTIFICAÇÃO DE D.D.A.-BL C/100 Especificação: Tamanho 21x29,7cm 

Papel Ap 75g,1x0 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 

16 
CARTÃO DA MULHER Especificação: Tamanho 21x297cm Papel Ap 180g,4x4 Cor. 

Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
UND 1000 

17 
LAUDO DE EPATITE CTA-BL C/100 Especificação: Tamanho 21x29,7cm, Papel Ap 75g,1x1 

Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 

18 
BOLETIM DE PRODUÇÃO DE ENFERMAGEM B.P.E - BL C/100 Especificação: Formato 

21x30, Papel Ap 75gr. 1x1, Cor Bloco Com 100 Fls. 
BL 100 

19 
FICHA DE REFERENCIA - BL C/100 Especificação: Tamanho 21x29,7cm Papel Ap 75g, 1x1 

Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria.  
BL 200 

20 
Requisição De Exame Citopatológico/Colo De Útero - BL C/100 Especificação: Tamanho 

21x29,7cm Papel Ap 75g, 1x1 Cor. Conforme Modelo Secretaria. 
BL 100 

21 
LAUDO P/SOLIC./AUTORIZ.DE PROCED.AMBULATORIAL - BL C/100 Especificação: 

Tamanho 21x29,7cm Papel Ap 75g.1x0 Cor. Conforme Modelo da Secretaria.  
BL 40 

22 
FICHA DE FREQUENCIA - BL C/100 Especificação: Tamanho 21x29,7cm Papel Ap 75g,1x0 

Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 

23 
BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL/BPA-BL C/100. Especificação: Tamanho 

21x29,7cm Papel Ap 75g, 1x0 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 100 

24 
PRONTUÁRIO DO CLIENTE – BL C/100 Especificação: Tamanho 21x29,7cm. Papel Ap 75g, 

1x0 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 

25 
RELAÇÃO NOMINAL DE COLETAS P/TESTE DO PEZINHO BL C/100FL Especificação: 

Tamanho 21x29,7cm Papel Ap 75g, 1x0 Cor. Conforme Modelo da Secretaria. 
BL 40 

26 
FICHA DE INVESTIGAÇÃO - DENGUE - BL C/100. Especificação: Tamanho 21x29,7cm 

Papel Ap 75g, 1x0 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 
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27 
LAUDO DE PROCEDIMENTO AMBULATORIAL-BL C/100 Especificação: Tamanho 

21x29,7cm Papel Ap 75g, 1x0 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 

28 
LAUDO ESPECIALIZADO-BL C/100 Especificação: Tamanho 21x29,7cm Papel Ap 75g,1x0 

Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 

29 
Sistema De Informação De Atenção Basica - Ficha A- BL C/100 Especificação: Tamanho 

21x29,7cm Papel Ap 75g,1x0 Cor. Conforme Modelo da Secretaria. 
BL 40 

30 
Sistema De Informação De Atenção Basica-REL.SSA2- BL C/100 Especificação: Tamanho 

21x29,7cm Papel Ap 75g, 1x0 Cor. Conforme Modelo da Secretaria. 
BL 40 

31 
Sistema De Informação De Atenção Basica-Ficha De Alter SIAB-BL COM 100FL. Tamanho 

21x29,7cm Papel Ap 75g,1x0 Cor. Conforme Modelo da Secretaria. 
BL 40 

32 
Historico De Enfermagem Com Diagnostico De Enf.Na Costa-BL C/100 Especificação: 

Tamanho 21x29,7cm Papel Ap 75g,1x0 Cor. Conforme Mod. da Secretaria. 
BL 40 

33 
PRONTUARIO DO CLIENTE -CONTINUAÇÃO - BL C/100. Especificação: Tamanho 

21x29,7cm Papel Ap 75g,1x0 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 200 

34 
FICHA URGENCIA/EMERGENCIA-BL C/100 Especificação: Bloco C/30 Unid, Tamanho 

21x29,7cm Papel Ap 75g,1x0 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 200 

35 
Ficha De Investigação Atendimento Anti-Rabico Humano-BL C/100. Bloco C/50 Unid, 

Tamanho 21x29,7cm Papel Ap 75g, 1x0 Cor. Conforme Modelo da Secretaria. 
BL 40 

36 
FICHA DE SELEÇÃO DE RISCO GESTACIONAL - BL C/50. Especificação: Tamanho 

21x29,7cm Papel Ap 75g, 1x0 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 

