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O Município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PAatravés da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, e esta Pregoeira, leva ao 

conhecimento dos interessados que, realizará licitação, para REGISTRO DE PREÇOS, 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR 

PREÇO no modo de disputa ABERTO, visando a futura e eventual AQUISIÇÃO DE 

MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER 

AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL 

DO GUAMÁ/PA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei n°.8.078/90 Código de Defesa 

do Consumidor, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 

7.892, de 23 de janeiro de 2013, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e as exigências 

estabelecidas neste Edital. 

 

Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br  

Unidade Administrativa do Governo Federal (UASG):980551 

Data da sessão: 02 de Setembro de 20214. 

Horário: 08:00 horas (Horário de Brasília-DF). 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa visando o 

Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E 

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁ/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital 

e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 

Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu 

interesse. 

2. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  



 

 
 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 
eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, 
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido 
pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 

licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, 

ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros 

tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

3.5.1.A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no 

art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 2018. 

4.1.1 Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

4.1.2 Para os itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais), a participação é exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos 

termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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4.3.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

4.3.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

4.3.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

4.3.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

4.3.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

4.3.6 entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

4.3.7 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.4.1 que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49;  

4.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

4.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito 

de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 

123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte. 

4.4.2 que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus 

anexos; 

4.4.3 que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4 que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente 

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

4.4.5 que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

4.4.6 que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da 

Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 



 

 
 

4.4.7 que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando 

trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e 

no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.8 que os serviços são prestados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 

1991. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta 

com a descrição do objeto ofertado, marca e procedência, até a data e o horário 

estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que 

constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante 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 sistema, 

pregoeira ou de sua desconexão.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos 

de negociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação da pregoeira e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 



 

 
 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

6.1.1 Valor unitário e total do item; 

6.1.2 Marca; 

6.1.3 Fabricante;  

6.1.4 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo 

de validade ou de garantia;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão 

de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

6.6.1 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.   A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 



 

 
 

7.2.2 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a 

Pregoeira e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

7.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de R$0,01 (um) centavo. 

7.9 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações. 

7.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos 

últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

7.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 

de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse 

período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

7.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 

pública encerrar-se-á automaticamente. 

7.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 

sistema, poderá a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, 

admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  



 

 
 

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.16. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pela Pregoeira aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.18. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 

verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 

sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta 

for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

7.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

7.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou 

entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  



 

 
 

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.1 no pais; 

7.26.2 por empresas brasileiras;  

7.26.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

7.26.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam 

às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados. 

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, a pregoeira 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 neste Edital. 

7.28.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.28.2 A pregoeira solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas)horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.29. Após a negociação do preço, a Pregoeira iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8- DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

8.1. Encerrada a etapa de negociação, a pregoeira examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em 
relação ao máximo estipulado para contratação e exigências previstas neste Edital e 
em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 
26 do Decreto n.º 10.024/2019 e no Art. 19 do Decreto 10.024/2019.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 
apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 



 

 
 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

8.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os 
indícios que fundamentam a suspeita; 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente 
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro 
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

8.6.A Pregoeira poderá convocar o licitante para enviar documento digital 
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 
(duas) horas sob pena de não aceitação da proposta. 

8.7. É facultado a pregoeira prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

8.7.1.Dentre os documentos passíveis de solicitação pela Pregoeira, destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, prazo mínimo de validade, além de outras informações 
pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 
eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Pregoeira, sem 
prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

8.8. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos 
subitens acima, a Pregoeira exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar 
apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e 
dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da solicitação. 

8.9. Incumbirá ao licitante 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, sistema, 
pregoeira ou de sua desconexão ou de convocações efetuadas pela Pregoeira. 

8.10. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização 
do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos 
os interessados, incluindo os demais licitantes. 

8.11. As amostras quando solicitadas deverão ser apresentadas em embalagens de 
conformidade com a descrição do Termo de referência Anexo I deste edital. 

8.11.1. As amostras serão avaliadas conforme as descrições constantes do termo de 
referência anexo I deste edital e documento contendo as características do produto 
ofertado; 

8.12.  As amostras apresentadas poderão ser abertas, manuseadas, receber cortes, 
secções, vincos, cozimento e degustação. 

8.12.1. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 

sistema. 



 

 
 

8.13.No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem 
justificativa aceita pela Pregoeira, ou havendo entrega de amostra fora das 
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

8.14.Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), 
a Pregoeira analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo 
classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, 
até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de 
Referência.  

8.15.Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como 

protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável 

pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 

8.16.Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão 

ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dias) dias, após o qual poderão ser 

descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. 

8.17. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições 

indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em 

língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

8.18.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, a Pregoeira examinará a 
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.19.Havendo necessidade, a Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
nova data e horário para a sua continuidade. 

8.20.A Pregoeira poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 
ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 
de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 
Edital. 

8.21.Também nas hipóteses em que a Pregoeira não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

8.22.A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.23. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Pregoeira passar à 
subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida, se for o caso. 

8.24. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, a pregoeira verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  



 

 
 

9. DA HABILITAÇÃO   

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros:   

a) SICAF;   
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   
c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   
d) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

9.1.1 Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das 

consultas das alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa 

Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). 

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que 

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.1.3 Constatada a existência de sanção, a Pregoeira reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

9.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 

 
 

financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.2.1 O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

9.2.2 É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação 

atualizada e aquelas não constantes do SICAF, quando for o caso. 

9.2.3 O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pela Pregoeira 

lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 

10.024, de 2019. 

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 02 (duas)horas, sob pena de inabilitação. 

9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida 

em relação à integridade do documento digital. 

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 

emitidos somente em nome da matriz. 

9.6.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada 

a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação, 

bem como nos casos em que as referidas documentações não estejam inseridos no 

SICAF: 

 

9.8. Habilitação jurídica:  

9.8.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 



 

 
 

9.8.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

9.8.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

9.8.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

9.8.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

9.8.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.8.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 

da consolidação respectiva; 

9.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 

Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

9.9.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 

9.9.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do 

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 

pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.9.5 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  



 

 
 

9.9.6  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.7 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

9.9.8 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais ou 

municipais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual ou da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, 

ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.9.9 caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como 

microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

9.10. Qualificação  Econômico-Financeira. 

9.10.1 certidão negativa de falência  expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

9.10.2 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 por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

9.10.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período 

de existência da sociedade; 

9.10.2.2. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato 

social/estatuto social. 

9.10.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada 

mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), superiores a 1 ( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 
Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 
Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 



 

 
 

 

9.10.4. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer 

dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da 

autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 10% (dez 

por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente.  

9.10.4.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis assim apresentados:  

9.10.4.1.1 Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): por fotocópia 

registrada ou autenticada na Junta Comercial;  

9.10.4.1.2 Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): por fotocópia do 

livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente 

autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente; ou  

9.10.4.1.3 Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123, de 

14 de dezembro de 2006:  

9.10.4.1.3.1 por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou 

autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão 

equivalente; ou  

9.10.4.1.3.2 por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 

registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;  

9.10.4.1.3.3 sociedade criada no exercício em curso: fotocópia do Balanço de Abertura, 

devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante;  

9.10.4.1.3.4 o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 

assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado 

no Conselho Regional de Contabilidade.  

9.10.4.2. O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via Escrituração 

Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão desta à Receita Federal 

do Brasil, por meio da apresentação do Termo de Autenticação (recibo gerado pelo 

Sistema Público de Escrituração Digital - SPED).  

9.10.4.3. Será aceita também a apresentação de balanços e demais demonstrações 

contábeis intermediárias, referentes ao exercício em curso, na forma da lei, 

devidamente assinados pelo representante legal e pelo Contador responsável, e 

registrados em Junta Comercial. 

9.11. Qualificação Técnica   



 

 
 

9.11.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item 

pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. 

9.11.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local 

em que foram prestados os serviços. 

9.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 

os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 

2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes 

estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das 

demonstrações contábeis do último exercício. 

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 

impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte 

seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.13.1 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à 

fase de habilitação. 

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 

microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de 

alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será 

convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, 

sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa 

de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação 

fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a 

Pregoeira suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma. 

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital. 

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 

havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 



 

 
 

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação da Pregoeira no sistema eletrônico e 

deverá: 

10.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

10.1.2 fazer menção ao número deste Pregão, evidenciar o nome/razão social da 

licitante, o CPF/CNPJ, número(s) de telefone(s) e o respectivo endereço com CEP, as 

características do objeto de forma clara e precisa, indicando marca, modelo, tipo, 

fabricante,  procedência e demais dados pertinentes, observadas as especificações 

constantes do Termo de Referência, além de conter, preço unitário por item e global, 

em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real) por extenso, considerando 

as quantidades constantes do Termo de Referência. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

10.2.1 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

10.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.3.1 Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. A Pregoeira declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização 

fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 



 

 
 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá a Pregoeira verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

11.2.1 Nesse momento a Pregoeira não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

11.5. Não serão conhecidos recursos interpostos fora do sistema eletrônico ou 

intempestivamente.  

11.6.  O não conhecimento do recurso não impede o seu acolhimento na qualidade de 

petição. 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores 

à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

12.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos 

imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 



 

 
 

12.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo 

com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato da 

Pregoeira, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após 

a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
 

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

15. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  

15.1.  Não haverá exigência de garantia contratual dos bens fornecidos na presente 
contratação. 

16. DO REGISTRO DE PREÇOS  
 

16.1. Órgão gerenciador será aSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ 
 
17- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
17.1- Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) 
dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de 
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 
17.2-Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la 
para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da data de seu recebimento. 
 
17.3- O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 
pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente 
aceito. 
 



 

 
 

17.4 -Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 
licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 
registrados e demais condições. 

17.5-Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da 
classificação do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, 
quando o objeto não atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 
1993; 

18. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
18.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, 
mediante prévia consulta a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO 
MIGUEL DO GUAMÁ, desde que devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, 
no que couberem, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no 
Decreto Federal nº 7.892/2013, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços. 
 
18.1.1.As Contratações por órgãos ou entidades “caronas” não poderão exceder a 50% 
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, 
cabendo ao fornecedor adjudicatário da Ata, optar pela aceitação ou não do 
fornecimento.  
 
18.1.2.O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços, conforme 
Decreto Federal nº 7.892/2013, art. 22, § 4º, não poderá exceder, na totalidade, ao 
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que eventualmente aderirem. 
 

19.DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
19.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
19.2. descumprir as condições da ata de registro de preços; 
19.3.não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
19.4.não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
19.5.sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 
administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 
19.6.O cancelamento de registros nas hipóteses previstas na minuta da Ata de Registro 
de preços será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
19.7.O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 
devidamente comprovados e justificados: 
19.7.1.por razão de interesse público; ou 



 

 
 

19.7.2.a pedido do fornecedor.  
 
 
20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE  
 
20.1.Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
 
20.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 
20.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 
para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 
Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 
mediante correspondência postal com aviso derecebimento (AR)ou meio eletrônico, 
para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu 
recebimento. 
20.4.O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

20.5.O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

20.6.referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

20.7.a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus 
anexos; 

20.8.a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos 
artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos 
nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

20.9.O prazo de vigência do registro de Preços será de 12 (doze) meses. 

20.9.1. O prazo de vigência da contratação será até 31 de Dezembro de 2021. 

20.10. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para 
identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do 
órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas. 

20.11.Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de 
contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu 
cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 



 

 
 

20.12.Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob 

pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

20.12. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 

mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços, 

bem como a comprovação de Licitante e Alvará de Funcionamento da sede da 

Licitante. 

20.13. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das 

demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, 

respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 

habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a 

negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

21. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

21.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 
da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO GUAMÁcom a apresentação das devidas 
justificativas adequadas a este Pregão. 

22. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

22.1. No interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL 
DO GUAMÁo valor inicial atualizado do 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. 

22.1.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 

22.2 - nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes.  

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

23.1. O recebimento do produto deverá ser efetuado por servidor designado para esse 

fim, representando aSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁ. 

23.2. O contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado 

pelaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. 

23.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor 

designado deverão ser solicitadas ao Ordenador de Despesas da SECRETARIA 



 

 
 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO GUAMÁem tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

23.4. A licitante vencedora deverá manter preposto, aceito pelaSECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO GUAMÁdurante o período de 

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

necessário. 

24. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

24.1. Caberá a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁ: 

24.2. permitir acesso dos empregados da licitante vencedora às dependências da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ para a 

entrega dos produtos; 

24.3. impedir que terceiros forneçam o produto objeto deste Pregão; 

24.4. prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 

empregados da licitante vencedora; 

24.5. devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos; 

24.6. solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo 

Serviço de Almoxarifado; 

24.7. solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço 

de Almoxarifado, o fornecimento do produto objeto deste Pregão; 

24.8. comunicar à licitante vencedora, qualquer irregularidade no fornecimento do 

produto e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso. 

