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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018–CPL/2018 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP 

 

 

Razão Social: ______________________________________________________________________  

CNPJ: ____________________________________________________________________________  

Endereço: _________________________________________________________________________  

Bairro: ____________________________________________________________________________  

Cidade: ____________________________________________ Estado: ________________________  

E-Mail: ___________________________________________________________________________  

Telefone: _________________________________ Fax: _____________________________________  

Celular: ___________________________________________________________________________  

Responsável pela Empresa: ____________________________________________________________  

 

 

Local: _____________________________ , _________  de  ________________  de 2018. 

 

__________________________________________ 

Assinatura 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material Permanente para 

atender ao interesse das Secretarias e suas unidades, deste município. 

 

 

Senhor Licitante, 

 

 

Visando comunicação futura, solicito a Vossa Senhoria preencher o Recibo de Retirada do Edital.  

 

 

A não preenchimento do recibo exime o Pregoeiro da comunicação de eventuais retificações 

ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

 

 

 

 

 

CHARLES CORREIA CASTRO JUNIOR 

Pregoeiro 
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   EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material Permanente para 

atender ao interesse das Secretarias e suas unidades, deste município. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA: 01 de outubro de 2018 

 

HORAS: 11:00hs 
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 EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018  

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

 

 

1.  PREÂMBULO 

 

1.1. O Município de Alto Parnaíba, através da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba/MA, através de seu 

Pregoeiro e equipe de apoio designado pela portaria 139 de 16 de novembro de 2017, torna público para 

conhecimento dos interessados que realizará processo licitatório na modalidade PREGÃO, em sua forma 

PRESENCIAL, sob o n° 28/2018, do tipo menor preço por ITEM, para Sistema de Registro de Preços. 

 

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão, 

sob a égide da Lei nº 10.520/2002, Decreto n º 7892/2013, Decreto Municipal nº 005/2017, 007/2017 e 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 

Aplicar-se-á também os procedimentos determinados pela Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei 

Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus 

Anexos. 

 

1.3.  Os envelopes contendo as propostas de preços e os documentos de habilitação, deverão ser entregues 

na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada no Prédio da Prefeitura Municipal de Alto 

Parnaíba, com sede na Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA, às 11:00hs do dia de 

outubro  de 2018. 

 

1.4. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital. 

 

2.  OBJETO DA LICITAÇÃO 

 

2.1. Contratação de empresa especializada para fornecimento de material Permanente para atender ao 

interesse das Secretarias e suas unidades, deste município, através do Sistema de Registro de Preços 

(SRP), conforme o detalhamento que consta do Termo de Referência (Anexo I), parte integrante deste 

Edital. 

 

2.2. A quantidade dos produtos indicados no Termo de Referência (Anexo I) é apenas estimativa e será 

solicitada de acordo com as necessidades do Órgão solicitante, podendo ser utilizada no todo ou em parte. 

 

2.2.1. Todas as Especificações e Quantidades estão elencadas no item “5” do Termo de Referência do 

presente Edital e seus Anexos. 

  

2.3. Deverão os produtos ofertados pelo licitante atender às exigências de qualidade, observados os 

padrões e normas baixados pelos órgãos competentes de controle de qualidade – ABNT, INMETRO, 

PROCON, e outros, sempre que pertinentes, atentando o fornecedor, principalmente, para as prescrições 

contidas no art. 39, inciso VIII, da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

2.4. Valor estimado para este procedimento licitatório importa o valor de R$ 1.165.573,13 (hum 

milhão cento e sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e três reais e treze centavos)  

 

3.  DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO 
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3.1. Poderão participar deste Pregão: 

 

3.1.1. Quaisquer empresas interessadas que se enquadrem no ramo de atividade pertinente ao objeto da 

licitação e que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital 

e seus Anexos. 

 

4.  DAS RESTRIÇOES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Não poderão participar deste Pregão: 

 

4.1.1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital. 

 

4.1.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, (reguladas pelo Dec. Lei 

7.661/45, ou em falência, recuperação judicial ou extra judicial reguladas pela Lei 11.101/2005) sob 

concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

 

4.1.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou 

indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial 

da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 

Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura 

Municipal de Alto Parnaíba, Estado do Maranhão; 

 

4.1.4. Empresas reunidas em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si, 

qualquer que seja sua forma de constituição; 

 

4.1.5. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba, bem 

assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico; 

 

4.1.6. Empresas Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País. 

 

4.2. Não poderão se beneficiar do regime diferenciado e favorecido em licitações concedido às 

microempresas e empresas de pequeno porte, pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 

2006, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, as que se enquadrarem em 

qualquer das exclusões relacionadas no parágrafo quarto do seu artigo terceiro. 

 

5.  CREDENCIAMENTO E REPRESENTAÇÃO. 

 

5.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos, EM SEPARADO (dentro 

e/ou fora de envelope) dos envelopes N° 01 e 02, JUNTAMENTE com a Declaração expressa de total 

concordância com os termos do edital (Anexo VI):  

 

 

5.1.1. SÓCIO(A), EMPRESÁRIO(A), DIRIGENTE OU ASSEMELHADO(A):  

 

5.1.1.1. Deverá apresentar cédula de identidade ou documento equivalente que 

possua foto, inscrição de micro empreendedor individual, ou requerimento 

de empresário, no caso de empresa individual, ou empresa individual de 

responsabilidade limitada – EIRELI, ou ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor com todas as suas eventuais alterações ou 



 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 

e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com 
 

 

consolidado, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores, ou inscrição do ato 

constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício, ou decreto de autorização, em se tratando de 

empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir, que comprovem sua 

capacidade de representante legal, com expressa previsão dos poderes para 

exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador 

eleito em ato apartado, deverá ser apresentada ata de reunião ou 

assembleia em que se deu a eleição. 