37 
EVOLUÇÃO MEDICA-BL C/100 Especificação: Tamanho 21x29,7cm Papel Ap 75g, 1x0 Cor. 

Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria 
BL 40 

38 
Programa Nac.De Cont.De Dengue-Registro Diario Do Serv.Antivetorial BL C/100. 

Especificação: Tamanho 21x29,7cm Papel Ap 75g,1x1 Cor. Conforme Modelo da Secretaria. 
BL 40 

39 
Programa De Controle De Febre Amarela E Dengue - Ficha De Visita-BL C/100 Especificação: 

Tamanho 15x10,5cm Papel Ap 75g,1x0 Cor. Conforme Modelo da Secretaria. 
BL 40 

40 
REQUISIÇÃO DE MATERIAL-BL C/100 Especificação: Tamanho 16x22cm Papel Ap 

75g,1x0 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria 
BL 40 

41 
RESULTADO DE EXAMES Especificação: Tamanho 15x21cm Papel Ap 75g,1x0 Cor. 

Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 500 

42 
EVOLUÇÃO ENFERMAGEM-BL C/100 Especificação: Tamanho 21x29,7cm Papel Ap 

75g,1x1 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 

43 
CARTEIRA DE SAÚDE Especificação: Tamanho 18x6,5cm Papel Vergê 180G,1X0 Cor. 

Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
UND 5000 

44 
MARCAÇÃO DE CONSULTA - BL C/100 Especificação: Tamanho 15x21 Papel Ap 75g,1x0 

Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria.  
BL 100 

45 
DIAGNOSTICO DE ENFERMAGEM-BL C/100 Especificação: Tamanho 21x29,7cm Papel 

Ap 75,1x0 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 

46 

BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (BPA) CONSOLIDADO, Formato 21x30, 

Papel Ap-75gr.1x1, Cor Bloco Com 100fls Especificação: Formato 21x30, Papel Ap-75gr.1x1, 

Cor Bloco Com 100fls. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 

BL 100 

47 
CARTÃO DE VACINAÇÃO (ADULTO)  Especificação: Formato 10x15 Impresso Em 

Supremo 180gr.2x2 Cores C/2 Dobras. Conforme Modelo da Secretaria. 
BL 1000 

48 
PROCEDIMENTOS COM 100FLS Especificação: Bloco C/100 Fls, Formato 21x30 Em Papel 

Aperg 75gr 1x1. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 

49 Cadastro Individual COM 100FLS Especificação: conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. BL 40 

50 
CARTEIRA DE SAÚDE (SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE). Especificação: Tamanho 

7,0x10,5cm Papel Ap 180g, Frente E Verso. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
UND 3000 

51 
CARTÃO ÍNDICE DE APREDIZAGEM DO CLIENTE Especificação: Tamanho 14x10,5cm 

Papel Ap 180g,1x1 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
UND 2000 

52 

PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO – CARTÃO SOMBRA, 45,5x21cm Papel Ap 

180g, 4x4 Cor. Especificação: Especificação: Tamanho 45,5x21cm Papel Ap 180g,4x4 Cor. 

Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 

UND 2000 

53 
FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL - BL C/100. Especificação: Formato 15x21 Em 

Papel Aperg 75gr.1x0 Cor Bloco C/100fls. Conforme Modelo da Secretaria. 
BL 40 

54 
FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR 21X29,7CM - PAPEL AP 75G - BL C/100 

Especificação: Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 
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55 

FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR 21X29,7CM - PAPEL AP 75G - BL C/100 

Especificação: Formato 21X29,7 Impresso Em Cartolina,75gr.1x0 Cor. Conforme Modelo 

Cedido Pela Secretaria. 