24.9. E aquelas também previstas no Termo de referência anexo deste edital. 

25. Caberá à licitante vencedora: 
25.1. 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. 

25.2. manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, porém sem qualquer 

vínculo empregatício com o órgão; 

25.3. 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 da SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ; 

25.4. respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ; 

25.5. responder pelos danos causados diretamente aSECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 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 pelaSECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ; 

25.6. responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de 

propriedade da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁ quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o 

fornecimento do produto; 

25.7. efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo 

com a necessidade e o interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento da 

Autorização de Fornecimento; 

25.8. efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento da comunicação 

expedida pelo Setor competente; 

25.9. comunicar ao Serviço competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁpor escrito, qualquer anormalidade de 

caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 

25.10. - 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 na licitação e no ato da assinatura de contrato ou outro 

documento equivalente; 



 

 
 

26. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
 
26.1. À licitante vencedora caberá, ainda: 

26.2. 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 nenhum vínculo 

empregatício com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁ; 

27. 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 da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ; 
27.1. 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 

27.2. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais 

resultantes da adjudicação deste Pregão. 

27.3. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na 

Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento a 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ nem poderá 

onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia 

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com 

aSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ. 

28. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
28.1. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte: 

28.2. é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 

Pessoal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁdurante a vigência do Contrato; 

28.3. é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca do 

contrato, salvo se houver prévia autorização da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ; 

28.4. é vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto 

objeto deste Pregão.  

29. DO PAGAMENTO 
  

29.1. pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data final do período de adimplemento e do recebimento da Nota Fiscal ou 

Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado. 



 

 
 

29.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em 

que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

29.2.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

29.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

29.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

29.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a licitante 
vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

29.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

29.6. Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta ao 

SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

29.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, 

será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo 

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

29.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

29.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

29.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada à licitante vencedora a ampla defesa.  



 

 
 

29.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   

29.11.1 Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora 

inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou 

outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer 

caso, pela máxima autoridade da contratante.  

29.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

29.12.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 

impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento 

ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, 

de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

29.13. 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 pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = 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 = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

30. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

30.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

30.1.1 não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento 

equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

30.1.2 não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

30.1.3 apresentar documentação falsa; 



 

 
 

30.1.4 deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

30.1.5 ensejar o retardamento da execução do objeto; 

30.1.6 não mantiver a proposta; 

30.1.7 cometer fraude fiscal; 

30.1.8 comportar-se de modo inidôneo; 

30.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente.  

30.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto 

às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio 

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da 

fase de lances. 

30.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos 

subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções:  

30.4.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

30.4.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 

30.4.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

30.4.4 Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

30.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 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; 

30.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais 

sanções. 

30.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de 

prática de infração, como ato lesivo à administração pública, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização – PAR.  



 

 
 

30.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa.  

30.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público.  

30.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

30.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao 

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, 

e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

30.12. 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. 

30.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

30.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no 

Termo de Referência. 

31. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

31.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

31.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

31.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual 

ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta 

individual apresentada durante a fase competitiva. 

31.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine 

a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do 

Decreto n° 7.892/213. 

32. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

32.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

32.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail:  

smg.pregao@gmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Praça 

Licurgo Peixoto, 130, Centro, CEP 68.660-000- São Miguel do Guamá/PA . 



 

 
 

32.3. Caberá a Pregoeira, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 

data de recebimento da impugnação. 

32.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

32.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados a Pregoeira, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço 

indicado no Edital. 

32.6. A pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

32.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

32.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pela pregoeira, nos autos do processo de licitação. 

32.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

33. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

33.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

33.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida 

para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, 

desde que não haja comunicação em contrário, pela Pregoeira.   

33.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

33.4. Na hipótese de uma Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte. 

33.5. No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira 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. 

33.6. No(s) atestado(s) devem estar explícitos: a identificação da pessoa jurídica que 

está fornecendo o atestado e a especificação dos serviços executados ou em 

execução. Poderá ser necessário diligenciar a pessoa jurídica indicada no Atestado de 

Capacidade Técnica, visando obter informações sobre o serviço prestado; 



 

 
 

33.7. Os documentos necessários à habilitação quando estiverem desatualizados no 

Sistema SICAF ou quando não estiverem nele contemplados, deverão ser enviados, 

em conjunto com a apresentação da proposta; 

33.8. Caso o SICAF não contemple todo o objeto deste Pregão, encaminhar o 

Contrato Social da empresa ou outro documento emitido por órgão público que 

contemple o objeto, para efeitos de diligência; 

33.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

33.10. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

33.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

33.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á 

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em 

dias de expediente na Administração. 

33.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados 

os princípios da isonomia e do interesse público. 

33.14. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital, bem como às 

discordância entre as especificações do objeto no Comprasnet e neste Edital, 

prevalecerão às constantes neste edital. 

33.15. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.comprasgovernamentais.gov.br, e-mail: Praça Licurgo Peixoto, 130, Centro, CEP 

68.660-000- São Miguel do Guamá/PA, no portal dos Jurisdicionados do Tribunal de 

contas dos Municípios do Estado do Pará/PA e também poderá ser obtido no endereço 

Praça Licurgo Peixoto, 130, Centro, CEP 68.660-000- São Miguel do Guamá/PA, nos 

dias úteis, no horário das 08:00 horas às 13:00 horas, mesmo endereço e período no 

qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados. 

33.16. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

33.16.1  ANEXO I - Termo de Referência 

33.16.2 ANEXO II-ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

33.16.3 ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços, se for o caso. 

33.16.4  ANEXO IV – Minuta de Termo de Contrato(quando for o caso) 



 

 
 

33.16.5  ANEXO V – Modelo de proposta 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, 19 de agosto de 2021 

 

PRISCILA SPINDOLA FRANCHI 

Pregoeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 
Processo Administrativo n°00000185/2021 
 
 
 
1. DO OBJETO 

 

1.1 - O objeto do presente Termo de Referência consiste na futura e eventual 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, 
OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

 

          VALOR VALOR 

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

1 ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS 
DESLIZANTES   6,000 UNIDADE    

 

Especificação :  Arquivo deslizante em aço com quatro 
gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam 
abertura total. LOCAL  Administração, secretaria e direção. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS  Altura: 1330 mm +/- 10 mm;  
Largura: 470 mm +/- 10 mm;  Profundidade: 710 mm +/- 10 
mm;  Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS  
Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 
0,75mm) na cor cinza;  Gavetas em chapa 24 (0,60mm);  
Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) 
ou superior;  Haste de travamento de gavetas em chapa 16 
(1,50mm);  Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 
(0,60mm).  Puxadores em zamac no acabamento steel de 
96mm.  Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com 
sistema de travamento simultâneo das gavetas.  Chaves em 
duplicata.  Compressores para pastas em todas as gavetas.  
Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último 
exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou 
niquelado.  Gavetas dotadas de trilhos telescópicos 
compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de 
aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e 
mecanismo contra escape.  Sapatas niveladoras em metal 
cromado com base de polipropileno injetado.  Pintura em tinta 
em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros 
na cor cinza. GARANTIA  Mínima de três anos a partir da data 
de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. 

   

  

 
 

2 ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS COM QUATRO 
PRATELEIRAS   42,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Armário de aço alto, dividido verticalmente em 
dois compartimentos por meio de divisórias com portas 
independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e 
ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS  Largura: 900 mm +/- 10 mm;  Profundidade: 
400 mm +/- 10 mm;  Altura: 1980 mm +/- 10 mm;  Tolerâncias 
para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 
micrometros. CARACTERÍSTICAS  Corpo, divisórias e portas 
em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm).  
Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a 
frio - chapa 20 (0,90 mm).  Base em chapa de aço laminado a 
frio - chapa 18 (1,25 mm).  Barras de travamento das portas Ø 
= 1/4" (mínimo). 28  Dobradiças internas não visíveis na parte 
exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 
(1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por 
porta.  Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com 
travamento sistema cremona.  Fechadura de tambor cilíndrico 
embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos.  Chaves 
em duplicata presas às maçanetas correspondentes.  Porta-
etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último 
exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.  Pintura 
em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros 
na cor cinza. GARANTIA  Mínima de três anos a partir da data 
de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. 

   

  

 
 

3 BEBEDOURO:   10,000 UNIDADE    

 

Especificação :  Bebedouro de garrafão de água com 
reservatório de no mínimo 4 (quatro) litros, com pingadeira 
removível, regulador de temperatura externo, sistema de 
refrigeração com compressor, que utilize gás refrigerante 
R134 e gele 96 litros de água diariamente Cor: BRANCA 
Altura aprox.: 96 cm possibilidade de posicionamento de 
galões de água de 10 ou 20 litro graduação para água normal 
ou gelada Os equipamentos deverão possuir o selo Inmetro 
de certificação compulsória para os aparelhos elétricos, 
conforme NBR 14908:2004 Os equipamentos deverão ser 
preparados para operarem na tensão elétrica 127 ou 220 
Volts -60 Hz Os equipamentos deverão ser preparados para 
operarem na tensão elétrica 127 ou 220 Volts -60 Hz Todos 
os equipamentos deverão acompanhar manual de instruções, 
elaborado pelo fabricante, contendo informações quanto à 
instalação, manutenção e assistência técnica. 

   

  

 
 

4 CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO AEE   80,000 UNIDADE    

 

Especificação : Cadeira secretária com base giratória com 
ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em 
polipropileno com 5 rodízios e espuma injetada 30mm 
revestida em tecido j. serrano. - Ajuste de altura a gás - 
Tecido J.Serrano Assento: Base de madeira reta compensada 
10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, 
revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado 
perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garra para fixação 
Assento-Base Encosto: Base de madeira reta compensada 
10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, 
revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado 
perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação 
Encosto-Base. Estrutura: Com flange metálicamultifuros, com 
tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa 
em PP superior. 05 rodízios com duplo giro. Assento medindo 
41Larg x 39Prof (cm) Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) 
Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm) 
Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** 
Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 
74 (cm)*** 

   

  

 
 

5 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO DE CENTRO 
DE INFORMATICA   17,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Cadeira secretária com base giratória com 
ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em 
polipropileno com 5 rodízios e espuma injetada 30mm 
revestida em tecido j.serrano. - Ajuste de altura a gás - Tecido 
J.Serrano Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, 
sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido 
com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de 
PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garra para fixação 
Assento-Base. Encosto: Base de madeira reta compensada 
10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, 
revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado 
perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação 
Encosto-Base. Estrutura: Com flange metálicamultifuros, com 
tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa 
em PP superior. 05 rodízios com duplo giro. Assento medindo 
41Larg x 39Prof (cm) Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) 
Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm) 
Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** 
Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 
74 (cm)*** 

   

  

 
 

6 CADEIRA INFANTIL CJC-01 CONJUNTO 
COLETIVO 1-1 MESA + 4 CADEIRAS   25,000 UNIDADE    

 

Especificação : Conjunto coletivo para crianças com altura 
compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e 
quatro cadeiras. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, 
revestido na face superior em laminado melamínico de alta 
pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - 
Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico moldado, montados 
sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 800 mm Profundidade: 
800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até 
+ 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para 
espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP 
ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior 
em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior em laminado 
melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos 
encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP 
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de 
colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor 
laranja, coladas com adesivo "Hot Melting?. Estrutura da 
mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono, laminado a frio, com costura, secção circular 
diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) - Travessas 
em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção 
retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do 
tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina 
polegada, diâmetro de 1/4? x comprimento 2? , cabeça chata, 
fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à 
estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor cinza DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm 
Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 
mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 
155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do 
assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura 
e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para 
altura do assento ao chão Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor 
laranja. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 
rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
Fixação do assento em compensado moldado à estrutura 
através de rebites de "Repuxo", diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado 
moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro 
de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe 
e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 

   

  

 
 

7 CARPETE PELUDO 3,00M X 2,50M   40,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Pelos 4 cm Materiais: Poliéster Produto de 
Alta Qualidade Bases com Ponto em Látex, antiderrapante 
Tapete confortável com pelos macios e maleáveis. Com 
Tratamento antiácaro e antifúngico 

   

  

 
 

8 CJP-01 CONJUNTO PROFESSOR- 1 MESA + 1 
CADEIRA   11,000 UNIDADE    

 

Especificação : Conjunto para professor composto de uma 
mesa e uma cadeira. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, 
revestido na face superior de laminado melamínico de alta 
pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, 
painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre 
estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável, com assento e 
encosto em polipropileno injetado ou em compensado 
anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. 
DIMENSÕES Largura: 1200 mm Profundidade: 650 mm 
Altura: 760 mm Espessura: 19,4 mm 10 mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, 
com espessura de 18mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. 
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento 
(contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra 
com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal 
em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas 
duas faces em laminado melamínico de baixa pressão ? BP, 
acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 
1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) 
admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 
0,6mm para Espessura. Topos encabeçados com fita de 
bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 
(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), 
com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". 
Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa 
longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado 
a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, 
em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em 
formato de ?C?, com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 
1/4?), em chapa 16 (1,5mm). - Pés confeccionados em tubo 
de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, 
diâmetro de 38mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5mm). Fixação 
do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica 
M6 (diâmetro de 6mm) 06 parafusos rosca métrica M6 
(diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, 
fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de 
parafusos auto-atarraxantes 3/16? x 5/8?, zincados. Aletas de 
fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono 
em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e 
posterior) aos pés através de rebites de ?repuxo?, diâmetro 
de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, 
injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos 
em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. DIMENSÕES DA CADEIRA 
Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 430 
mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do 
encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do 
encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 460 
mm CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto 
em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, 
injetados na cor cinza. Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 
14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à 
estrutura através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor 
cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso, Pintura dos elementos metálicos em tinta em 
pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, 
na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data 
da entrega, contra defeitos de fabricação. 