 

5.1.2.  PROCURADOR(A) OU ASSEMELHADO(A):  

 

5.1.2.1. Deverá apresentar Instrumento Público de Mandato (Procuração), assinada 

por tabelião e possuindo o selo de fiscalização do Poder Judiciário do 

Estado da sede do Cartório, outorgando obrigatoriamente poderes para 

representar a mesma em licitações públicas, interpor recurso e renunciar a 

sua interposição. A outorgante poderá ainda, conferir a(ao) outorgado(a) 

poderes para emitir proposta de preços, emitir declarações, receber 

intimação/convocação, assinar contrato, assim como praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante. Deverá 

apresentar juntamente com o referido instrumento, cédula de identidade 

ou documento equivalente que possua foto do(a) outorgado(a), inscrição de 

micro empreendedor individual, ou requerimento de empresário, no caso 

de empresa individual, ou empresa individual de responsabilidade limitada 

– EIRELI, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com 

todas as suas eventuais alterações ou consolidado, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 

ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou decreto de autorização, 

em se tratando de  empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir, que comprovem a 

capacidade de representante legal do outorgante, com expressa previsão 

dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações; ou 

 

5.1.2.2. Deverá apresentar Instrumento Particular de Mandato (Procuração) ou Carta 

Credencial (Anexo IX), com firma reconhecida em cartório do outorgante, 

outorgando obrigatoriamente poderes para representar a mesma em 

licitações públicas, interpor recurso e renunciar a sua interposição. A 

outorgante poderá ainda, conferir a(ao) outorgado(a) poderes para emitir 

proposta de preços, emitir declarações, receber intimação/convocação, 

assinar contrato, assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame em nome da outorgante. Deverá apresentar juntamente com o 

referido instrumento ou carta credencial, acompanhadas de cópia do 

documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, 



 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 

e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com 
 

 

juntamente com cópia autenticada, por cartório competente ou por servidor 

da CPL da cédula de identidade ou outro documento oficial que contenha 

foto de todos os sócios e do outorgado, inscrição de micro empreendedor 

individual, ou requerimento de empresário, no caso de empresa individual, 

ou empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI, ou ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 

ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício, ou decreto de autorização, em se 

tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir, que comprovem a 

capacidade de representante legal do outorgante, com expressa previsão 

dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. 

 

5.2. Os documentos enumerados nos itens 5.1.1. e 5.1.2. deste edital, deverão ser apresentados, 

obrigatoriamente, da seguinte forma:  

 

 5.2.1. Documento(s) original(is); ou 

 

5.2.2. Cópia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) em cartório; ou 

 

5.2.3. Cópia(s) do(s) documento(s) devidamente autenticada(s) por servidor da Comissão 

Permanente de Licitação, mediante a apresentação do(s) documento(s) original(is) para 

confronto.  

 

5.2.3.1. A empresa licitante que optar pela forma disposta no item 5.2.3. deste edital, 

deverá comparecer na sala da Comissão Permanente de Licitação, sito na 

Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba  - MA, com sede à Praça Professor 

Joca Rego, nº 121 – Centro – Alto Parnaíba - MA, em dias úteis, de 

segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08:00 hs (oito horas) às 12:00 hs 

(doze horas), até o 1º (primeiro) dia útil anterior a data da realização do 

certame, munido do(s) documento(s) original(is) juntamente com a(s) 

respectiva(s) cópia(s) a ser(em) autenticada(s).  

 

5.2.3.2. É facultado ao pregoeiro autenticar cópia(s) de documento(s) no dia da 

realização do certame, disposta no item 1.3 deste edital. 

 

 5.1.3.3  Na hipótese de não constar prazo de validade nas PROCURAÇÕES 

apresentadas, o Pregoeiro aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento 

e oitenta dias) dias imediatamente anteriores à data da sessão  

 

5.3. Todos os documentos apresentados para credenciamento serão juntados aos autos do processo desta 

licitação e não serão devolvidos as empresas licitantes. 

 

5.4. A não apresentação ou incorreção nos documentos de credenciamento a que se refere o item 5.1 

deste edital não excluirá a empresa licitante do certame, mas impedirá o representante de se manifestar e 

responder pela mesma, e de praticar qualquer outro ato inerente a este certame. 
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5.5. O representante legal devidamente credenciado poderá, a qualquer tempo, ser substituído por outro, 

desde que apresente todos os documentos necessários para credenciamento, devendo ser observada a 

restrição constante do item 5.4 deste edital. 

 

5.6. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa, bem como de um 

mesmo representante para mais de uma empresa. 

 

5.7 A licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar usufruir o regime diferenciado e 

favorecido em licitações concedido pela Lei Complementar n° 123/2006, alterado pela Lei Complementar 

nº 147, de 07 de agosto de 2014, deverá apresentar no original ou em Cópia devidamente autenticada em 

cartório ou por servidor da CPL, da Certidão Simplificada  Expedida pela Junta Comercial do domicílio 

da licitante expedida no ano 2018, comprovando que a empresa se enquadra na situação de Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte juntamente com a Declaração de enquadramento de ME e EPP, conforme 

modelo no ANEXO III. 

 

5.7.1 A licitante que não apresentar a documentação conforme disposto no item 5.2, ou 

apresentar qualquer outro documento diferente do exigido no ato do credenciamento decairá 

do direito de posteriormente se declarar Microempresa ou Empresa de pequeno porte, 

perdendo automaticamente os direitos que lhe conferem a Lei Complementar 123/2006, 

alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 (em nenhuma hipótese será 

aceito outro documento equivalente diferente do solicitado). 

 

5.7.2 Declaração de que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, em 

atendimento ao disposto no artigo 4°, inciso VII da lei federal 10.520 de 17 de julho de 

2002, conforme modelo no ANEXO II deste edital, sendo permitido ao representante legal 

no ato do credenciamento fazer a declaração de próprio punho.  

 

5.8. A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento 

impedirá a licitante de participar da fase de lances, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor 

recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão pública do Pregão, mas em nenhuma hipótese 

excluirá a licitante do certame.  

 

5.8.1.  Na ausência do credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na proposta escrita, para 

efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.  

 

5.9. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada Sessão Pública realizada.  

 

5.10. A documentação apresentada para o Credenciamento, em nenhuma hipótese será aproveitada para 

qualquer outra etapa do certame, sendo exclusiva para o Credenciamento do representante da licitante. 

 

5.11. É facultado ao pregoeiro, autenticar os documentos para credenciamento, durante a sessão. As 

licitantes que não apresentarem a documentação como exigida no ato convocatório, os seus 

representantes não serão credenciados 

 

5.12. O licitante ora interessado no certame deverá apresentar documentos comprobatórios de 

CNAE compatível tendo em vista que o pregoeiro ao iniciar o credenciamento, realizará pesquisa 

junto ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Governo Federal, se a ramo de 

atividade enquadrada na Classificação Nacional de Atividades Econômicas/CNAE, compreende o 
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objeto ora licitado. 

 

5.13 Após o encerramento do credenciamento, não mais serão admitidos novos proponentes, 

dando-se início ao recebimento dos envelopes.   