BL 40 

56 
FICHA DE CONSULTA – BL C/100 Especificação: Formato 21x30 Em Papel Aperg 75gr.1x0 

Cor Bloco C/100fls. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 

57 
FICHA DE PROCEDIMENTO - BL C/100 Especificação: Formato 21x30 Em Papel Aperg 

75gr 1x0. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 

58 
FICHA DE REGISTRO DE VACINADO - PNI - BL C/100. Especificação: Formato 21x30 Em 

Papel Aperg 75gr.1x0 Cor Bloco, C/100 Fls. Conforme Modelo da Secretaria. 
BL 40 

59 
LAUDO MÉDICO - BL C/100 Especificação: Formato 21x30 Em Papel Aperg 75gr,1x1 Cor. 

Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria 
BL 60 

60 
AIH INTERNAÇÃO COM 100FLS Especificação: Bloco C/100, Tamanho 21x29,7cm Papel 

Ap 75g,1x0 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 40 

61 Cartilha Da Criança-Em Policromia C/16 PAG. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. BL 1000 

62 
FOLDER INFORMATIVO- CAMPANHA CONTRA A DENGUE Especificação: Tamanho 

21x29,7cm Papel Couchê 115g,4x4 Cor. Conforme Modelo da Secretaria. 
UND 2000 

63 
FOLDER INFORMATIVO- CAMPANHA DE NUTRIÇÃO Especificação: Tamanho 

21x29,7cm Papel Couchê 115g,4x4 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
UND 2000 

64 
FOLDER INFORMATIVO- CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO DE GESTANTES. Tamanho 

21x29,7cm Papel Couchê 115g,4x4 Cor. Conforme Modelo da  Secretaria. 
UND 2000 

65 

FOLDER INFORMATIVO- CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO DOS IDOSOS, Tamanho 

21x29,7cm Papel Couchê 115g,4x4 Cor Especificação: Tamanho 21x29,7cm Papel Couchê 

115g,4x4 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria  

UND 2000 

66 
FOLDER EDUCATIVO-VARIAS ATIVIDADES Especificação: Tamanho 21x29,7cm Papel 

Couchê 115g,4x4 Cor. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
UND 2000 

67 LAUDO APAC COM 100FLS Especificação: Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. BL 40 

68 
BOLETIM ESCOLAR - TAMANHO 16X21CM, PAPEL AP 180G, 1X1 COR Especificação: 

Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
UND 5000 

69 FICHAS DE MATRÍCULAS - PAPEL AP 180G Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. UND 5000 

70 FICHAS INDIVIDUAIS - PAPEL AP 180G. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. UND 5000 

71 HISTÓRICO DE 5ª SÉRIE A 8ª - PAPEL AP 75G. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. UND 5000 

72 HISTÓRICO EJA - PAPEL AP 75G Especificação: Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. UND 5000 

73 
HISTÓRICO ENS. FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) - PAPEL AP 75G Especificação: 

Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
UND 5000 

74 BANDEIRA DE PANO DO BRASIL- tam. 1,60x1,20 Conforme Modelo da Secretaria. UND 30 

75 Bandeira De Pano Do Município. tam. 1,60x1,20 Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. UND 30 

76 BANDEIRA DE PANO DO PARÁ-tam. 1,60x1,20 Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. UND 30 

77 
BOLETIM ESCOLAR - TAMANHO 16X21CM, PAPEL AP 180G, 1X1 COR Especificação: 

Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
UND 5000 

78 FICHAS DE MATRÍCULAS - PAPEL AP 180G. Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. UND 5000 

79 
CERTIFICADO EM POLICROMIA - PAPEL COUCHÊ 230G - EDUC. INFANTIL 

Especificação: Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
UND 2000 

80 
REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL- Especificação: TAM. 12X21CM papel auto copiativo 

50X2 VIAS, NUMERADO E SERRILHADO. Conforme modelo da secretaria. 
BL 100 

81 
LIBERAÇÃO DE FUNERAL- Especificação:  bl c/ 100 fls papel AP 75g impressão p/b 

Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 20 

82 
ENCAMINHAMENTO DE AUXILIO DE FUNERAL- Especificação:  bl c/ 100 fls papel AP 

75g impressão p/b Conforme Modelo Cedido Pela Secretaria. 
BL 20 

83 
BANNER TAM. 1,20X0,80 - Especificação: Impressão em lona colorido. Conforme modelo 

arte cedido pela secretaria. 
BL 20 

84 
FOLDER INFORMATIVO VARIADOS- Especificação: Tam. A4 21x29,7 papel couchê 115g 

impressão f/v policromia. Conforme modelo cedido pela secretaria. 
UND 2000 
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ANEXO II 

 

MINUTA DE CONTRATO Nº _________/2020, 

FUNDADO NO PROCESSO LICITATÓRIO N.º 

xxxx/2020, PARA PRESTAÇÃO DE MATERIAIS 

GRÁFICOS, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM 

LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IGARAPÉ AÇÚ E DE OUTRO,  , EM 