   

  

 
 

9 COLCHÃO PARA CRECHE   89,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Colchão infantil em espuma flexível de 
poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Altura: 120 mm 
- 5 mm +15 mm - Largura e comprimento: devem ser tais que 
o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as 
cabeceiras, não exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS - 
Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral 
(tipo ?simples?), revestido em uma das faces e nas laterais 
em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), 
com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da 
outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e 
antiácaro nos tecidos. GARANTIA :Mínima de um ano a partir 
da data de entrega, contra defeitos de fabricação. 

   

  

 
 

10 CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU   34,000 UNIDADE    

 

Especificação :  Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Selo 
Procel - Tipo A Filtro de Ar: Antibactéria Vazão de Ar no 
mínimo 700 m³/h Controle remoto Termostato Digital Funções 
Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 
24 de janeiro de 2006 -Etiquetagem Compulsória de 
Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h 
Com serpentina de cobre 

   

  

 
 

11 CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU   1,000 UNIDADE    

 

Especificação : Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor 
Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar: 
Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m³/h Controle 
remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 
220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 -
Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso 
Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre 

   

  

 
 

12 CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTU   1,000 UNIDADE    

 

Especificação : : Modelo Split piso teto Tipo de ciclo: Frio Cor 
Branco ENCE e Selo Procel ? Tipo: No mínimo C Filtro de Ar: 
Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1150 m³/h Controle 
remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 
220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 ? 
Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar Com 
serpentina de cobre 

   

  

 
 

13 CONJUNTO DE MESA GRANDE COM 12 
CADEIRAS   2,000 UNIDADE    

 

Especificação : MATERIAL DA MESA: toda feita em madeira 
maciça de ótima qualidade. MATERIAL DA CADEIRA: toda 
feita madeira maciça de ótima qualidade. MEDIDA DA MESA: 
altura 80 cm largura: 100 cm comprimento: 400 cm MEDIDA 
DA CADEIRA: altura:96 cm altura do assento:40 cm 
largura:40 cm profundidade:40 cm 

   

  

 
 

14 CONJUNTO ESCOLAR KIT CADEIRA E MESA 
PADRAO FNDE-CJA-04   400,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação :  Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a 
altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto 
"Vermelho"), conforme gravação impressa por tampografia na 
estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto 
composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido 
na face superior de laminado melamínico e na face inferior em 
chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de 
aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) 
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno 
injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura 
metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e 
travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura PINTURA: em tinta em pó híbrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA 
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas 
SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos 
cortantes, superfícies ásperas ou escórias todos os encontros 
de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união 
sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas juntas 
soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita 
de bordo (tampo da mesa): na cor VERMELHA, com 22mm de 
largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura colada com adesivo 
"HotMelting" resistência ao arrancamento mínima de 70N 
ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no 
ponto central e do lado oposto à borda de contato com o 
usuário ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou 
descolamentos que facilitem seu arranchamento Porta livros 
(mesa): de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, 
abaixo do tampo da mesa Ponteiras e sapatas (mesa e 
cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de 
cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino expansor 

   

  

 
 

15 CONJUNTO ESCOLAR KIT CADEIRA E MESA 
PADRAO FNDE-CJA-06   400,000 UNIDADE    

 

Especificação :  Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a 
altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto 
?Azul?), conforme gravação impressa por tampografia na 
estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto 
composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido 
na face superior de laminado melamínico e na face inferior em 
chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de 
aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) 
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno 
injetado na cor azul, montados sobre estrutura tubular de aço. 
Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes 
verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura CADEIRA: estrutura em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura PINTURA: 
em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor CINZA tratamento antiferruginoso que 
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina 
de no mínimo 300 horas SOLDAS: com superfície lisa e 
homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias todos os encontros de tubos devem receber solda 
em todo o perímetro da união sem respingos, irregularidades 
de solda, e rebarbas juntas soldadas esmerilhadas e cantos 
agudos arredondados. Fita de borda (tampo da mesa): na cor 
AZUL, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura 
colada com adesivo "HotMelting" resistência ao arrancamento 
mínima de 70N ponto de início e término de aplicação da fita 
de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato 
com o usuário ponto de encontro da fita de bordo sem 
espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. 
Porta livros (mesa): de plástico, na cor cinza, fixado na 
estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa 

   

  

 
 

16 ESCADA DE ALUMINIO COM PLATAFORMA DE 
USO DOMESTICO   2,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Dobrável e pode ser acondicionada em 
qualquer lugar, sem ocupar espaço Acessórios em 
polipropileno com articulação lateral Sistema X de 
sustentação traseira Fitas de segurança Barra inferior traseira 
de reforço de estrutura Sapatas e degraus antiderrapantes 
Altura do patamar: 160CM Peso aproximado de 4,42 Kg Altura 
aberta mínima 206 cm Altura Fechada mínima 217 cm 
Degraus 7 Seguindo a norma ABNT NBR 13430 12/2000 - 
RTG 615/ RAC 616 - Ambas de 12/ 11/ 2012 Material 
Alumínio Capacidade 120 Kg 

   

  

 
 

17 ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO   1,000 UNIDADE    

 

Especificação : Escada padrão das empresas de telefonia e 
eletricidade  Perfil "U", não possibilita manutenção  Não 
conduza eletricidade  Ótima resistência a corrosão química  
Não enferruja  Equipada com corda e roldana para aumentar 
a altura extensiva da escada  Base anti-deslizante 
emborrachada  Degrau tipo "D"  Gancho de amarração  Carga 
máxima de trabalho: 120Kg  Dimensões: - Aberta: 6,00 metros 
- Fechada: 3,60 metros :: Números de Degrau: # Fechada: 12 
# Aberta: 19  Garantia: 1 Ano 

   

  

 
 

18 FOGÃO DOMESTICO   7,000 UNIDADE    

 

Especificação : 4 bocas, mesa lisa em aço, com grelhas 
individuais, forno com grelhas deslizantes, 127 V, dimensões 
760cm x 580cm x 884cm. Piso com pés altos, material: aço 
com pintura eletrostática a pó e painel frontal em aço 
inoxidavel, queimadores em aluminio forjado, chama simples, 
forno autolimpante com sistemma de iluminação, injetor de 
gas horizontal, tipo de gas GPL natural (GN), acendedor 
automatico, bivolt, eficiencia de energia classe A. Produto 
certificado pelo INMETRO. Garantia 01 ano (3 meses garantia 
legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo 
fabricante) 

   

  

 
 

19 FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS   54,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Fogão industrial central, com 4 bocas, dotado 
de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, 
fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado 
porGLP (gás liquefeito de petróleo) Dimensões e 
tolerânciasDimensões do corpo (sem considerar a gambiarra) 
Largura: 1080 mm +/- 50 mm? Profundidade: 1080 mm +/- 50 
mm Altura: 800 mm +/- 10 mmDimensões máximas externas 
(com gambiarra)Largura: 1330 mm? Profundidade: 1330 
mmObs.: A largura mínima de vão livre da porta do ambiente 
para passagem deste fogão é de 1,40m.Dimensões internas 
mínimas do forno Largura: 540 mm,Profundidade: 660 mm 
Altura: 310 mmDimensões das grelhas 400 mm x 400 mm +/- 
15 mm Dimensões dos queima dores? Diâmetro do 
queimador tipo cachimbo: 85 mm +/- 10 mm Diâmetro do 
queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10 mm? Diâmetro do 
queimador do forno: 132 mm +/- 10 mm - Capacidade de 
combustão e características dos queimadores 2 queimadores 
simples (cachimbo) com capacidade de combustão de 
300g/hora deGLP, dotados de espalhadores de chamas.? 2 
queimadores duplo, com queimador simples (cachimbo) de 
300g/hora conjugadocom queimador em forma de anel (coroa) 
de 300g/h, perfazendo por boca, acapacidade de 600g/hora 
de GLP, dotados de espalhadores de chamas.? Queimador do 
forno tubular em forma de ?U?, com diâmetro de 1?, e 
capacidade dequeima de 800g/h.Torneiras de controle tipo 
industrial, 3/8? x 3/8? reforçadas, fixadas e pela gambiarra.? 
Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os 
queimadoresconjugados devem possuir duas torneiras de 
controle. Todas as torneiras deverãoter limites intransponíveis 
nas posições aberto e fechado, assim como identificaçãode 
intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir 
identificaçãodiferenciada para fácil localização, além da 
identificação para controle detemperatura.? Bicos injetores de 
rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a 
cadainjetor. Pressão de 
trabCaracterísticasconstrutivasFogão? 4 pés em perfil ?L? de 
aço, de abas iguais de 1 1/2? x 1/8? de espessura.? Sapatas 
reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de 
materialpolimérico, fixadas de modo que o equipamento fique 
a aproximadamente 50 mmdo piso.? Quadro inferior composto 
por travessas em perfil ?U? de aço, em chapa 16 
(1,50mm)com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas 
entre si, formando um quadrorígido fixado aos pés através de 
parafusos e porcas de aço. 

   

  

 
 

20 FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS   27,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Descrição Fogão industrial central, com 6 
bocas, dotado de forno e torneiras de controle emdois lados 
opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), 
alimentado porGLP (gás liquefeito de petróleo).5.2 Dimensões 
e tolerânciasDimensões do corpo (sem considerar a 
gambiarra)? Largura: 1570 mm +/- 50 mm? Profundidade: 
1080 mm +/- 50 mm? Altura: 800 mm +/- 10 mmDimensões 
máximas externas (com gambiarra)? Largura: 1820 mm? 
Profundidade: 1330 mmObs.: A largura mínima de vão livre da 
porta do ambiente para passagem deste fogão 
éde1,40m.Dimensões internas mínimas do forno? Largura: 
540 mm? Profundidade: 660 mm? Altura: 310 mmDimensões 
das grelhas? 400 mm x 400 mm +/- 15 mmDimensões dos 
queimadores? Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85 mm 
+/- 10 mm? Diâmetro do queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10 
mm? Diâmetro do queimador do forno: 132 mm +/- 10 mm5.3 
Capacidade de combustão e características dos 
queimadores? 3 queimadores simples (cachimbo) com 
capacidade de combustão de 300g/hora deGLP, dotados de 
espalhadores de chamas.? 3 queimadores duplo, com 
queimador simples (cachimbo) de 300g/hora conjugadocom 
queimador em forma de anel (coroa) de 300g/h, perfazendo 
por boca, acapacidade de 600g/hora de GLP, dotados de 
espalhadores de chamas.? Queimador do forno tubular em 
forma de ?U?, com diâmetro de 1?, e capacidade dequeima 
de 800g/h.? Torneiras de controle tipo industrial, 3/8? x 3/8? 
reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra.? Cada 
queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os 
queimadoresconjugados devem possuir duas torneiras de 
controle. Todas as torneiras deverãoter limites intransponíveis 
nas posições aberto e fechado, assim como identificaçãode 
intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir 
identificaçãodiferenciada para fácil localização, além da 
identificação para controle detemperatura.? Bicos injetores de 
rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a 
cadainjetor.? Pressão de trabalho: 2,8 kPa5.4 Características 
construtivasFogão? 4 pés em perfil ?L? de aço, de abas iguais 
de 1 1/2? x 1/8? de espessura.? Sapatas reguláveis 
constituídas de base metálica e ponteira maciça de 
materialpolimérico, fixadas de modo que o equipamento fique 
a aproximadamente 50 mmdo piso.? Quadro inferior composto 
por travessas em perfil ?U? de aço, em chapa 16 
(1,50mm)com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas 
entre si, formando um quadrorígido fixado aos pés através de 
parafusos e porcas de aço.? Quadro superior composto por 
travessas em perfil ?U? de aço em chapa 18(1,25mm), tendo 
as travessas longitudinais 60 mm de altura e 
astransversais180mm de altura, soldadas entre si, formando 
um quadro rígido fixadoaos pés através de parafusos e porcas 
de aço. As travessas transversaisconstituem-se no painel de 
fechamento lateral do fogão.? Tampo (tempre) constituído em 
chapa de aço, chapa 14 (1,90mm), obtida atravésde corte a 
laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em 
número de6.? Reforços estruturais do tampo em aço, 
constituídos por perfil ?L? em chapa 14(1,90mm), de abas 
iguais de 1 1/4? x 1/16? de espessura, fixados por solda a 
pontona forma de ?V? ao longo da superfície inferior do 
tampo. Os reforços devem seraplicados no perímetro do 
tampo, bem como em suas divisões internas.? Fixação do 
tampo aos pés, através de 4 cantoneiras de aço soldadas à 
face inferiordo tampo e fixadas aos pés através de parafusos 
e porcas de aço.? Conjunto de apoio dos queimadores em 
aço, com 40 mm de largura e 1/8? deespessura, com furação 
para encaixe.? 6 bandejas coletoras em aço, chapa 20 (0,90 
mm) com puxador desenvolvido na própria peça.? Conjunto 
de guias corrediças em aço para as bandejas coletoras, chapa 
18 (1,25mm).? Grade inferior em aço para panelas, 
constituídos por perfil ?U? em chapa 20 (0,90mm), com 70 
mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm.? Grelhas 
de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em 
número de 6.? Apoio e fixação do forno através de 
cantoneiras de 1/4? x 1/8? e de parafusosautoatarraxantes de 
aço.? Tubo de distribuição sem costura, com diâmetro interno 
de 1?, fixado ao fogão pormeio de 4 suportes em metal 
fundido, fixados à estrutura através de parafusossextavados e 
porcas em aço. O tubo de distribuição deverá contornar todo o 
fogãoe a entrada do gás se fará através de conexão tipo ?T?, 
de 1?, com redução para1/2?, situada no ponto médio da 
lateral esquerda do fogão. Ao ?T? deveráseracoplado um 
niple duplo de 1/2? que por sua vez, deverá ser conectado ao 
terminalde acoplamento quando da instalação do fogão.? 
Terminal de acoplamento em tubo metálico flexível sanfonado 
com trançado externoem fio metálico, com diâmetro interno de 
1/2? comprimento de 1,20m, tendosoldado nas duas 
extremidades conectores fêmeas, metálicos, giratórios, com 
roscaBSP com diâmetro de 1/2". À extremidade destinada à 
conexão com o fogão devevir acoplado um adaptador de 1/2" 
para 1". Obs.: O terminal deve ser acomodadodentro do forno 
para sua proteção no transporte.Forno? Paredes e teto 
confeccionados em chapa de aço, duplos, sendo a face 
internaconfecionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa 
em chapa 18 (1,25mm).Isolamento entre elas de lã de vidro.? 
Corpo da porta em chapa de aço, dupla, com isolamento entre 
as chapas de lã devidro. Eixo de abertura da porta horizontal, 
dobradiças reforçadas com mola epuxadormetálico.Obs.: A 
porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a 