 

  

6.  SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

 

6.1. A sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e os 

documentos de habilitação do proponente melhor classificado, será pública, dirigida pelo Pregoeiro e 

realizada de acordo com a Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, e em conformidade com este edital e seus anexos, na data, local e horário 

indicados no preâmbulo deste edital. 

 

6.2. Na mesma data, local e hora marcados, antes do início da sessão, os interessados deverão comprovar, 

através de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais e para a prática dos 

demais atos do certame, conforme forma de representação disposta no item 05 deste edital. 

 

6.3. Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, 

passando-se imediatamente ao recebimento dos envelopes contendo, em separado, as propostas de preços 

e os documentos de habilitação, em envelopes opacos, lacrados e rubricados no fecho, contendo em suas 

partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

 

Razão social, CNPJ e endereço da empresa. 

À 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba  

Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA  

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 28/2018 - “PROPOSTA DE PREÇOS”. 

 

Razão social, CNPJ e endereço da empresa. 

À 

Comissão Permanente de Licitação – CPL 

Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba  

Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA  

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 28/2018 - “DOCUMENTAÇÃO”. 

 

6.4. Não será admitida a entrega de apenas um envelope, procedendo-se, em seguida, à abertura dos 

envelopes contendo as propostas de preços, que serão conferidas e rubricadas pelos presentes. 

 

6.5. A impugnação de interessados contra as ofertas e os documentos apresentados por concorrentes 

deverá ser feita nessa reunião, exclusivamente pelas pessoas credenciadas para representar as empresas 

em nome das quais pretendam registrar as impugnações. 

 

 

7.  FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA. 

 



 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 

e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com 
 

 

7.1. As propostas deverão ser datilografadas ou impressas por qualquer processo eletrônico, 

preferencialmente em papel timbrado do proponente, sem cotações alternativas, emendas, rasuras ou 

entrelinhas, devendo estar rubricadas e a última folha assinada por representante legal da empresa. Em 

caso fortuito de a proposta apresentada estiver sem assinatura, o Pregoeiro permitirá que mesma seja 

assinada por representante devidamente credenciado no ato da sessão. Caso não haja representante 

credenciado, a proposta será desclassificada. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7.2. As Propostas deverão vir em 1 (uma) via, em papel timbrado da empresa, contendo o nome da 

empresa, nº do CNPJ; n° da Inc. Estadual; nº da Inscrição Municipal, endereço completo a matriz ou 

filias participante do certame, contendo o nº e nome do certame, nome; número do RG e número do CPF 

do representante legal para assinatura do contrato, nome da instituição financeira com o número da Conta 

e Agência disponível para transferência, conforme modelo (ANEXO VIII).   

 

7.2.1. Os seguintes dados da licitante: Razão Social; Endereço; Telefone/fax; Número do CNPJ; e Dados 

bancários – Agência/Conta/Banco (se houver).  

 

7.2.2. Preço unitário e preço total do item em algarismo e preço total da proposta em algarismo e por 

extenso e o valor global da proposta em algarismo e por extenso, já incluído os custos de frete, encargos 

fiscais, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto licitado. 

 

7.2.3. A proposta deverá conter apenas uma marca para cada item, sob pena de desclassificação da 

proposta em casos da não apresentação da marca e/ou duas ou mais marca para cada item. 

 

7.2.4. Prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação. 

 

7.2.5. Decorrido o prazo da validade da proposta, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes 

liberados dos compromissos assumidos. 

 

7.2.6. Não serão consideradas as propostas com alternativas, devendo as licitantes se limitar às 

especificações deste Edital. 

 

7.2.7. Prazo de entrega conforme definido no Anexo I - Termo de Referência, item 9.  

 

7.2.8. Nos preços ofertados deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, 

encargos, tributos, transporte, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e 

outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.  

  

7.2.9. A apresentação da Proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos.  

  

7.2.10. A licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades do art. 12 do Decreto 

Municipal 007/2017.  

  

7.2.11.  Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente 

cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a 

esse ou qualquer título, devendo o fornecimento ser executado sem qualquer ônus adicional.  
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7.2.12. As Propostas que possuírem pequenas incorreções poderão ser retificadas pelo representante legal 

da empresa ou seu mandatário na sessão pública do pregão, após autorização do Pregoeiro, a exemplo dos 

seguintes casos: 

 

a1) Serão corrigidos, automaticamente, pelo Pregoeiro, quaisquer erros de soma e/ou multiplicação, nas 

formas abaixo: 

 

a2) Erro na multiplicação de preços unitários, pelas quantidades correspondentes – será retificado 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto; 

 

a3) Erro na adição – será retificado conservando-se as parcelas correlatas, trocando-se o total proposto 

pelo total calculado; 

 

a4) Ocorrendo discordância entre o preço unitário e o total de cada item – prevalecerá o primeiro; 

 

a5) Ocorrendo discordância entre o valor em algarismo e por extenso, prevalecerá este último; 

 

a6) Ausência de valor total e/ou global – o valor será o resultado da soma dos valores unitários; 

 

b) Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal presente à Sessão do 

Pregão; 

 

c) A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser preenchida pelos dados constantes dos 

documentos apresentados pelo representante legal presente à Sessão do Pregão. 

 

7.3. O prazo de validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias consecutivos. As propostas que 

omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas 

pelo período de 60 (sessenta) dias consecutivos. 

 

7.3.1. Caso exista algum fato que impeça a participação de qualquer licitante, ou o mesmo tenha sido 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este fica impedido de participar 

da presente licitação, correspondendo a simples apresentação da proposta a indicação, por parte do 

licitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o 

Pregoeiro do disposto no Art. 97 da Lei 8.666/93. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

7.4. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 

 

7.4.1. Não atenderem às exigências do presente edital, sejam omissas, apresentem irregularidades ou 

defeitos, capazes de dificultar o julgamento, bem como aquelas que apresentem quaisquer ofertas de 

vantagens não previstas neste Edital, ou preços e vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes. 

. 

 

8.  CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS.  

 

8.1. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente do País (Real – R$). 

 

8.2. Os preços e lances ofertados deverão possuir apenas duas casas decimais após a virgula (*,xx) 
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9.  JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 

9.1. Serão proclamados, os proponentes que apresentarem as propostas que obedecerem ao disposto no 

item 05 e que possuam o menor preço, por item, definido no objeto deste edital e seus anexos, e as 

propostas com preços até 10% superiores aquelas, ou as propostas das 03 (três) melhores ofertas, 

conforme disposto nos incisos VIII e IX do artigo 4º da Lei 10.520/02. 

 

9.1.1. No julgamento das propostas considerar-se-á vencedora aquela que, tendo sido aceita, estiver de 

acordo com os termos deste Edital e seus Anexos.  