CONFORMIDADE COM AS CLAÚSULAS E 

CONDIÇÕES ABAIXO: 

 

Por este instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE IGARAPÉ AÇÚ, Estado 

do Pará, através da PREFEITURA MUNICIPAL, com sede na Av. Barão do Rio Branco, n.º 3635, inscrita no 

CNPJ. sob nº 05.149.117/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito   Municipal,   senhor   ARMANDO 

............................................,   portador   do   CPF   nº   e RG nº  , residente e domiciliado nesta 

mesma cidade, aqui designado CONTRATANTE; e, de outra parte   , inscrita 

no CPF sob nº     .  .  /  -   e   RG  n.º      ,   residente   e   domiciliado (a)    

 doravante denominada CONTRATADA; tem entre si como justo e contratado a prestação de materiais 

gráficos para diversos departamentos da prefeitura municipal do Município de Igarapé Açú, do ano de 2020, cuja 

celebração foi precedida do Processo Licitatório n.º _____/2020, Modalidade Carta  Convite n.º _______/2020, 

instaurada  no  dia        de  de 2020 e homologada no dia _ de          de 2020, e que se regerá pela Lei nº 

8.666/93, atendidas as cláusulas e condições que enunciam a seguir: 

  CLÁUSULA I – OBJETO  

1.1. É objeto do presente instrumento a prestação de serviços gráficos para os diversos departamento da 

prefeitura do Município de Igarapé Açú, do ano de 2020, para fins que se fizer necessário. 

  CLÁUSULA II – VALOR DO CONTRATO  

2.1.          O          valor          global          deste          contrato          é          de        R$         _   

(  ), obtidos pelos preços, unitário e global, conforme 

Relação Anexa, propostos pela contratada, indicados na proposta comercial, e constituirá única obrigação de 

pagamento a cargo do município pela inteira execução do objeto contratado. 

  CLÁUSULA III – PAGAMENTO  

3.1– O(s) pagamento(s) da concretização do objeto deste contrato será (ão) efetuado(s) pela Prefeitura Municipal 

de Igarape Açú, Estado do Pará, por processo legal, observada a Proposta Comercial; 

3.2- A Contratante pagará à Contratada somente, quando entregues todos os itens de cada ordem de 

fornecimento/parcela; 

3.3- Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir 

de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados; 

4.1. Os valores ora acertados não serão reajustados, exceto quando da ausência de pagamento dentro do prazo 

fixado, o que importará sua atualização para a data de liquidação pela variação dos índices do INPC. 

5.1. A vigência do presente instrumento será até o dia 31 de dezembro de 2020, contados a partir da data de sua 

assinatura. 

6.1. A execução objeto deste contrato será de acordo com as determinações do departamento solicitante, devendo 

prestar os serviços no prazo Máximo de 03 dias a contar do recebimento da respectiva ordem de fornecimento. 

7.1. As despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão à conta de recursos orçamentários 

municipais, conforme as seguintes dotações orçamentárias:  

CLÁUSULA IV – REAJUSTE DE PREÇOS 

CLÁUSULA V – DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA VI – DA EXECUÇÃO 

CLÁUSULA VII – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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Unidade Orçamentaria  0410-Secretaria Municipal De Administração 

Projeto Atividade 04 122 0004 2011 – Manutenção Da Secretaria De Administração 

Elemento De Despesa 33 90 39 00 – Outros Serv De Terc. Pessoa Juridica 

Fonte De Recurso 10010000 

Projeto Atividade 10 122 0031 2044 – Manutenção Da Secretaria De Saúde 

Elemento De Despesa 33 90 39 00 – Outros Serv De Terc. Pessoa Juridica 

Fonte De Recurso 12110000 

Projeto Atividade 08 122 0032 2021 – Manutenção Da Secretaria De Assistência Social 

Elemento Da Despesa 33 90 39 00 – Outros Serv De Terc. Pessoa Juridica 

Fonte Do Recurso 10010000 

Projeto Atividade 12 122 0035 2066 – Manutenção Da Secretaria De Educação 

Elemento Da Despesa 33 90 39 00 – Outros Serv De Terc. Pessoa Juridica 

Fonte De Recurso 11110000 

8.1. Local designado para entrega dos produtos/serviços é o almoxarifado da prefeiturao, ou em local determinado 

pela administração. 