   

  



 

 
 

aplicação deforça ou fechada de forma hermética.? Piso em 
placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de 
visualizaçãodas chamas. Alternativamente, o piso pode ser 
fabricado em chapa de aço,esmaltada a fogo. Espessura 
mínima da chapa de 5 mm.? 2 bandejas corrediças 
executadas em arame de aço, perfil de seção circular 
Ø=1/4?.Distância máxima de 50 mm entre arames. 
Alimentação do forno através de tubo de metálico flexível de 
3/8", conectado ao niple.5.5 Requisitos de segurança O 
queimador do forno deve possuir um dispositivo supervisor de 
chama quemantém aberto o fornecimento de gás para o 
queimador e fecha automaticamente ofornecimento caso haja 
a extinção acidental da chama.5.6 Matérias-primas, 
tratamentos e acabamentos? As matérias primas utilizadas na 
fabricação do equipamento devem atender àsnormas técnicas 
específicas para cada material. Todas as soldas utilizadas nos 
componentes em aço inox deverão ser de argônio epossuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos 
cortantes,superfícies ásperas ou escórias. Elementos da 
estrutura do fogão fabricados em aço inox AISI 430. Bandejas 
coletoras e guias corrediças em aço inox AISI 430. Grade 
inferior para panelas em aço inox AISI 430. Parafusos e 
porcas de aço inox. Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0. 
Grelhas do fogão em ferro fundido com acabamento em 
pintura termo-resistente. Paredes, teto e porta do forno em 
chapa de aço inox AISI 430. Puxador e dobradiças do forno 
em aço inox. Piso em placa de ferro fundido com acabamento 
em pintura termo-resistente ou emchapa de aço carbono, 
esmaltada a fogo. Bandejas do forno em arame de aço inox 
AISI 430. Bicos injetores em latão. Torneiras de controle em 
latão com acabamento cromado. Queimadores tipo cachimbo 
e coroa em ferro fundido com acabamento empinturatermo-
resistente. Espalhadores de chamas em ferro fundido com 
acabamento em pintura termo-resistente. Queimador do forno 
em tubo de aço inox ou em aço carbono esmaltado a fogo. 
Tubo de alimentação do forno de cobre. Todos os elementos 
fabricados em aço inox deverão ser lixados em grana 180 
a220, acabamento Nº 4 (padrão ASTM /A480M). O 
equipamento e seus componentes devem ser isentos de 
rebarbas, arestascortantes ou elementos perfurantes. 5.7 
Embalagem Engradado rígido de sarrafos de madeira em 
forma de gaiola, com medidas queenvolvam as dimensões 
máximas do fogão, distanciado do solo 10 cm, por meio 
detarugos ou sarrafos, de modo a permitir o manuseio por 
meio de porta pallets.Obs.: A madeira utilizada na confecção 
da embalagem deve ser de procedêncialegal.? Deve ser 
assegurada no transporte e no armazenamento, a devida 
proteção daspeças e componentes por meio de embalagens 
adequadas.? Componentes do equipamento não devem ser 
embalados antes da montagem doproduto, evitando que 
partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. Deve 
constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura 
comidentificação do fabricante e do fornecedor, código do 
equipamento, e orientaçõessobre manuseio, transporte e 
estocagem.5.8 Manual? Todo equipamento deve vir 
acompanhado de ?Manual de Instruções? fixadoemlocal 
visível e seguro, contendo:- Orientações para instalação e 
forma de uso correto - Procedimentos de segurança - 
Regulagens, manutenção e limpeza - Procedimentos para 
acionamento da garantia e/ou assistência técnica - Relação 
de oficinas de assistência técnica autorizadas em cada Estado 
- Certificado de garantia preenchido (data de emissão, número 
da Nota Fiscal,instruções para acionamento da assistência 
técnica).5.9 Normas técnicas de referência? NBR 14177 - 
Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de 
baixapressão.? NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama 
para aparelhos que utilizam gáscomo combustível. AISI - 
American Iron andStellInstitute. ASTM/A480M - 
StandartSpecification for General Requeriments for Flat-
RolledStainlessand Heart - Resisting Steel Plate, Sheet, and 
Strip.5.10 Garantia? Vinte e quatro meses de cobertura 
integral do equipamento. 

 
 

21 FREEZER   96,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Freezer horizontal, linha branca, com duas 
portas basculantes O refrigerador deverá possuir certificação 
do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B", 
conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro 
de 2006 Capacidade total (volume interno): mínima de 
410litros Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com 
esmalte poliéster e gabinete em aço galvanizado Sistema de 
refrigeração por serpentina em cobre embutida em todo corpo 
do gabinete salvo área superior, suficiente para evitar a 
criação de gelo nas bordas do equipamento, dupla ação e 
evaporador Linha de sucção e capilar, interligações do 
compressor e filtro secador deverão ser em cobre 
Temperatura controlada por termostato Eletromecânico Dreno 
frontal, com termostato junto ao gabinete do motor dificultando 
acesso acidental, de acordo com a legislação vigente Gás 
refrigerante: Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, 
conforme protocolo de Montreal de 1987 ao Decreto Federal 
nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 
2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente 
possuir baixo índice GWP (?GlobalWarmingPotential? ? 
Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de 
Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05 Plugue 
e cordão de alimentação com certificação INMETRO 
Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda) Indicação da 
voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho 
Certificação INMETRO apresentando classificação energética 
"A ou B? O produto deve atender os requisitos de segurança 
estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança de 
aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos 
gerais. 

   

  

 
 

22 GELADEIRA DE USO DOMESTICO 300L   2,000 UNIDADE    

 

Especificação : GELADEIRA DE USO DOMESTICO 300L: 
Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em 
chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em 
pó), na cor branca Sistema de isolamento térmico em espuma 
de poliuretano injetado no gabinete e nas portas Gabinete tipo 
"duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador) Partes 
internas revestidas com painéis plásticos moldados com 
relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. 
Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material 
resistente Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e 
reguláveis Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, 
verduras e legumes Prateleira e/ou gaveta plástica no 
compartimento do freezer Formas para gelo no compartimento 
do freezer Gaxetas magnéticas para vedação hermética das 
portas com o gabinete Batentes das portas dotados de 
sistema antitranspirante Dobradiças metálicas Sapatas 
niveladoras Sistema de controle de temperatura por meio de 
termostato ajustável Sistema de refrigeração "frostfree" Gás 
refrigerante R600a. Obs.1: O gás a ser utilizado no processo 
de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de 
ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987 ao Decreto 
Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 
de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo 
índice GWP ("Global Warming FNDE Página 59 de 81 
Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme 
Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05 Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação Plugue e 
cordão de alimentação com certificação INMETRO Voltagem: 
110V / 220V (conforme demanda) Indicação da voltagem no 
cordão de alimentação (rabicho) do aparelho Certificação 
INMETRO apresentando classificação energética "A", 
conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro 
de 2006. Requisitos de segurança: O produto deve atender os 
requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - 
Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 
1: Requisitos gerais. 

   

  

 
 

23 MESA PARA CENTRO INFORMATICA E CME   10,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Mesa de trabalho com tampo retangular em 
MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre 
suporte metálico com dois pés Tampo em MDF, com 
espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de 
espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.  
Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na 
cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do 
tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, textura). O perfil deve 
ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado 
com as suas superfícies.  Estrutura constituída de: - Estrutura 
em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os 
mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos 
de rosca com buchas metálicas.  Sapatas reguláveis em nylon 
ou polipropileno injetado.  Terminações de tubos em plástico 
injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. 
Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de 
ferramentas.  Acabamento das partes metálicas em pintura 
em pó, brilhante, na cor cinza ou preta.  Todos os encontros 
de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda 
em toda a extensão da união. DIMENSÕES  Tampo 
retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm;  Altura: 750 mm +/- 5 
mm;  Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas 
(PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a 
mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 
mm;  Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; 

   

  

 
 

24 MESA REDONDA AEE 1,20 METROS   38,000 UNIDADE    

 

Especificação : Produto de design moderno e funcional que 
atende as suas necessidades. Produzido com materiais de 
alta qualidade como MDP, tampo 15mm, acabamento com 
bordas PVC e pés em aço com pintura epóxi.Altura: 74 cm, 
Largura: 120 cm, Profundidade: 120 cm, Material: MDP 15 
mm/Aço, Escala de Brilho: Fosco, Acabamento: Laminado 
Melamínico, Sistema de Montagem: Parafuso, Acompanha 
Manual: Sim, Ambiente: Escritório / Cozinha, Cor 
Predominante: Cinza, Garantia Fornecedor: 03 Meses, 
Necessita Montagem: Sim** (Acompanha Manual), 
Complexidade da Montagem : baixa: mas sugerimos sempre a 
montagem por um montador especializado, Recomendações 
de Uso, Manutenção e Limpeza : Limpar apenas com pano 
umedecido. Não utilizar produtos químicos, Sapatas 
Niveladoras: Sim, Suporta até (kg): 30 kg 

     

  

 

1.2.O prazo de vigência do Registro de Preços será de 12 meses. 

1.3.O prazo de vigência da contratação será até o dia 31 de Dezembro de 2021. 

 

2. JUSTIFICATIVA; 
 

2.1 – A presente aquisição se faz necessária para atender as demandas da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de São Miguel do Guamá/PA, o 

fornecimento, de equipamentos de refrigeração e mobiliário em geral para o 

desenvolvimento das atividades precípuas e técnicas da Administração.Ressalte, 

todos os componentes são imprescindíveis para uma gestão moderna e eficiente. 

2.1.1.  Em decorrência de termos que prestar atendimento diário a servidores e 
população, necessitamos que o fornecimento seja contínuo, sem falhas, pois as falhas 
acarretam graves transtornos 
aadministraçãoeconsequentementeaosmunícipesquenecessitam dos serviços 
públicos. 



 

 
 

 

2.2 - Desta feita, faz-se necessário a realização de procedimento Administrativo de 

licitação, observando sempre a busca da administração pública pela melhor qualidade 

e o menor desembolso, através de um procedimento formal de disputa e registro de 

preços. Por fim, na forma proposta de aquisição mais vantajosa para a Administração 

Pública de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, bem como garantir a prestação de serviços 

públicos nas diversas áreas de atuação do município. 