 

9.1.2. O Pregoeiro, poderá suspender a sessão para verificar se os itens propostos possuem todas as 

especificações contidas no Termo de Referência e remarcar horário/data para continuação da 

sessão. 

 

9.2. Aos proponentes proclamados conforme o item anterior será concedido oportunidade para nova 

disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes. 

 

9.3.  Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de 

menor preço por item. 

 

9.4.  Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance por ele ofertado e 

registrado. 

 

9.5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades constantes deste edital, salvo por motivo justo suscitado pelo participante, e desde que aceito 

pelo Pregoeiro. 

 

9.6. Após esse ato, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas definidas no objeto deste 

edital e seus anexos, exclusivamente pelo critério de menor preço ofertado por item. 

 

9.7.  Em seguida o Pregoeiro, examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto 

definido neste edital e seus anexos e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

 

9.8. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento, pelo proponente que a tiver formulado, das 

condições habilitatórias com base na documentação apresentada pelo licitante na própria sessão, em 

observância ao item 10. 

 

9.9. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor, 

sendo a adjudicação do objeto definido neste edital e seus anexos, efetuada por item. 

 

9.10. Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório, o 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta, 

sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto licitado. 

 

9.11. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, 

ao final, será assinada pelo Pregoeiro membro da equipe de apoio e os proponentes que estiverem 

presentes até o encerramento do certame. Caso algum licitante se ausente da sessão antes da lavratura da 

ata do certame ou se recuse a assinar a mesma, este estará concordando automaticamente com todas as 

ocorrências registradas na supracitada ata, decaindo do direito de qualquer manifestação posterior. A 



 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 

e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com 
 

 

ausência de assinaturas de qualquer licitante não tornará irregular e não invalidará, sobre nenhuma 

hipótese, o certame licitatório em epigrafe. 

 

9.12. O Pregoeiro na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à 

análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele 

estipulado, contado do recebimento da convocação. 

 

9.13. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste edital e 

seus anexos, a proposta será desclassificada. 

 

9.14. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta 

específica, prevalecerão as da proposta. 

 

9.15. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e seus anexos. 

 

9.16. No caso de empate entre duas ou mais propostas de preços e não houver lance, o desempate se fará 

em observância ao disposto no item 9.18, permanecendo o empate se fará por sorteio. 

 

9.17. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o mesmo tenha sido 

declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do 

certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 

 

9.18. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no Art. 44 da lei Complementar 

123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, em se tratando de 

microempresas e empresas de pequeno porte, na seguinte forma: 

 

9.18.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte.  

 

a) Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores ao menor preço.  

 

b) O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta válida não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte.  

 

c) A preferência de que trata este item será concedida da seguinte forma: 

 

c.1) Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá 

apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado o objeto em seu favor; 

 

c.2) Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com base no sub-

item c.1, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem em situação de empate, na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e  

 

c.3) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
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d) Após o encerramento dos lances, a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada 

será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos por item em 

situação de empate, sob pena de preclusão. 

 

9.19. A empresa vencedora obriga-se a apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da 

lavratura da ata, nova Planilha de Preços com os devidos preços unitários e totais referente ao(s) 

item(ns) vencido(s). 

 

 9.19.1. A não apresentação da proposta reajustada no prazo supracitado acarretara na 

desclassificação da licitante.  

 

10.  DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

 

10.1. Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope separado, devidamente fechado 

e rubricado no fecho. 

 

10.2. A empresa licitante vencedora deverá apresentar, obrigatoriamente, a seguinte documentação: 

 

10.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

10.2.1.1. Cédula de identidade do empresário (no caso de microempreendedor 

individual, ou empresário, ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade civil 

ou empresa LTDA), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundação 

ou sociedade anônima); e 

 

10.2.1.2. Inscrição de Microempreendedor Individual; ou 

 

10.2.1.3.        Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual; ou 

 

10.2.1.4.        Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI; ou 

 

10.2.1.5. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as suas 

eventuais alterações ou consolidado, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou 

 

10.2.1.6. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 

de prova de diretoria em exercício; ou 

 

10.2.1.7. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 

assim o exigir. 

 

10.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

10.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do 

empresário (no caso de microempreendedor individual, ou empresário, 
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ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de 

todos os sócios (no caso de sociedade civil ou empresa Ltda), ou do 

presidente (no caso de cooperativa, fundação ou sociedade anônima), 

comprovando a inscrição para com a Fazenda Federal. 

 

10.2.2.2. É facultada a apresentação da prova de inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoas Físicas (CPF), se a numeração do mesmo estiver 

explícita na cédula de identidade. 

 

10.2.2.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 

através do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido 

pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, 

comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda 

Federal, obrigatoriamente emitida em 2018. 

 

10.2.2.4. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou 

Municipal, se houver, relativo à sede ou domicílio do licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual 

 

10.2.2.5.  Prova de Regularidade com os Tributos Estaduais do domicilio ou sede 

da licitante, mediante a: 

 

10.2.2.5.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com 

efeitos de Negativa, expedida pelo Estado do domicílio ou 

sede da empresa licitante, comprovando a regularidade para 

com a Fazenda Estadual. 

 

10.2.2.5.2  Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa, quanto à Dívida Ativa do Estado, expedida pelo 

Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, 

comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual. 

 

10.2.2.6.  Prova de Regularidade com os Tributos Municipais do domicilio ou sede 

da licitante, mediante a: 

 

10.2.2.6.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com 

efeitos de Negativa, relativa à atividade econômica, expedida 

pelo Município do domicílio ou sede do licitante, 

comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal. 

. 

10.2.2.6.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de 

Negativa, quanto à Dívida Ativa do Município, expedida pelo 

Município do domicílio ou sede do licitante, comprovando a 

regularidade para com a Fazenda Municipal, E/OU. 

 

10.2.2.6.3. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Municipais e Dívida 

Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou 
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sede do licitante, comprovando a regularidade para com a 

Fazenda Municipal 

. 

10.2.2.7. Prova de regularidade com os Tributos Federais do domicílio ou sede do 

licitante, mediante a: 

 

 10.2.2.7.1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, assim como a 

regularidade das contribuições previdenciárias e de terceiros 

conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 

2014;  

 

10.2.2.8. Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF, emitido pela 

Caixa Econômica Federal – CEF, comprovando a regularidade perante o 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

 

10.2.2.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

10.2.2.10.       Alvará de funcionamento, expedido pelo Município do domicílio ou 

sede do licitante. 