 

9.1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução dos Serviços deste Contrato, 

o Contratante, através de funcionário especialmente designado, acompanhará e fiscalizará sua execução, sem de 

qualquer forma restringir a plenitude desta responsabilidade. 

9.2. O Contratante poderá sustar qualquer serviço em execução, que comprovadamente não esteja sendo 

executado com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança pública ou bens do Contratante, ainda, por 

inobservância e/ou desobediência às ordens ou instruções do Contratante, cabendo à Contratada todos os ônus da 

paralisação. 

9.3. Todas as solicitações, reclamações, exigências ou observações relacionadas com a execução dos Serviços, 

feitas pelo Contratante ou seus prepostos, a Contratada ou vice-versa, nas hipóteses em que couber, somente 

produzirão efeitos vinculatórios desde que processadas por escrito. 

  CLÁUSULA X – SANÇÕES  

10.1. A recusa injustificada do adjudicatário em retirar a nota de empenho e/ou ordem de execução dos Serviços, 

dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

ficando sujeita, a critério da Administração e garantida a prévia defesa, às penalidades estabelecidas nos incisos 

I, II, III e IV, do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor do ajuste. 

10.2. Pelo atraso injustificado na entrega, fica sujeito o Contrato às penalidades previstas no caput do art. 86 da 

Lei Federal nº 8.666/93, na seguinte conformidade: 

10.2.1. atraso até 10 (dez) dias, multa de 05% (cinco por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; 

10.2.2. atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso. 

10.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 

Contratado as sanções previstas nos incisos I, II, III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e multa de 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da parcela não executada. 

10.4. As multas são autônomas, e a aplicação de uma multa não exclui a outra. 

  CLÁUSULA XI – RESCISÃO CONTRATUAL  

11.1. A rescisão contratual poderá ser: 

11.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

11.1.2. Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade 

competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da Administração. 

11.1.3. A inexecução total ou parcial do ajuste enseja sua rescisão pela Administração, com as conseqüências 

previstas no item 13.3. 

11.1.4. Constituem motivos para rescisão do ajuste os previstos no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.1.5. Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa 

da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido. 

11.1.6. A rescisão contratual de que trata o inciso I, do art. 78, acarreta as conseqüências previstas no art. 80, 

CLÁUSULA VIII – LOCAL DE EXECUÇÃO 

CLÁUSULA IX – DA FISCALIZAÇÃO 
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incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93. 

12.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte. 

 

13.1. A Contratada assume, com exclusividade, os riscos e as despesas necessários com a boa e perfeita execução 

dos Serviços contratados. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus 

empregados, propostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou 

a terceiros. 

13.2. O Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações, vinculados à legislação tributária, 

trabalhista, previdenciária ou securitária, decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e 

responsabilidade caberão, exclusivamente, à Contratada. 

13.3. O Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda 

que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 

de ato da Contratada, de seus empregados, propostos ou subordinados. 

13.4 A Contratada deverá registrar todos os seus empregados, bem como, fornecer Ferramentas básicas 

necessárias para execução dos Serviços. 

14.1. A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, o acréscimo ou supressão de até 

25% (vinte e cinco por cento), nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

15.1. O presente contrato é regido pelas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, complementadas suas 

cláusulas pelo edital origem, às peças integrantes; aos direitos e responsabilidades das partes; ao recebimento do 

objeto; à fiscalização; à cessão do contrato; à medição e pagamento; à rescisão e penalidades; à resolução do 

contrato; à publicidade; à responsabilidade civil e aos tributos, obrigações trabalhistas e previdenciárias, que 

integram, em seu inteiro teor, este instrumento de contratação, independente de transcrição. 

  CLÁUSULA XVI – FORO  

16.1. As partes contratantes elegem para solução judicial de qualquer questão oriunda do presente contrato, o 

foro da Comarca de Igarapé Açú / PA. 

16.2. E, por acharem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, 

que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e por duas testemunhas que a tudo 

assistiram. 

 

Igarapé Açú – PA., .... de ........................ de 2020. 

 

MUNICÍPIO DE IGARAPÉ AÇÚ – CONTRATANTE 

NORMANDO – PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – CONTRATADA 

... – REPRESENTANTE LEGAL 

 

Testemunhas: 

1) Nome:     

CPF:    .  .  -   
2) Nome:     

CPF:    .  .  -   

CLÁUSULA XII – CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

CLÁUSULA XIII – RESPONSABILIDADES 

CLÁUSULA XIV – ACRÉSCIMO, SUPRESSÃO 

CLÁUSULA XV – REGIME LEGAL 
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

*********************, inscrito no CPF/CNPJ nº ****************, portador(a) da Carteira de Identidade nº 

**************, DECLARA , para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 

1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: 

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

 

 

 

Local e Data. 