 

3- DA OPÇÃO POR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

 

3.1- A opção por Sistema de Registro de Preços - SRP, tem como fator principal, a 

vantajosidade que trás a Adminsitração Pública, no sentido de promover a diminuição 

do número de processos para aquisição de bens e/ou serviços, evitando também que 

se faça aquisição de um mesmo produto/serviço com mais de um preço, e ainda pelas 

seguintes vantagens sobre a licitação convencional: 

I- Inexistência da obrigatoriedade de dotação orçamentária, que apenas será 

efetuada no momento da expedição da nota de empenho (ou similar) ou quando da 

celebração do contrato; 

II- Compras ou serviços imprevisíveis ou de difícil previsibilidade; 

III- Redução do volume de estoque e/ou perda de bens; 

IV- Redução significativa do volume de licitações, afinal, através de uma única 

licitação, a Administração poderá efetuar a contratação do objeto pelo prazo de 

validade da ata (até doze meses); 

V- Afasta significativamente problemas decorrentes da falta de planejamento; 

VI- Evita o fracionamento ilegal de despesa; 

VII- Vantagem para os fornecedores: os licitantes que participem de uma única 

licitação, poderão fornecer por até 12 meses para o órgão promotor do certame (órgão 

gerenciador), para os órgãos participantes e, ainda, contam com a possibilidade de 

fornecimento a diversos órgãos e entidades que não participaram do certame, pela 

figura dos órgãos não participantes (caronas); 

VIII- Possibilidade de atendimento, em um mesmo certame licitatório, de outros 

órgãos e entidades. 

4. DOLOCALDE ENTREGADOSPRODUTOSECONDIÇÕESDEFORNECIMENTO: 
 

4.1. – Os produtos deverão ser entregues (na sede do município de SÃO MIGUEL 
DO GUAMÁ-PA), e deverão ser entregues conforme solicitação da Secretaria 
Municipal requisitante,mediante ordem de fornecimento emitida pelo setor de 



 

 
 

Compras da Secretaria Municipal de Educação de São Miguel do Guamá; 
 
4.2. – A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO reserva-se o direito de não 
aceitar os produtos que estiveremem desacordo com o previsto neste instrumento 
convocatório e seus anexos, podendoaplicar as penalidadespermitidas 
naLeinº.8.666/93; 
 
4.3. A entrega dos produtos deverá ocorrer em quantas parcelas forem necessárias 
para atender as requisições, conforme programação da SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, secretarias e Fundos Requisitante, sendo que o prazo de entrega 
será de até 10(dez) dia, a contar do recebimento da ordem de fornecimento, 
expedida pela Divisão de Compras da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de 
São Miguel do Guamá/PA. 
 
4.4. Constatadas irregularidades na entrega do objeto licitado, a secretaria 
requisitantepoderá: 
 
4.5. Se disser respeito à especificação, a Administração Municipal poderá rejeitá-lo 
notodo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, 
semprejuízodaspenalidadescabíveis; 
 
4.6. Na hipótese de substituição, a licitante fornecedora do produto, deverá fazê-la 
emconformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, contados do recebimento da notificação por escrito, mantido o preço 
inicialmente contratado; 
 

4.7. O recebimento do produto dar-se-á definitivamente, uma vez verificado o 
atendimento integral das quantidades e das especificações contratadas. 

 
5. DASOBRIGAÇÕES: 
 

I –DaContratada: 
 
a) Fornecer os produtos, no local informado pela requisitante, como 

acompanhamento do Departamento de ALMOXARIFADO, no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar do recebimento da ordem de fornecimento, e em conformidade 

com as especificações contidas no termo de referência; 

b) Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação que deu origem ao contrato; 

c) Assumir, com exclusividade, todos os encargos, impostos e taxas que forem 

devidos em decorrência do objeto desde contratos, bem como as contribuições 

devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de 

acidentes de trabalho, trânsito, e outras despesas que se fizerem necessárias ao 

cumprimento do objeto pactuado; 

d) Assumir, como exclusivamente suas, as responsabilidades pela idoneidade e 



 

 
 

pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por 

quaisquer prejuízos que sejam causados ao Contratante ou a terceiros; 

e) Apresentar, quando solicitado pelo Contratante, a comprovação de estarem 

sendo satisfeitos todos os seus encargos e obrigações trabalhistas, previdenciários e 

fiscais; 

f) Responder perante ao Contratante e terceiros por eventuais prejuízos e danos 

de correntes de sua demora ou de sua omissão, na condução do objeto deste 

instrumento sob a sua responsabilidade ou por erro relativo à execução do ajustado; 

g) Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na 

elaboração de estimativa de custos e que redundem em aumento de despesas ou 

perda de descontos para o Contratante; 

h) Instruir o processo de fornecimento do objeto licitado com as notas fiscais 

correspondentes, juntando cópia da solicitação de entrega (requisição). 

 
II –DaContratante: 

 
a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada; 

b) Fornecer e colocar à disposição da Contratada todos os elementos e 

informações que se fizerem necessários à execução do fornecimento dos produtos;  

c) Proporcionar condições para a boa consecução do objeto deste contrato; 

d) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento do objeto; 

e) Notificar a Contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, 

penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

f) Acompanhar a entrega do objeto licitado efetuada pela Contratada, podendo 

intervir durante a sua execução, para fins de ajustes ou suspensão. 
 

6. DADOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA; 

 

6.1. - A aquisição será custeada com recursos das Dotações Orçamentárias da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOde São Miguel do Guamá. De acordo com 

o § 2º do artigo 7º do decretofederal 7.892 de 23 de janeiro de 2013, na licitação paro 

Registro de preços não énecessário indicar a dotação orçamentária, que somente 

será exigida para a formalizaçãodocontratoououtroinstrumentohábil. 

 
6.2. Asdespesascomaconsecuçãodoobjetodesteeditalserãopagas,medianteemissãode 

nota de empenho ordinário, com recursos financeiros oriundos do Erário Municipal 

eFederal e alocado em dotação orçamentária, que somente será informada quando 

daeventualformalizaçãodocontratoououtroinstrumentohábil. 
 

7. MEDIDASCAUTELADORAS; 

 



 

 
 

7.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº9.784,de1999, a Administração Pública poderá, 

sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências 

acauteladoras,inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma 

de prevenir aocorrênciadedanodedifícilouimpossívelreparação. 

 
8. CONTROLE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL; 

 

8.1. - Em conformidade com os Arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993. 10.1, a 

fiscalizaçãoda contratação será exercida por um representante da Administração – 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ao qual competirádirimir as dúvidas que 

surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciênciaàAdministração. 

 
8.2 - O representante da Administração deverá ter a experiência necessária para 
oacompanhamentoecontroledaexecuçãodocontrato. 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

9.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 

9.2. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

9.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

9.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

9.5.Cometer fraude fiscal; 

9.6.Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode 
aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

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

9.8.Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias; 

9.8.1. Multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

9.8.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

9.8.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos;  



 

 
 

9.8.4. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o 

consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

9.8.5.A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa previstas 

neste Termo de Referência. 

9.8.6.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; 

9.9.As sanções previstas neste termo de referência poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

9.10.Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

as empresas ou profissionais que: 

9.11.Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

9.12.Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

9.13.Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

9.14.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. 

9.15.As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou 

ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados 

judicialmente. 

9.16.Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 

10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela 

autoridade competente. 

9.17.Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

9.18.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. 



 

 
 

9.19.Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática 

de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como 

ato lesivo à administração pública, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização - PAR.  

9.20.A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não 

consideradas como ato lesivo à Administração Pública, seguirão seu rito normal na 

unidade administrativa. 

9.21.O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público.  

9.22.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

10. DO PAGAMENTO 

10.1.pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data final do período de adimplemento e do recebimento da Nota Fiscal ou 

Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado. 

 
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que 

o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

10.2.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.3.A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos 

oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

10.4. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

10.5.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a licitante 
vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 



 

 
 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não 
acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

10.6.Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

10.7.Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

10.8.Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

10.9.Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a 

Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão 

temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

10.11.Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

10.12.Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada à licitante vencedora a ampla defesa.  

10.14.Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   

10.15.Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora inadimplente 

no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 

máxima autoridade da contratante.  

10.16.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

10.17.A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.18.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 pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = 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 = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

11. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. O Contrato a ser firmado poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 
da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ com a apresentação das devidas 
justificativas adequadas a este Pregão. 

12. DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

12.1. No interesse da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL 
DO GUAMÁ o valor inicial atualizado do 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. 

12.1.1 - a licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
licitadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 

12.2 - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
condição, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes 

13.DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

13.1.Não haverá exigência de garantia contratual. 

São Miguel do Guamá–PA,___ de _______de20XX.  
 
 
 
 

_______________________________ 
CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ANEXO II 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/20XX 
Processo Administrativo n°00000185/2021 
 

DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE 

REFRIGERAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA,conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 

          VALOR VALOR 

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

1 ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS 
DESLIZANTES   6,000 UNIDADE    

 

Especificação :  Arquivo deslizante em aço com quatro 
gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam 
abertura total. LOCAL  Administração, secretaria e direção. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS  Altura: 1330 mm +/- 10 mm;  
Largura: 470 mm +/- 10 mm;  Profundidade: 710 mm +/- 10 
mm;  Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. CARACTERÍSTICAS  
Corpo e estrutura interna em aço chapa 22 (espessura 
0,75mm) na cor cinza;  Gavetas em chapa 24 (0,60mm);  
Trilhos telescópicos e guias zincados em chapa 18 (1,20mm) 
ou superior;  Haste de travamento de gavetas em chapa 16 
(1,50mm);  Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 
(0,60mm).  Puxadores em zamac no acabamento steel de 
96mm.  Fechadura de tambor cilíndrico (mínimo 4 pinos) com 
sistema de travamento simultâneo das gavetas.  Chaves em 
duplicata.  Compressores para pastas em todas as gavetas.  
Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último 
exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado ou 
niquelado.  Gavetas dotadas de trilhos telescópicos 
compostos por guias lineares com rolamentos de esferas de 
aço, com capacidade de carga vertical mínima de 45kg e 
mecanismo contra escape.  Sapatas niveladoras em metal 
cromado com base de polipropileno injetado.  Pintura em tinta 
em pó hibrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros 
na cor cinza. GARANTIA  Mínima de três anos a partir da data 
de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. 

   

  

 
 

2 ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS COM QUATRO 
PRATELEIRAS   42,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Armário de aço alto, dividido verticalmente em 
dois compartimentos por meio de divisórias com portas 
independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e 
ajustáveis em cada compartimento. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS  Largura: 900 mm +/- 10 mm;  Profundidade: 
400 mm +/- 10 mm;  Altura: 1980 mm +/- 10 mm;  Tolerâncias 
para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 
micrometros. CARACTERÍSTICAS  Corpo, divisórias e portas 
em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm).  
Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a 
frio - chapa 20 (0,90 mm).  Base em chapa de aço laminado a 
frio - chapa 18 (1,25 mm).  Barras de travamento das portas Ø 
= 1/4" (mínimo). 28  Dobradiças internas não visíveis na parte 
exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 
(1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por 
porta.  Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com 
travamento sistema cremona.  Fechadura de tambor cilíndrico 
embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos.  Chaves 
em duplicata presas às maçanetas correspondentes.  Porta-
etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último 
exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado.  Pintura 
em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros 
na cor cinza. GARANTIA  Mínima de três anos a partir da data 
de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação. 

   

  

 
 

3 BEBEDOURO:   10,000 UNIDADE    

 

Especificação :  Bebedouro de garrafão de água com 
reservatório de no mínimo 4 (quatro) litros, com pingadeira 
removível, regulador de temperatura externo, sistema de 
refrigeração com compressor, que utilize gás refrigerante 
R134 e gele 96 litros de água diariamente Cor: BRANCA 
Altura aprox.: 96 cm possibilidade de posicionamento de 
galões de água de 10 ou 20 litro graduação para água normal 
ou gelada Os equipamentos deverão possuir o selo Inmetro 
de certificação compulsória para os aparelhos elétricos, 
conforme NBR 14908:2004 Os equipamentos deverão ser 
preparados para operarem na tensão elétrica 127 ou 220 
Volts -60 Hz Os equipamentos deverão ser preparados para 
operarem na tensão elétrica 127 ou 220 Volts -60 Hz Todos 
os equipamentos deverão acompanhar manual de instruções, 
elaborado pelo fabricante, contendo informações quanto à 
instalação, manutenção e assistência técnica. 