 

10.3.  Os documentos de habilitação deverão ser entregues em envelope separado, devidamente fechado e 

rubricado no fecho, identificado conforme indicado no 10.1. 

 

10.3.1. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

a)  Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da 

data de apresentação da proposta de preço, quando não vier expresso o prazo de validade. 

b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços provisórios, que 

comprove a boa situação financeira da empresa, avaliada pelo Índice de Liquidez Geral (ILG), o qual 

deverá ser igual ou maior que 1 (um), aplicando-se a seguinte fórmula:  

ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo > 1,00 

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

b.1) A fórmula deverá estar devidamente aplicada em memorial de cálculos juntado ao Balanço 

Patrimonial e Demonstrações Contábeis. Caso o Memorial não seja apresentado, o Pregoeiro se reserva o 

direito de efetuar os cálculos;  

b.2) A licitante que apresentar resultado MENOR QUE UM no ÌNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

acima mencionado deverá comprovar Capital Social ou Patrimônio Líquido mínimo, correspondente a 

10% (dez por cento) do valor total da somas dos itens que lograsse vencedora.  

b.3) Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante 

deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na Junta 

Comercial;   
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b.4) As empresas constituídas no exercício social em curso, em substituição ao Balanço Patrimonial, 

deverão apresentar o Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do licitante;  

b.5) Os Balanços Patrimoniais e as Demonstrações Contábeis das Sociedades por Ações, registrados na 

Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, deverão ser apresentados acompanhados da Ata de 

Aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, ou da publicação em Diário Oficial ou em jornal de grande 

circulação;  

b.6) As demais Sociedades e as Firmas Individuais, deverão apresentar o Balanço Patrimonial e as 

Demonstrações Contábeis, devidamente registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, 

acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário em que se ache o Balanço 

transcrito; 

b.7) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano-calendário, 

mantiver Livro Caixa nos termos da Lei Federal nº 8.981/1995, deverá apresentar, juntamente com o 

Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento da Livro Caixa; 

 

b.8) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no SIMPLES NACIONAL, nos 

termos da Lei Complementar nº 123/2006, poderão apresentar, em substituição ao Balanço 

Patrimonial, o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na forma da lei, 

com condição de comprovação de Capital Social exigido na licitação, desde que comprovada sua 

inscrição no SIMPLES NACIONAL. 

 

10.3.2.  Qualificação Técnica dos licitantes, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: 

 

a)  Atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

que comprove(m) que a licitante executou o objeto semelhante ou de mesma natureza, compatíveis em 

características, quantidades e prazos, devendo o(s) documento(s) conter o nome, o endereço e telefone 

da(s) entidade (s) atestadora(s). 

 

a.1) A(s) certidão (ões) / atestado (s) deverá (ão) ser apresentado (s) em papel timbrado da entidade, em 

original ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridades ou representantes de quem o (s) 

expediu, com a devida identificação; 

 

a.2) Caso o documento não seja apresentado conforme exige os itens acima, o Pregoeiro poderá abrir 

diligência para a verificação da veracidade das informações dele constante; 

 

a.3) Verificado que não se trata de documento verdadeiro, o Pregoeiro tomará as providências cabíveis no 

sentido de proceder a diligências mais apuradas e, se for o caso, adotar outros procedimentos a fim de 

aplicar punições ou representar aos órgãos competentes para adotar as medidas necessárias; 

 

b) A Licitante deverá apresentar um Termo de Compromisso de entrega dos produtos licitados, 

dentro das especificações contidas no Edital, emitido pelo responsável da empresa. 

 

10.3.3. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal: Declaração 

assinada pelo representante legal da licitante de que está cumprindo o disposto no inciso XXXIII do 
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artigo 7º da Constituição Federal, na forma da Lei nº 9.854/99, conforme modelo do Decreto nº 4.358/02, 

conforme modelo no Anexo IV. 

 

10.3.4. Declaração de Inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação, na forma do § 2° 

do artigo 32 da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante legal do Licitante, conforme modelo no 

Anexo V. 

 

10.3.5. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme o Anexo VII deste Edital de 

Licitação. 

 

10.3.6. Declaração de Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, 

Previdenciária e de Segurança e Saúde no Trabalho, Anexo X. 

 

10.4. A documentação exigida para habilitação deverá, obrigatoriamente, ser entregue a Comissão 

Permanente de Licitação - CPL da seguinte forma: 

 

10.4.1. Todos os documentos, deverão obedecer rigorosamente à ordem sequencial listada no item 10.2  

 

10.4.2. Os documentos deverão estar enumerados em ordem crescente e rubricados pela licitante. 

 

10.5. Em nenhuma hipótese será concedida prorrogação de prazo para apresentação dos documentos 

exigidos para a habilitação, com exceção ao disposto no art. 43 da Lei Complementar 123/2006, alterado 

pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014. 

 

10.6. As certidões expedidas pela “Internet” e que possuam código para averiguação, estão 

condicionadas à verificação de suas autenticidades nos sites de cada órgão emissor, portanto, no 

caso de apresentação de certidões por meio de cópias, estas não precisarão ser autenticadas. 

 

10.7. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição aos 

documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 

 

10.8. A documentação que não atender ao disposto no item 10.2, não será aceita.  

 

10.9 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos 

documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

 

10.10. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 

deste edital e seus anexos, poderá o(a) Pregoeiro (a) a seu juízo, considerar o proponente inabilitado. 

 

10.11. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos 

para habilitação. 

10.12. DA HABILITAÇÃO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

QUE SE BENEFICIAREM, NESTA LICITAÇÃO, DO REGIME DIFERENCIADO E 

FAVORECIDO CONCEDIDO PELA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADO PELA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 147, DE 07 DE AGOSTO DE 2014. 

10.12.1. As microempresas e empresas de pequeno porte que se beneficiarem neste certame do regime 

diferenciado e favorecido concedido pela Lei Complementar n° 123/2006, alterado pela Lei 
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Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014, após a etapa de lances, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para habilitação, inclusive para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

10.12.2. Havendo alguma restrição na comprovação da REGULARIDADE FISCAL, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame na sessão do pregão, nos termos do §1° do artigo 43 da Lei 

Complementar n° 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014. Após o 

Pregoeiro dará ciência aos licitantes dessa decisão e intimará a licitante declarada vencedora para, no 

prazo de 05(cinco) dias uteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento dessa declaração, 

prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da 

documentação. 

 

10.12.3. A não regularização da situação fiscal, no prazo e condições disciplinadas neste subitem, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da lei 

federal 8.666/1993 e artigo 7° da Lei Federal 10.520/2002, sendo facultado à administração convocar as 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, nos termos e condições previstos neste edital, ou 

revogar a licitação. 