 

 

 

 

 

 

 

(representante legal). 

 

 

 

 

OBS: em caso afirmativo, assinar a ressalva acima. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

À 

Comissão Permanente de Licitações Prefeitura 

Municipal de IGARAPÉ-AÇU/PA Referente: 

aquisição de materiais gráficos 

 

PROPOSTA COMERCIAL 

CARTA CONVITE N º ____/2020 – PROCESSO Nº _____/2020 

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE/FAX: 

Item Descrição dos produtos Cód. Quant. Un R$ 

Unt. 

R$ Total 

01    UN   

02    UN   

 

Validade da Proposta: 60 Dias 

Prazo de Execução do Serviço: Após Emissão da Ordem de Prestação de Serviços 

Local da entrega: Conforme Determinado pela Administração. 

 

ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE LICITAÇÃO E SUBMISSÃO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS 

Declaramos que estamos cientes e aceitamos todas as condições da licitação supra, e que nos submetemos às 

disposições regulamentares e legais sobre a licitação e especialmente, subordinada a Lei Federal, nº 10.520/02 

subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93 e alterações. 

 

Declaramos também que em nossa proposta de preços estão computados todos os encargos sociais e fiscais, frete 

até o destino, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre os produtos desta licitação. 

 

Declaramos ainda, que nos responsabilizamos pela autenticidade e veracidade dos documentos e informações 

apresentadas para a presente licitação. 

 

 

Local e Data 

 

 

 

 

 

 

 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO V 

 

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

PROCURAÇÃO 

 

 

A   (nome   da   empresa), CNPJ  n.º  , com sede à (endereço), neste ato 

representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil, profissão e endereço). Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o 

Senhor (es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), A quem confere(m) amplos 

poderes para junto a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu/PA, praticar os atos necessários para representar a 

outorgante em todas as licitações, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 

especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, 

confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, 

substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

Assinatura do Sócio Administrador/Proprietário 

 

RECONHECER FIRMA(S). 

 

 

 

OBS: PARA REPRESENTANTE É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DO 

CREDENCIAMENTO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO ME/EPP 

 

 

 

 

 

 

*********************, inscrito no CNPJ nº ****************, por intermédio de seu representante legal o 

(a) Sr (a) **************************, portador(a) da Carteira de Identidade nº ************** e do CPF nº 

****************, DECLARA, sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos 

arts. 42 a 45 da Lei Complementar 123/06. 

 

 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass. Responsável 
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ANEXO VII 

 

 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO 

 

 

 

(LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 43, III) 

 

 

A  empresa  ..........................................,  portadora  do  CNPJ   nº   .   .   /   -   ,  abaixo  assinada, participante do 

Processo de Licitação nº ______/2020, na modalidade Carta Convite nº _____/2020, por seu representante 

perante o órgão/entidade, declaram, na forma e sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93, obrigando a empresa que 

respectivamente representada, que não pretende recorrer da decisão, da Comissão Permanente de Licitações, que 

julgou os documentos de habilitação preliminar, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao 

prazo respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se a 

abertura dos envelopes de propostas das licitantes habilitadas. 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

NOME DA EMPRESA 

Nome e Assinatura do Sócio 

 

 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU 

SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

 

 

ANEXO VIII 

 

 

MODELO DE TERMO DE RENÚNCIA DE RECURSO 

 

 

 

(LEI FEDERAL Nº 8.666/93, ART. 43, III) 

 

 

A  empresa  ..........................................,  portadora  do  CNPJ   nº   .   .   /   -   ,  abaixo  assinada, participante do 

Processo de Licitação nº _______/2020, na modalidade Carta Convite nº _____/2020, por seu representante 

perante o órgão/entidade, declaram, na forma e sob as penas da Lei Federal nº 8.666/93, obrigando a empresa que 

respectivamente representada, que não pretende recorrer da decisão, da Comissão Permanente de Licitações, que 

julgou as propostas válidas, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e 

concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se para a fase seguinte do 

procedimento licitatório. 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

NOME DA EMPRESA 

Nome e Assinatura do Sócio 
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