   

  

 
 

4 CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO AEE   80,000 UNIDADE    

 

Especificação : Cadeira secretária com base giratória com 
ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em 
polipropileno com 5 rodízios e espuma injetada 30mm 
revestida em tecido j. serrano. - Ajuste de altura a gás - 
Tecido J.Serrano Assento: Base de madeira reta compensada 
10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, 
revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado 
perfil de PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garra para fixação 
Assento-Base Encosto: Base de madeira reta compensada 
10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, 
revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado 
perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação 
Encosto-Base. Estrutura: Com flange metálicamultifuros, com 
tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa 
em PP superior. 05 rodízios com duplo giro. Assento medindo 
41Larg x 39Prof (cm) Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) 
Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm) 
Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** 
Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 
74 (cm)*** 

   

  

 
 

5 CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO DE CENTRO 
DE INFORMATICA   17,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Cadeira secretária com base giratória com 
ajuste de altura à gás, estrela em aço com capa em 
polipropileno com 5 rodízios e espuma injetada 30mm 
revestida em tecido j.serrano. - Ajuste de altura a gás - Tecido 
J.Serrano Assento: Base de madeira reta compensada 10mm, 
sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, revestido 
com tecido de várias cores. Como arremate utilizado perfil de 
PVC Flexível tipo Francis. 4 porcas garra para fixação 
Assento-Base. Encosto: Base de madeira reta compensada 
10mm, sobreposto uma camada de espuma injetada 30mm, 
revestido com tecido de várias cores. Como arremate utilizado 
perfil de PVC Flexível tipo Francis. 2 porcas garra para fixação 
Encosto-Base. Estrutura: Com flange metálicamultifuros, com 
tubo à gás (regulagem de altura), estrela em aço, com capa 
em PP superior. 05 rodízios com duplo giro. Assento medindo 
41Larg x 39Prof (cm) Encosto medindo 29Alt x 37Larg (cm) 
Altura mínima do assento em relação ao solo: 42 (cm) 
Dimensões máxima do produto : 43 Larg x 50 Prof x 83 Alt. *** 
Produto indicado para utilização em mesa de altura máxima 
74 (cm)*** 

   

  

 
 

6 CADEIRA INFANTIL CJC-01 CONJUNTO 
COLETIVO 1-1 MESA + 4 CADEIRAS   25,000 UNIDADE    

 

Especificação : Conjunto coletivo para crianças com altura 
compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e 
quatro cadeiras. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, 
revestido na face superior em laminado melamínico de alta 
pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa 
pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. - 
Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou em compensado anatômico moldado, montados 
sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 800 mm Profundidade: 
800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até 
+ 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para 
espessura. CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP 
ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior 
em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior em laminado 
melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos 
encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP 
(polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de 
colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor 
laranja, coladas com adesivo "Hot Melting?. Estrutura da 
mesa composta de: - Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono, laminado a frio, com costura, secção circular 
diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) - Travessas 
em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção 
retangular de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). Fixação do 
tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina 
polegada, diâmetro de 1/4? x comprimento 2? , cabeça chata, 
fenda simples. Sapatas em polipropileno copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à 
estrutura através de encaixe. Nas partes metálicas deve ser 
aplicado tratamento anti-ferruginoso. Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor cinza DIMENSÕES E 
TOLERÂNCIAS DA CADEIRA Largura do assento: 340 mm 
Profundidade do assento: 260 mm Espessura do assento: 7,2 
mm a 9,1mm Largura do encosto: 350 mm Altura do encosto: 
155 mm Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm Altura do 
assento ao chão: 260 mm Tolerância: até + 2 mm para largura 
e profundidade, +/- 1mm para espessura e +/- 10mm para 
altura do assento ao chão Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor 
laranja. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 
rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
Fixação do assento em compensado moldado à estrutura 
através de rebites de "Repuxo", diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 16mm. Fixação do encosto em compensado 
moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro 
de 4,8mm, comprimento 18mm. Ponteiras e sapatas, em 
polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe 
e pino expansor. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ 
Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 

   

  

 
 

7 CARPETE PELUDO 3,00M X 2,50M   40,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Pelos 4 cm Materiais: Poliéster Produto de 
Alta Qualidade Bases com Ponto em Látex, antiderrapante 
Tapete confortável com pelos macios e maleáveis. Com 
Tratamento antiácaro e antifúngico 

   

  

 
 

8 CJP-01 CONJUNTO PROFESSOR- 1 MESA + 1 
CADEIRA   11,000 UNIDADE    

 

Especificação : Conjunto para professor composto de uma 
mesa e uma cadeira. - Mesa com tampo em MDP ou MDF, 
revestido na face superior de laminado melamínico de alta 
pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, 
painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em 
laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre 
estrutura tubular de aço. - Cadeira empilhável, com assento e 
encosto em polipropileno injetado ou em compensado 
anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. 
DIMENSÕES Largura: 1200 mm Profundidade: 650 mm 
Altura: 760 mm Espessura: 19,4 mm 10 mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDP ou MDF, 
com espessura de 18mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. 
Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento 
(contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra 
com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal 
em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas 
duas faces em laminado melamínico de baixa pressão ? BP, 
acabamento frost, na cor cinza. Dimensões acabadas de 
1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) 
admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 
0,6mm para Espessura. Topos encabeçados com fita de 
bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC 
(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), 
com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície 
texturizado, na cor cinza, colada com adesivo "Hot Melting". 
Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa 
longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado 
a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, 
em chapa 16 (1,5 mm). - Travessa superior confeccionada em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em 
formato de ?C?, com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 
1/4?), em chapa 16 (1,5mm). - Pés confeccionados em tubo 
de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, 
diâmetro de 38mm (1 1/2?), em chapa 16 (1,5mm). Fixação 
do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica 
M6 (diâmetro de 6mm) 06 parafusos rosca métrica M6 
(diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça panela, 
fenda Phillips. Fixação do painel à estrutura através de 
parafusos auto-atarraxantes 3/16? x 5/8?, zincados. Aletas de 
fixação do painel confeccionadas em chapa de aço carbono 
em chapa 14 (1,9 mm). Fixação das sapatas (frontal e 
posterior) aos pés através de rebites de ?repuxo?, diâmetro 
de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em 
polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, 
injetadas na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. Pintura dos elementos metálicos 
em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. DIMENSÕES DA CADEIRA 
Largura do assento: 400 mm Profundidade do assento: 430 
mm Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm Largura do 
encosto: 396 mm Altura do encosto: 198 mm Espessura do 
encosto: 9,6 mm a 12,1 mm Altura do assento ao chão: 460 
mm CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA Assento e encosto 
em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, 
injetados na cor cinza. Estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 
14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto injetados à 
estrutura através de rebites de ?repuxo?, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor 
cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. 
Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso, Pintura dos elementos metálicos em tinta em 
pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, 
na cor cinza. GARANTIA Mínima de dois anos a partir da data 
da entrega, contra defeitos de fabricação. 

   

  

 
 

9 COLCHÃO PARA CRECHE   89,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Colchão infantil em espuma flexível de 
poliuretano. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS - Altura: 120 mm 
- 5 mm +15 mm - Largura e comprimento: devem ser tais que 
o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as 
cabeceiras, não exceda a 30 mm. CARACTERÍSTICAS - 
Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral 
(tipo ?simples?), revestido em uma das faces e nas laterais 
em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), 
com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da 
outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e 
antiácaro nos tecidos. GARANTIA :Mínima de um ano a partir 
da data de entrega, contra defeitos de fabricação. 

   

  

 
 

10 CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTU   34,000 UNIDADE    

 

Especificação :  Tipo de ciclo: Frio Cor Branco ENCE e Selo 
Procel - Tipo A Filtro de Ar: Antibactéria Vazão de Ar no 
mínimo 700 m³/h Controle remoto Termostato Digital Funções 
Sleep e Swing Voltagem 220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 
24 de janeiro de 2006 -Etiquetagem Compulsória de 
Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h 
Com serpentina de cobre 

   

  

 
 

11 CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTU   1,000 UNIDADE    

 

Especificação : Modelo Split High Wall Tipo de ciclo: Frio Cor 
Branco ENCE e Selo Procel -Tipo: No mínimo B Filtro de Ar: 
Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1000 m³/h Controle 
remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 
220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 -
Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso 
Doméstico até 36.000 BTU/h Com serpentina de cobre 

   

  

 
 

12 CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTU   1,000 UNIDADE    

 

Especificação : : Modelo Split piso teto Tipo de ciclo: Frio Cor 
Branco ENCE e Selo Procel ? Tipo: No mínimo C Filtro de Ar: 
Anti-bactéria Vazão de Ar: no mínimo 1150 m³/h Controle 
remoto Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 
220 V Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 ? 
Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar Com 
serpentina de cobre 

   

  

 
 

13 CONJUNTO DE MESA GRANDE COM 12 
CADEIRAS   2,000 UNIDADE    

 

Especificação : MATERIAL DA MESA: toda feita em madeira 
maciça de ótima qualidade. MATERIAL DA CADEIRA: toda 
feita madeira maciça de ótima qualidade. MEDIDA DA MESA: 
altura 80 cm largura: 100 cm comprimento: 400 cm MEDIDA 
DA CADEIRA: altura:96 cm altura do assento:40 cm 
largura:40 cm profundidade:40 cm 

   

  

 
 

14 CONJUNTO ESCOLAR KIT CADEIRA E MESA 
PADRAO FNDE-CJA-04   400,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação :  Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a 
altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m (Conjunto 
"Vermelho"), conforme gravação impressa por tampografia na 
estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto 
composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido 
na face superior de laminado melamínico e na face inferior em 
chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de 
aço, contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) 
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno 
injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura 
metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e 
travessas confeccionados em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com costura CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura PINTURA: em tinta em pó híbrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA 
tratamento antiferruginoso que assegure resistência à 
corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas 
SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos 
cortantes, superfícies ásperas ou escórias todos os encontros 
de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união 
sem respingos, irregularidades de solda, e rebarbas juntas 
soldadas esmerilhadas e cantos agudos arredondados. Fita 
de bordo (tampo da mesa): na cor VERMELHA, com 22mm de 
largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura colada com adesivo 
"HotMelting" resistência ao arrancamento mínima de 70N 
ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no 
ponto central e do lado oposto à borda de contato com o 
usuário ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou 
descolamentos que facilitem seu arranchamento Porta livros 
(mesa): de plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, 
abaixo do tampo da mesa Ponteiras e sapatas (mesa e 
cadeira): em polipropileno copolímero virgem, isento de 
cargas minerais, injetadas na cor VERMELHA fixadas à 
estrutura através de encaixe e pino expansor 

   

  

 
 

15 CONJUNTO ESCOLAR KIT CADEIRA E MESA 
PADRAO FNDE-CJA-06   400,000 UNIDADE    

 

Especificação :  Conjunto para aluno tamanho 6, sendo a 
altura do aluno compreendida entre 1,59 e 1,88 m (Conjunto 
?Azul?), conforme gravação impressa por tampografia na 
estrutura da mesa e no encosto da cadeira: Conjunto 
composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP, revestido 
na face superior de laminado melamínico e na face inferior em 
chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de 
aço, contendo porta-livros em plástico injetado. 1 (uma) 
cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno 
injetado na cor azul, montados sobre estrutura tubular de aço. 
Estrutura metálica (mesa e cadeira): MESA: montantes 
verticais, pés e travessas confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura CADEIRA: estrutura em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura PINTURA: 
em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, na cor CINZA tratamento antiferruginoso que 
assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina 
de no mínimo 300 horas SOLDAS: com superfície lisa e 
homogênea, sem pontos cortantes, superfícies ásperas ou 
escórias todos os encontros de tubos devem receber solda 
em todo o perímetro da união sem respingos, irregularidades 
de solda, e rebarbas juntas soldadas esmerilhadas e cantos 
agudos arredondados. Fita de borda (tampo da mesa): na cor 
AZUL, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de espessura 
colada com adesivo "HotMelting" resistência ao arrancamento 
mínima de 70N ponto de início e término de aplicação da fita 
de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato 
com o usuário ponto de encontro da fita de bordo sem 
espaços ou descolamentos que facilitem seu arranchamento. 
Porta livros (mesa): de plástico, na cor cinza, fixado na 
estrutura metálica, abaixo do tampo da mesa 

   

  

 
 

16 ESCADA DE ALUMINIO COM PLATAFORMA DE 
USO DOMESTICO   2,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Dobrável e pode ser acondicionada em 
qualquer lugar, sem ocupar espaço Acessórios em 
polipropileno com articulação lateral Sistema X de 
sustentação traseira Fitas de segurança Barra inferior traseira 
de reforço de estrutura Sapatas e degraus antiderrapantes 
Altura do patamar: 160CM Peso aproximado de 4,42 Kg Altura 
aberta mínima 206 cm Altura Fechada mínima 217 cm 
Degraus 7 Seguindo a norma ABNT NBR 13430 12/2000 - 
RTG 615/ RAC 616 - Ambas de 12/ 11/ 2012 Material 
Alumínio Capacidade 120 Kg 

   

  

 
 

17 ESCADA EXTENSIVA DE ALUMINIO   1,000 UNIDADE    

 

Especificação : Escada padrão das empresas de telefonia e 
eletricidade  Perfil "U", não possibilita manutenção  Não 
conduza eletricidade  Ótima resistência a corrosão química  
Não enferruja  Equipada com corda e roldana para aumentar 
a altura extensiva da escada  Base anti-deslizante 
emborrachada  Degrau tipo "D"  Gancho de amarração  Carga 
máxima de trabalho: 120Kg  Dimensões: - Aberta: 6,00 metros 
- Fechada: 3,60 metros :: Números de Degrau: # Fechada: 12 
# Aberta: 19  Garantia: 1 Ano 

   

  

 
 

18 FOGÃO DOMESTICO   7,000 UNIDADE    

 