 

10.12.4. No julgamento da habilitação o (a) Pregoeiro (a) 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. 

 

11.  DOS RECURSOS 

 

11.1. Dos atos do Pregoeiro, neste processo licitatório cabe recurso, a ser interposto no final da sessão 

pública, com registro em ata da síntese das suas razões e contrarrazões. Qualquer licitante poderá 

manifestar imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, quando lhe será concedido o prazo 

de 03 (três) dias úteis para apresentação dos memoriais dos recursos, ficando os demais licitantes desde 

logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

 

11.2. Os memoriais dos recursos e contrarrazões deverão, obrigatoriamente, dar entrada no setor de 

protocolo da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba, Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA, 

durante os dias úteis, das 08h00min (oito horas) às 12h00min doze horas). Em nenhuma hipótese os 

memoriais de recursos ou contrarrazões serão recebidos diretamente pelo Pregoeiro ou por qualquer outro 

setor, que não o setor de protocolos desta Prefeitura. 

 

11.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

11.4. Se não reconsiderar sua decisão o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à 

consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da homologação do 

procedimento. 

 

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

recorrer e a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
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11.6.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Comissão 

Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba, durante os dias úteis, das 08h00min 

(oito horas) às 12h00min (doze horas). 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO/ HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA LICITANTE 

VENCEDORA. 

 

12. Não havendo manifestação de recurso, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto da licitação 

à(s) proponente(s) vencedora(s) e submeterá o processo à apreciação da autoridade superior, que poderá 

homologar, revogar ou anular o procedimento licitatório. 

 

12.1. O resultado de julgamento será submetido à Autoridade Competente para homologação. 

 

12.2. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para assinar o contrato, no 

prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento da convocação e nas condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

12.3. É facultado a Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba, quando a convocada não comparecer no prazo 

estipulado no subitem 13.2, não apresentar situação regular no ato da assinatura do contrato ou, ainda, 

recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 

12.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado pela 

parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal 

de Alto Parnaíba. 

 

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

 

13.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES 

 

13.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o 

instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente 

de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades: 

a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Alto Parnaíba, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos;  

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.  

 

13.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada à 

aplicação das seguintes multas de mora:  

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em 

atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a 

partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato. 

 

13.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à 

Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato: 

a) advertência escrita;  

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato 
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c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo de até 05 

(cinco) anos. 

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração 

Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos ou até que o contratado cumpra as condições de reabilitação;  

 

13.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista 

na alínea “b”.  

 

13.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades 

previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.  

 

13.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, 

quando:  

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;  

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;  

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.  

 

13.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da 

notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.  

 

13.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, 

amigável ou judicialmente.  

 

13.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

 

14.  DO REGISTRO DOS PREÇOS 

 

14.1.  O Registro de Preços do que trata este edital terá as seguintes condições. 

 

14.1.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 

proposta do licitante mais bem classificado. 

14.1.1.1. A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o resultado do certame 

em relação ao licitante mais bem classificado. 

14.1.2. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes 

condições: 

I - será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com 

preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame; 

II - o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Diário Oficial do Estado do 

Maranhão, bem como, no portal da transparência do Município de Alto Parnaíba e ficará disponibilizado 

durante a vigência da ata de registro de preços;  
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III - a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações. 

14.1.3. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 

I - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; e 

II - os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seus bens ou serviços em valor igual 

ao do licitante mais bem classificado. 

14.1.4.  Se houver mais de um licitante na situação acima citada, serão classificados segundo a ordem da 

última proposta apresentada durante a fase competitiva. 

14.1.5. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a um ano, conforme o inciso III 

do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.1.6. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.1.7. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços será definida nos 

instrumentos convocatórios, observado o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.1.8. Às entidades não participantes deste registro será permitida a Adesão de 100% (cem por cento) do 

quantitativo registrado. 

 

14.1.8.1. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

14.1.9. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

14.1.10. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 

ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 

possibilidade de adesão. 

14.1.11. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 

prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 

órgãos participantes. 

14.1.12. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por 

órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados 

na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 

14.1.13. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou 

contratação por órgão integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital 

para aquisição ou contratação pelo órgão gerenciador. 
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14.1.14. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 

contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

14.1.15. Compete ao órgão não participante 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 às suas 

próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

14.2. As competências deste registro de preços serão definidas da seguinte maneira: 

14.2.1. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

14.2.1.1. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e administração do Sistema 

de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

I - registrar sua intenção de registro de preços; 

II - consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a 

adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos 

requisitos de padronização e racionalização; 

III - promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento licitatório; 

IV - realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação e consolidar os dados 

das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e entidades participantes; 

V - confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a ser licitado, inclusive 

quanto aos quantitativos e termo de referência ou projeto básico; 

VI - realizar o procedimento licitatório; 

VII - gerenciar a ata de registro de preços; 

VIII - conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

IX - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no 

procedimento licitatório; e 

X - aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às 

suas próprias contratações. 

14.2.1.2. O órgão gerenciador poderá solicitar auxílio técnico aos órgãos participantes para execução das 

atividades previstas nos incisos III, IV e VI do caput. 

14.2.2. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 

14.2.2.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do registro 

de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua estimativa de consumo, local 

de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e respectivas especificações ou termo de 
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referência ou projeto básico, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, adequado ao registro de preços do qual pretende fazer parte, devendo ainda: 

I - garantir que os atos relativos a sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados 

pela autoridade competente; 

II - manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro de Preços, sua 

concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório; e 

III - tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto 

cumprimento de suas disposições. 

14.2.2.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades 

decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 

obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão 

gerenciador. 

15. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

15.1. O fornecedor beneficiário da ata terá seu registro cancelado pela Comissão Permanente de Licitação 

– CPL, quando: 

 

a) Descumprir as condições previstas no Edital deste Pregão a que se vincula o preço registrado; 

 

b) Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

c) Não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento 

equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável; 

 

d)   Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no 

mercado; 

 

e) For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração Pública; 

 

f)  O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será 

formalizado por despacho pela autoridade competente; 

 

g)  O fornecedor beneficiário da ata poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na 

ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de 

caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

 

16. DO CONTRATO 

 

16.1. Será assinado contrato entre a Secretaria Municipal Requisitante, e a licitante vencedora, este, 

quando chamado, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura do contrato. O prazo poderá ser 

prorrogado em conformidade com item 12.5. No caso do não comparecimento, a Secretaria chamará o 

segundo colocado, desde que o mesmo aceite as condições do primeiro colocado (Conforme preceitua o 

§ 2
o
, do art. 64, da Lei 8.666/93 e suas alterações). 
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16.2. O contrato, que obedecerá às condições estabelecidas neste edital (conforme minuta constante no 

Anexo XII), estará vinculado integralmente a este instrumento, implicando na obrigatoriedade da 

licitante vencedora em cumprir todas as obrigações e condições de fornecimento especificadas neste 

Edital e seus Anexos. 

 

16.3. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora deste certame, farão 

parte integrante do contrato, independente de transcrição. 

 

16.4. O contrato poderá ser revogado a qualquer tempo, pela CONTRATANTE, independentemente de 

qualquer notificação ou interpelação judicial desde que a CONTRATADAA deixe de cumprir com 

qualquer das Cláusulas do Contrato, além de ficar sujeita às penalidades previstas na Lei nº 8.666/93 e no 

edital desta licitação. 

 

16.5. O contrato poderá ter as quantidades alteradas nem mesmo nos termos do artigo 65 da Lei nº 

8.666/93. 

 

17. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a 

relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação 

documental e requerimento expresso do contratado. 

 

18.  DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 

18.1. O objeto do contrato gerado pela presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, 

conforme previsto no § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

19. DA EXECUÇÃO DO OBJETO, PRAZOS E LOCAL DA ENTREGA.  

 

19.1.  O objeto deste contrato deverá ser entregue, obedecendo rigorosamente as especificações 

constantes do item “5” do Termo de Referência do presente Edital e seus Anexos. A Contratante se 

obriga a informar qualquer mudança de endereço, dos citados no mesmo, ressaltando que todas as 

Unidades se encontram localizadas no município de Alto Parnaíba – MA. Os Produtos devem ser novos e 

suas embalagens originais, contendo, fabricante, procedência e validade, quando for o caso. 

 

19.1.1. O prazo de entrega poderá ser prorrogado a critério da Secretaria Municipal Requisitante, desde 

que a empresa contratada formalize o pedido por escrito e fundamentado em motivos de caso fortuito, 

sujeições imprevistas e/ou de força maior. 

 

19.2. Executado o contrato, o seu objeto será recebido na forma a seguir, observado o que for pertinente:  

 

I – Em se tratando de obras e serviços:  

 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;  

 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove 

a adequação do objeto aos termos contratuais.  
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II – Em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:  

 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação;  

 

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.  

 

19.3. O recebimento das aquisições/compras/fornecimentos será feito mediante recibo.  

 

19.4. Na hipótese de o termo circunstanciado ou o recibo a que se refere o parágrafo segundo, inciso I, 

alíneas “a” e “b” e subparágrafo segundo desta cláusula não serem, respectivamente, lavrado ou 

procedida dentro dos prazos fixados, o contratado deverá notificar a Secretaria Municipal Requisitante, 

desde que comunicados nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos após o qual caracterizará 

recebimento tácito, reputando-se como realizado satisfatoriamente o objeto do contrato.  

 

19.5. O recebimento provisório será dispensado e será feito apenas mediante recibo quando se tratar 

de:  

 

a) gêneros alimentícios e alimentação preparada;  

b) serviços profissionais. 

 

19.6. Quando for o caso, os produtos ofertados deverão possuir garantia contra problemas e/ou defeitos 

de fabricação. Caso algum produto apresente defeito de fabricação, quando em uso no decorrer do prazo 

de validade, o fornecedor deverá efetuar a troca do mesmo, em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

notificação, sem ônus adicional para a Secretaria Requisitante. 

 

19.7. Os produtos deverão estar em condições de consumo. 

 

19.8. O objeto desta licitação será recebido, acompanhado das respectivas notas fiscais. 

 

19.9. Os produtos deverão ser entregues, sem nenhuma violação das embalagens, obedecidas às 

especificações técnicas pertinentes e se obriga a providenciar às suas expensas, a substituição do produto, 

de forma imediata, no endereço indicado neste Edital, desde que: 

 

a) Não atenda às especificações do Edital; 

b) Seja recusada pela Comissão de Recebimento da Secretaria Municipal Requisitante. 

c) Apresente falta quando da sua utilização. 

 

19.10. No caso de não serem tomadas as providencias de forma imediata da solicitação para substituição, 

a Secretaria Municipal Requisitante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da 

empresa vencedora, sem prejuízo de outros direitos que lhe caibam. 

 

19.11. Em caso de devolução do produto por estar em desacordo com as especificações licitadas, todas as 

despesas correrão por contada CONTRATADA. 

 

19.12. A(s) empresa(s) deverá(ão) informar à coordenação de Material e Patrimônio, o dia e hora, da 

entrega dos produtos, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 
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19.13. Nos preços deverão já estar considerados e inclusos todos os custos diretos e indiretos, encargos, 

tributos, transportes, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto. 

 

20.  DO PAGAMENTO 

 

20.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) dias, 

contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante 

apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito; 

 

20.2. O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo esta demostrar 

por meio da seguinte documentação: 

 

a) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária; 

b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

e) Outros que sejam necessários para a realização do certame. 

 

20.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e 

reapresentação 

 

20.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto perdurar pendência correspondente 

ou em virtude de penalidade ou inadimplência. 

 

21.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

21.1 São obrigações da CONTRATADA: 

 

21.1 Responder, independentemente da fiscalização e do acompanhamento pela CONTRATANTE, por 

quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados, direta ou indiretamente, à SECRETARIA, ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do Contrato; 

 

21.2 Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos da legislação vigente, 

prestando-os de acordo com as especificações e os prazos constantes deste Termo de Referência; 

 

21.3 Responsabilizar-se pela completa entrega e montagem dos equipamentos inclusive (escadas e 

andaimes) e peças fornecidos, inclusive pela retirada, quando constatadas quaisquer impropriedades nos 

mesmos, assim como de todo entulho decorrente da execução do contrato, de imediato e às suas 

expensas, dando-lhes o destino permitido em lei; 

 

21.4 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou de acompanhamento pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba. 