Especificação : 4 bocas, mesa lisa em aço, com grelhas 
individuais, forno com grelhas deslizantes, 127 V, dimensões 
760cm x 580cm x 884cm. Piso com pés altos, material: aço 
com pintura eletrostática a pó e painel frontal em aço 
inoxidavel, queimadores em aluminio forjado, chama simples, 
forno autolimpante com sistemma de iluminação, injetor de 
gas horizontal, tipo de gas GPL natural (GN), acendedor 
automatico, bivolt, eficiencia de energia classe A. Produto 
certificado pelo INMETRO. Garantia 01 ano (3 meses garantia 
legal e mais 9 meses de garantia especial concedida pelo 
fabricante) 

   

  

 
 

19 FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS   54,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Fogão industrial central, com 4 bocas, dotado 
de forno e torneiras de controle em dois lados opostos, 
fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado 
porGLP (gás liquefeito de petróleo) Dimensões e 
tolerânciasDimensões do corpo (sem considerar a gambiarra) 
Largura: 1080 mm +/- 50 mm? Profundidade: 1080 mm +/- 50 
mm Altura: 800 mm +/- 10 mmDimensões máximas externas 
(com gambiarra)Largura: 1330 mm? Profundidade: 1330 
mmObs.: A largura mínima de vão livre da porta do ambiente 
para passagem deste fogão é de 1,40m.Dimensões internas 
mínimas do forno Largura: 540 mm,Profundidade: 660 mm 
Altura: 310 mmDimensões das grelhas 400 mm x 400 mm +/- 
15 mm Dimensões dos queima dores? Diâmetro do 
queimador tipo cachimbo: 85 mm +/- 10 mm Diâmetro do 
queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10 mm? Diâmetro do 
queimador do forno: 132 mm +/- 10 mm - Capacidade de 
combustão e características dos queimadores 2 queimadores 
simples (cachimbo) com capacidade de combustão de 
300g/hora deGLP, dotados de espalhadores de chamas.? 2 
queimadores duplo, com queimador simples (cachimbo) de 
300g/hora conjugadocom queimador em forma de anel (coroa) 
de 300g/h, perfazendo por boca, acapacidade de 600g/hora 
de GLP, dotados de espalhadores de chamas.? Queimador do 
forno tubular em forma de ?U?, com diâmetro de 1?, e 
capacidade dequeima de 800g/h.Torneiras de controle tipo 
industrial, 3/8? x 3/8? reforçadas, fixadas e pela gambiarra.? 
Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os 
queimadoresconjugados devem possuir duas torneiras de 
controle. Todas as torneiras deverãoter limites intransponíveis 
nas posições aberto e fechado, assim como identificaçãode 
intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir 
identificaçãodiferenciada para fácil localização, além da 
identificação para controle detemperatura.? Bicos injetores de 
rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a 
cadainjetor. Pressão de 
trabCaracterísticasconstrutivasFogão? 4 pés em perfil ?L? de 
aço, de abas iguais de 1 1/2? x 1/8? de espessura.? Sapatas 
reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de 
materialpolimérico, fixadas de modo que o equipamento fique 
a aproximadamente 50 mmdo piso.? Quadro inferior composto 
por travessas em perfil ?U? de aço, em chapa 16 
(1,50mm)com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas 
entre si, formando um quadrorígido fixado aos pés através de 
parafusos e porcas de aço. 

   

  

 
 

20 FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS   27,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Descrição Fogão industrial central, com 6 
bocas, dotado de forno e torneiras de controle emdois lados 
opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), 
alimentado porGLP (gás liquefeito de petróleo).5.2 Dimensões 
e tolerânciasDimensões do corpo (sem considerar a 
gambiarra)? Largura: 1570 mm +/- 50 mm? Profundidade: 
1080 mm +/- 50 mm? Altura: 800 mm +/- 10 mmDimensões 
máximas externas (com gambiarra)? Largura: 1820 mm? 
Profundidade: 1330 mmObs.: A largura mínima de vão livre da 
porta do ambiente para passagem deste fogão 
éde1,40m.Dimensões internas mínimas do forno? Largura: 
540 mm? Profundidade: 660 mm? Altura: 310 mmDimensões 
das grelhas? 400 mm x 400 mm +/- 15 mmDimensões dos 
queimadores? Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85 mm 
+/- 10 mm? Diâmetro do queimador tipo coroa: 180 mm +/- 10 
mm? Diâmetro do queimador do forno: 132 mm +/- 10 mm5.3 
Capacidade de combustão e características dos 
queimadores? 3 queimadores simples (cachimbo) com 
capacidade de combustão de 300g/hora deGLP, dotados de 
espalhadores de chamas.? 3 queimadores duplo, com 
queimador simples (cachimbo) de 300g/hora conjugadocom 
queimador em forma de anel (coroa) de 300g/h, perfazendo 
por boca, acapacidade de 600g/hora de GLP, dotados de 
espalhadores de chamas.? Queimador do forno tubular em 
forma de ?U?, com diâmetro de 1?, e capacidade dequeima 
de 800g/h.? Torneiras de controle tipo industrial, 3/8? x 3/8? 
reforçadas, fixadas e alimentadas pela gambiarra.? Cada 
queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os 
queimadoresconjugados devem possuir duas torneiras de 
controle. Todas as torneiras deverãoter limites intransponíveis 
nas posições aberto e fechado, assim como identificaçãode 
intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir 
identificaçãodiferenciada para fácil localização, além da 
identificação para controle detemperatura.? Bicos injetores de 
rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a 
cadainjetor.? Pressão de trabalho: 2,8 kPa5.4 Características 
construtivasFogão? 4 pés em perfil ?L? de aço, de abas iguais 
de 1 1/2? x 1/8? de espessura.? Sapatas reguláveis 
constituídas de base metálica e ponteira maciça de 
materialpolimérico, fixadas de modo que o equipamento fique 
a aproximadamente 50 mmdo piso.? Quadro inferior composto 
por travessas em perfil ?U? de aço, em chapa 16 
(1,50mm)com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas 
entre si, formando um quadrorígido fixado aos pés através de 
parafusos e porcas de aço.? Quadro superior composto por 
travessas em perfil ?U? de aço em chapa 18(1,25mm), tendo 
as travessas longitudinais 60 mm de altura e 
astransversais180mm de altura, soldadas entre si, formando 
um quadro rígido fixadoaos pés através de parafusos e porcas 
de aço. As travessas transversaisconstituem-se no painel de 
fechamento lateral do fogão.? Tampo (tempre) constituído em 
chapa de aço, chapa 14 (1,90mm), obtida atravésde corte a 
laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em 
número de6.? Reforços estruturais do tampo em aço, 
constituídos por perfil ?L? em chapa 14(1,90mm), de abas 
iguais de 1 1/4? x 1/16? de espessura, fixados por solda a 
pontona forma de ?V? ao longo da superfície inferior do 
tampo. Os reforços devem seraplicados no perímetro do 
tampo, bem como em suas divisões internas.? Fixação do 
tampo aos pés, através de 4 cantoneiras de aço soldadas à 
face inferiordo tampo e fixadas aos pés através de parafusos 
e porcas de aço.? Conjunto de apoio dos queimadores em 
aço, com 40 mm de largura e 1/8? deespessura, com furação 
para encaixe.? 6 bandejas coletoras em aço, chapa 20 (0,90 
mm) com puxador desenvolvido na própria peça.? Conjunto 
de guias corrediças em aço para as bandejas coletoras, chapa 
18 (1,25mm).? Grade inferior em aço para panelas, 
constituídos por perfil ?U? em chapa 20 (0,90mm), com 70 
mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm.? Grelhas 
de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em 
número de 6.? Apoio e fixação do forno através de 
cantoneiras de 1/4? x 1/8? e de parafusosautoatarraxantes de 
aço.? Tubo de distribuição sem costura, com diâmetro interno 
de 1?, fixado ao fogão pormeio de 4 suportes em metal 
fundido, fixados à estrutura através de parafusossextavados e 
porcas em aço. O tubo de distribuição deverá contornar todo o 
fogãoe a entrada do gás se fará através de conexão tipo ?T?, 
de 1?, com redução para1/2?, situada no ponto médio da 
lateral esquerda do fogão. Ao ?T? deveráseracoplado um 
niple duplo de 1/2? que por sua vez, deverá ser conectado ao 
terminalde acoplamento quando da instalação do fogão.? 
Terminal de acoplamento em tubo metálico flexível sanfonado 
com trançado externoem fio metálico, com diâmetro interno de 
1/2? comprimento de 1,20m, tendosoldado nas duas 
extremidades conectores fêmeas, metálicos, giratórios, com 
roscaBSP com diâmetro de 1/2". À extremidade destinada à 
conexão com o fogão devevir acoplado um adaptador de 1/2" 
para 1". Obs.: O terminal deve ser acomodadodentro do forno 
para sua proteção no transporte.Forno? Paredes e teto 
confeccionados em chapa de aço, duplos, sendo a face 
internaconfecionada em chapa 20 (0,90mm) e a face externa 
em chapa 18 (1,25mm).Isolamento entre elas de lã de vidro.? 
Corpo da porta em chapa de aço, dupla, com isolamento entre 
as chapas de lã devidro. Eixo de abertura da porta horizontal, 
dobradiças reforçadas com mola epuxadormetálico.Obs.: A 
porta deve possuir dispositivo que a mantenha aberta sem a 

   

  



 

 
 

aplicação deforça ou fechada de forma hermética.? Piso em 
placa de ferro fundido, bipartido e removível, com orifício de 
visualizaçãodas chamas. Alternativamente, o piso pode ser 
fabricado em chapa de aço,esmaltada a fogo. Espessura 
mínima da chapa de 5 mm.? 2 bandejas corrediças 
executadas em arame de aço, perfil de seção circular 
Ø=1/4?.Distância máxima de 50 mm entre arames. 
Alimentação do forno através de tubo de metálico flexível de 
3/8", conectado ao niple.5.5 Requisitos de segurança O 
queimador do forno deve possuir um dispositivo supervisor de 
chama quemantém aberto o fornecimento de gás para o 
queimador e fecha automaticamente ofornecimento caso haja 
a extinção acidental da chama.5.6 Matérias-primas, 
tratamentos e acabamentos? As matérias primas utilizadas na 
fabricação do equipamento devem atender àsnormas técnicas 
específicas para cada material. Todas as soldas utilizadas nos 
componentes em aço inox deverão ser de argônio epossuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos 
cortantes,superfícies ásperas ou escórias. Elementos da 
estrutura do fogão fabricados em aço inox AISI 430. Bandejas 
coletoras e guias corrediças em aço inox AISI 430. Grade 
inferior para panelas em aço inox AISI 430. Parafusos e 
porcas de aço inox. Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0. 
Grelhas do fogão em ferro fundido com acabamento em 
pintura termo-resistente. Paredes, teto e porta do forno em 
chapa de aço inox AISI 430. Puxador e dobradiças do forno 
em aço inox. Piso em placa de ferro fundido com acabamento 
em pintura termo-resistente ou emchapa de aço carbono, 
esmaltada a fogo. Bandejas do forno em arame de aço inox 
AISI 430. Bicos injetores em latão. Torneiras de controle em 
latão com acabamento cromado. Queimadores tipo cachimbo 
e coroa em ferro fundido com acabamento empinturatermo-
resistente. Espalhadores de chamas em ferro fundido com 
acabamento em pintura termo-resistente. Queimador do forno 
em tubo de aço inox ou em aço carbono esmaltado a fogo. 
Tubo de alimentação do forno de cobre. Todos os elementos 
fabricados em aço inox deverão ser lixados em grana 180 
a220, acabamento Nº 4 (padrão ASTM /A480M). O 
equipamento e seus componentes devem ser isentos de 
rebarbas, arestascortantes ou elementos perfurantes. 5.7 
Embalagem Engradado rígido de sarrafos de madeira em 
forma de gaiola, com medidas queenvolvam as dimensões 
máximas do fogão, distanciado do solo 10 cm, por meio 
detarugos ou sarrafos, de modo a permitir o manuseio por 
meio de porta pallets.Obs.: A madeira utilizada na confecção 
da embalagem deve ser de procedêncialegal.? Deve ser 
assegurada no transporte e no armazenamento, a devida 
proteção daspeças e componentes por meio de embalagens 
adequadas.? Componentes do equipamento não devem ser 
embalados antes da montagem doproduto, evitando que 
partes da embalagem fiquem aprisionadas ao mesmo. Deve 
constar no lado externo da embalagem, rótulos de fácil leitura 
comidentificação do fabricante e do fornecedor, código do 
equipamento, e orientaçõessobre manuseio, transporte e 
estocagem.5.8 Manual? Todo equipamento deve vir 
acompanhado de ?Manual de Instruções? fixadoemlocal 
visível e seguro, contendo:- Orientações para instalação e 
forma de uso correto - Procedimentos de segurança - 
Regulagens, manutenção e limpeza - Procedimentos para 
acionamento da garantia e/ou assistência técnica - Relação 
de oficinas de assistência técnica autorizadas em cada Estado 
- Certificado de garantia preenchido (data de emissão, número 
da Nota Fiscal,instruções para acionamento da assistência 
técnica).5.9 Normas técnicas de referência? NBR 14177 - 
Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de 
baixapressão.? NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama 
para aparelhos que utilizam gáscomo combustível. AISI - 
American Iron andStellInstitute. ASTM/A480M - 
StandartSpecification for General Requeriments for Flat-
RolledStainlessand Heart - Resisting Steel Plate, Sheet, and 
Strip.5.10 Garantia? Vinte e quatro meses de cobertura 
integral do equipamento. 

 
 

21 FREEZER   96,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Freezer horizontal, linha branca, com duas 
portas basculantes O refrigerador deverá possuir certificação 
do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B", 
conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro 
de 2006 Capacidade total (volume interno): mínima de 
410litros Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com 
esmalte poliéster e gabinete em aço galvanizado Sistema de 
refrigeração por serpentina em cobre embutida em todo corpo 
do gabinete salvo área superior, suficiente para evitar a 
criação de gelo nas bordas do equipamento, dupla ação e 
evaporador Linha de sucção e capilar, interligações do 
compressor e filtro secador deverão ser em cobre 
Temperatura controlada por termostato Eletromecânico Dreno 
frontal, com termostato junto ao gabinete do motor dificultando 
acesso acidental, de acordo com a legislação vigente Gás 
refrigerante: Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, 
conforme protocolo de Montreal de 1987 ao Decreto Federal 
nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 
2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente 
possuir baixo índice GWP (?GlobalWarmingPotential? ? 
Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de 
Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05 Plugue 
e cordão de alimentação com certificação INMETRO 
Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda) Indicação da 
voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho 
Certificação INMETRO apresentando classificação energética 
"A ou B? O produto deve atender os requisitos de segurança 
estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança de 
aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos 
gerais. 

   

  

 
 

22 GELADEIRA DE USO DOMESTICO 300L   2,000 UNIDADE    

 

Especificação : GELADEIRA DE USO DOMESTICO 300L: 
Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em 
chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em 
pó), na cor branca Sistema de isolamento térmico em espuma 
de poliuretano injetado no gabinete e nas portas Gabinete tipo 
"duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador) Partes 
internas revestidas com painéis plásticos moldados com 
relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. 
Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material 
resistente Prateleiras da porta e cestos plásticos, removíveis e 
reguláveis Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, 
verduras e legumes Prateleira e/ou gaveta plástica no 
compartimento do freezer Formas para gelo no compartimento 
do freezer Gaxetas magnéticas para vedação hermética das 
portas com o gabinete Batentes das portas dotados de 
sistema antitranspirante Dobradiças metálicas Sapatas 
niveladoras Sistema de controle de temperatura por meio de 
termostato ajustável Sistema de refrigeração "frostfree" Gás 
refrigerante R600a. Obs.1: O gás a ser utilizado no processo 
de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de 
ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987 ao Decreto 
Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 
de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve ainda possuir baixo 
índice GWP ("Global Warming FNDE Página 59 de 81 
Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme 
Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 
12/05/05 Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a corrente de operação Plugue e 
cordão de alimentação com certificação INMETRO Voltagem: 
110V / 220V (conforme demanda) Indicação da voltagem no 
cordão de alimentação (rabicho) do aparelho Certificação 
INMETRO apresentando classificação energética "A", 
conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro 
de 2006. Requisitos de segurança: O produto deve atender os 
requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - 
Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 
1: Requisitos gerais. 

   

  

 
 

23 MESA PARA CENTRO INFORMATICA E CME   10,000 UNIDADE    



 

 
 

 

Especificação : Mesa de trabalho com tampo retangular em 
MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre 
suporte metálico com dois pés Tampo em MDF, com 
espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com 
laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de 
espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado.  
Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na 
cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do 
tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, textura). O perfil deve 
ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado 
com as suas superfícies.  Estrutura constituída de: - Estrutura 
em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os 
mesmos. - Fixação do tampo à estrutura através de parafusos 
de rosca com buchas metálicas.  Sapatas reguláveis em nylon 
ou polipropileno injetado.  Terminações de tubos em plástico 
injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. 
Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de 
ferramentas.  Acabamento das partes metálicas em pintura 
em pó, brilhante, na cor cinza ou preta.  Todos os encontros 
de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda 
em toda a extensão da união. DIMENSÕES  Tampo 
retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm;  Altura: 750 mm +/- 5 
mm;  Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas 
(PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a 
mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 
mm;  Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; 

   

  

 
 

24 MESA REDONDA AEE 1,20 METROS   38,000 UNIDADE    

 

Especificação : Produto de design moderno e funcional que 
atende as suas necessidades. Produzido com materiais de 
alta qualidade como MDP, tampo 15mm, acabamento com 
bordas PVC e pés em aço com pintura epóxi.Altura: 74 cm, 
Largura: 120 cm, Profundidade: 120 cm, Material: MDP 15 
mm/Aço, Escala de Brilho: Fosco, Acabamento: Laminado 
Melamínico, Sistema de Montagem: Parafuso, Acompanha 
Manual: Sim, Ambiente: Escritório / Cozinha, Cor 
Predominante: Cinza, Garantia Fornecedor: 03 Meses, 
Necessita Montagem: Sim** (Acompanha Manual), 
Complexidade da Montagem : baixa: mas sugerimos sempre a 
montagem por um montador especializado, Recomendações 
de Uso, Manutenção e Limpeza : Limpar apenas com pano 
umedecido. Não utilizar produtos químicos, Sapatas 
Niveladoras: Sim, Suporta até (kg): 30 kg 

     

   

1. O licitante deverá incluir em sua proposta a descrição detalhada do objeto, contendo 

as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que 

for aplicável, o modelo, prazo de garantia, Valor unitário e total do item, Marca, 

fabricante e procedência. 

 

2-Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

2.1. Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, XX de XXXXX de 20XX. 

 
 



 

 
 

ANEXO III – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N.º ......... 
 
O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com 
sede no(a) ......, na cidade de ........, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ....., neste ato 
representado(a) pelo(a) ...... (cargo e nome), nomeado(a) pela  Portaria nº ...... de ..... 
de ...... de 200..., publicada no ....... de ..... de ....... de ....., portador da matrícula 
funcional nº ...................,, considerando o julgamento da licitação na modalidade de 
pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no 
...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º ........, RESOLVE registrar os preços 
da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação 
por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e 
em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual AQUISIÇÃO 

DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, OBJETIVANDO 

ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e 

as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

Item 
do 
TR 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X 
Especificaç
ão 

Marca  
(se exigida 
no edital) 

Modelo 
(se exigido no 

edital) 

Unidade Quantidad
e 

Valor 
Un 

Prazo 
garantia ou 

validade 
        
 

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços 

consta como anexo a esta Ata. 

3. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S) 

3.1. O órgão gerenciador será aSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO 

MIGUEL DO GUAMÁ 

3.2. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços: 



 

 
 

  

Item nº  Órgãos 
Participantes 

Unidade Quantidade 

    

    

    

 

4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

4.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, desde que devidamente justificada a 

vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei 

nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013. 

4.2. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

4.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos 

itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes. 

4.4. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem. 

 

4.4.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno 

porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, o órgão 

gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo 

aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador 

e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R$ 

80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P). 

4.5. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à 

cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas 

e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 



 

 
 

4.6. Após a autorização da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO 

MIGUEL DO GUAMÁ, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada 

em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 

4.6.1. Caberá ao SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁautorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para 

efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada 

pelo órgão não participante. 

5. VALIDADE DA ATA  

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada. 

6. REVISÃO E CANCELAMENTO 

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 

cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

6.2. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para 

negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

6.3. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado 

será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

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

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.4.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

6.4.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação. 

6.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.6. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

6.6.1. descumprir as condições da ata de registro de preços; 

6.6.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justificativa aceitável; 



 

 
 

6.6.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado; ou 

6.6.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

6.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nesta Ata de Registro de 

preços será formalizado por despacho da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

6.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados: 

6.8.1. por razão de interesse público; ou 

6.8.2. a pedido do fornecedor.  

7. DAS PENALIDADES 

7.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das 

penalidades estabelecidas no Edital  e anexos. 

7.1.1. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de 

reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido injustificadamente, nos termos do art. 49, §1º do Decreto nº 

10.024/19.  

7.2. É da competência da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODE SÃO 

MIGUEL DO GUAMÁa aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), 

exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos 

órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação 

da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

7.3. O órgão participante deverá comunicar aSECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃODE SÃO MIGUEL DO GUAMÁqualquer das ocorrências previstas no art. 

20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento 

para cancelamento do registro do fornecedor. 

 
8. CONDIÇÕES GERAIS 

8.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Referência, ANEXO AO EDITAL. 



 

 
 

8.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos 

termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13. 

8.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 

licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante 

vencedor do certame, compõe anexo a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do 

art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.  

 
 

SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA, ____ DE __________DE _____ 
 
 

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA 
C.N.P.J.  nºXX.XXX.XXX/XX 

CONTRATANTE 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
C.N.P.J. nº XXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO IV– MINUTA DE CONTRATO 
 
 
 
CONTRATO Nº _________________. 
 

O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ– PA, neste ato denominado 
CONTRATANTE, com sede na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito 
no CNPJ (MF) sob o nº         , representado pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXX e, 
de outro lado a firma ____________________., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
______________, estabelecida ________________________________doravante 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) 
____________________________, portador da Cédula de Identidade nº ______ 
SSP/__ e CPF (MF) nº _________________,têm entre si justo e avençado, sujeitando-
se CONTRATANTE  e CONTRATADA às normas disciplinares constantes nas 
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 
decorrente do Pregão nº ........../20...., por Sistema de Registro de Preços nº  ....../20...,  
mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1.O objeto do presente Termo de Contrato é AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E 

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS 

NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO 

GUAMÁ/PA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de 

Referência, anexo do Edital.  

1.2.Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo 

e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3 - Os itens que compõe o presente contrato são os seguintes: 

Item 1 ___________________________Valor unitário ________ Valor total 

Item 2 ___________________________Valor unitário ________ Valor total 

1. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

1.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de 

Referência, com início na data de ____/____/______ e encerramento em 

____/____/______. 

2. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

2.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 



 

 
 

2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4. A despesa com a execução do presente contrato está a cargo da dotação 
orçamentária: _____________________________. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
5.1. pagamento será realizado no prazo máximo de até XX (XXXX) dias, contados a 

partir da data final do período de adimplemento e do recebimento da Nota Fiscal ou 

Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente 

indicados pelo contratado. 

 
5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que 

o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. 

5.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 

1993.  

5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução 

Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018. 

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça 
a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a licitante vencedora 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 
ônus para a Contratante; 

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

5.6. Antes de cada pagamento à licitante vencedora, será realizada consulta ao SICAF 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 



 

 
 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração 

deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de 

participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o 

Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada à licitante vencedora a ampla defesa.  

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF.   

5.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a licitante vencedora inadimplente 

no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela 

máxima autoridade da contratante.  

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 

legislação aplicável. 

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos 

e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

5.13. 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 pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = 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 = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 
) 

I = 0,00016438 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

6. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

6.1. O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei 

n.º 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a 

apresentação das devidas justificativas. 

7.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO 

7.1- 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 n.º 8.666/93. 
7.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários; e 
7.3. nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta 
cláusula, exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo ao Edital. 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante 

designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  



 

 
 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos 

incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências 

indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas 

no Termo de Referência, anexo ao Edital;  

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

13.1. É vedado à CONTRATADA: 

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte 

da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais 

normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo 

as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - 

e normas e princípios gerais dos contratos. 



 

 
 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

17.1. É eleito o Foro da ...... para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste 

Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, 

§2º da Lei nº 8.666/93.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 

duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado 

pelos contraentes. ...........................................,  .......... de.......................................... de 

20..... 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ANEXO V- MODELO DE PROPOSTA 

 
 

Proposta de preços 

Pregão Eletronico n ___/20XX 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ 

 COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETÔNICO N XXX/20XX 

 

 

  

EMPRESA :  

          NOME: ___________________________                      

          ENDEREÇO : _______________________________                       

          BAIRRO : _____________________________ 

          CNPJ : _______________________________ 

  

 

Item DESCRIÇÃO/ ESPECIF. UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

Quantidade 

Total 

VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01    R$ R$ 

VALOR UNITÁRIO EXTENSO:                                            VALOR TOTAL EXTENSO: 

VALOR TOTAL EXTENSO 

 
 
 
 
Por esta proposta, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02 e da 
Lei 8.666/93 e às cláusulas e condições constantes no Edital de Pregão No 00XX/XXXX   . 
Propomos executarmos o objeto desta licitação, obedecendo às estipulações do correspondente Edital e às suas espe- 
cificações, e asseverando que:  

 
a) o prazo de validade desta proposta é de  :     dias; 

   

 
b) as condições de pagamento são:    ; 

 
c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e 
sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, 
encontram-se inclusos nos preços ofertados; 

 

 

 
d) o  prazo  de  entrega / execução  do  objeto  licitado  é  de:    dias. 

   

LOCAL E DATA 
NOME DA LICITANTE 
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