 

21.5 Responsabilizar-se, integralmente, pelos seus empregados alocados na execução da instalação do 

objeto do contrato, arcando com todos os custos, salários, transporte, refeição, verbas legais, trabalhistas, 

fundiárias ou de qualquer natureza, nos termos da legislação vigente; 
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21.6 A CONTRATADA obriga-se a fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), estes últimos, quando for o caso, aos empregados alocados 

na execução do objeto do contrato, FISCALIZANDO-LHES o uso; 

 

21.7 Designar, dentre os funcionários destacados para a instalação dos equipamentos, aquele(s) que 

agirá(ão) como preposto(s), apto(s) a representar a CONTRATADA, com poderes suficientes para prestar 

e receber esclarecimentos. 

 

21.8 Instruir seu(s) profissional(is) envolvido(s) na execução do objeto contratado quanto à necessidade 

de acatar as orientações do representante da CONTRATANTE; 

 

21.9 Cumprir as orientações do fiscal do contrato, exceto as que infringirem normas legais; 

 

21.10 Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou 

anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adoção imediata das medidas cabíveis; 

 

21.11 É vedado, à CONTRATADA, transferir, no todo ou em parte, as obrigações do presente contrato, 

sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

 

21.12 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, 

§ 1º, da Lei nº 8.666/1993; 

 

21.13 Não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato. 

 

21.14 A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo do 

Termo de Referência, edital e contrato. 

 

 

22  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

22.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

 

22.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; 

 

22.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas no Edital; 

 

22.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do 

Edital; 

 

22.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo 

recebimento dos produtos adquiridos; 

 

22.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

 

22.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, 

no contrato; 
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22.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

 

23 – CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO OBJETO 

 

23.1. O prazo de garantia do objeto poderá ser diferente do prazo de execução contratual;  

 

23.1.1 Os produtos não duráveis deverão conter um prazo de garantia mínimo de 30 (trinta) dias, 

enquanto os produtos duráveis deverão conter um prazo de garantia mínima de 90 (noventa) dias, 

devendo, ainda, os produtos serem entregues sem prejuízo da garantia do fabricante. 

 

23.1.2. Durante o prazo de garantia dos materiais, a CONTRATADA fica obrigada a substituir o 

material defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

 

23.1.3. Caso a garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta condição, a licitante 

deverá complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante;  

 

23.1.4. Caso os produtos percam suas características ou deteriorem-se, e, estando este(s) dentro do 

prazo da garantia, assim como em condições normais de estocagem, uso e manuseio, deverão ser 

trocados no prazo máximo a ser determinado pelo Fiscal/Gestor do Contrato, contados a partir da 

comunicação formal, ficando por conta e ônus da CONTRATADA todas as despesas decorrentes para a 

efetivação da troca;  

 

23.1.5. Todas as providências para conserto do(s) equipamento(s) ou substituição de peças defeituosas 

deverão ser adotadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de até 07 (sete) dias, contado a partir da 

data de notificação pelo responsável da secretaria ou estabelecimento público. E, não sendo observado 

tal prazo, poderá a CONTRATANTE tomar as providências que achar necessária para reparo dos bens, 

as expensas da CONTRATADA, sem prejuízo dos direitos a que faça jus, por força do Contrato; 

 

23.1.6. A CONTRATADA fica obrigada, durante o período de garantia e em caso de necessidade de 

substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado, ou que estejam fora de 

linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo o fabricante 

não mais o produza, a preceder a substituição por produto e/ou componente tecnologicamente 

equivalente ou superior;  

 

23.1.7. Todos os componentes destinados à reparação dos produtos em manutenção deverão ser novos e 

originais com garantia estabelecida inicialmente e igual ao produto novo;  

 

23.1.8. Toda e qualquer despesas decorrentes da execução da garantia aqui descritos, inclusive as 

substituições de produtos e/ou seus componentes, ficarão inteiramente a cargo da CONTRATADA.  

 

24.  DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

24.1. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 

Edital e seus Anexos deverá ser enviado, por escrito, devendo ser protocolado o original, mediante 

recebimento da 2ª (segunda) via, ao Pregoeiro responsável por esta licitação até 02 (dois) dias úteis 

anterior à data fixada no preâmbulo, no Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba , 
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sito à Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA, em dias úteis, das 08h00min (oito horas) à 

12h00min (doze horas). 

 

24.1.1. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de esclarecimentos verbais quanto ao Edital; 

 

24.1.2. Os esclarecimentos aos consulentes serão comunicados a todas as demais empresas que tenham 

adquirido o presente Edital. 

 

25.  DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

 

25.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá 

impugnar o ato convocatório deste Pregão, sendo que tais impugnações deverão ser manifestadas por 

escrito, devendo ser protocolado o original, mediante recebimento da 2ª (segunda) via, no Setor de 

Protocolos da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba/MA, sito à Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto 

Parnaíba/MA, em dias úteis, das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). 

 

25.2.  A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e nos 

prazos previstos no artigo 10º do Decreto Municipal n.º 07/2017, devendo ser entregue diretamente na 

Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba, Av. Rio Parnaíba, nº 

820, Centro, Alto Parnaíba/MA, não tendo efeito suspensivo.  

  

25.2.1 Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame.  

  

25.2.2 Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

 

25.3.  Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 

certame; 

 

25.4.  As impugnações protocoladas intempestivamente serão desconsideradas. 

 

26.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

26.1.  Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de 

Licitação, com base à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei nº 10.520/02, e 

disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 

26.2. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba o direito de, no interesse da 

Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, por razões 

de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

26.3.  A participação neste Pregão implicará na aceitação integral e irretratável de suas normas e 

observância dos preceitos legais e regulamentares, ressalvados o direito de impugnação e de recurso. 

 

26.4. Não havendo expediente na data fixada para a abertura da sessão da licitação, ou ocorrendo 

qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será 
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automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário 

anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 

 

26.5. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

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

normas estabelecidas por este edital, e não comprometa a lisura da licitação sendo possível à 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. O 

desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, 

desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e a exata compreensão da sua 

proposta, durante a realização da sessão pública deste Pregão. 
 

26.6.  Caso seja necessária a interrupção da sessão, os autos do processo ficarão sob a guarda do 

Pregoeiro, que designará nova data para a continuação dos trabalhos. 

 

 

26.7. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no prédio da Comissão Permanente de 

Licitação, Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba, sito à Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto 

Parnaíba/MA, em dias úteis, das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas) onde poderão ser 

consultados e/ou obtidos gratuitamente junto ao setor de Licitação do município. 

 

 

27. DOS ANEXOS 

 

27.1. Constituem anexos do edital e dele fazem parte integrante, independentemente de transcrição, os 

seguintes anexos: 

 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Declaração de cumprimento aos requisitos de habilitação; 

Anexo III – Declaração de microempresa (me) ou empresa de pequeno porte (epp) 

Anexo IV –Modelo de Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da 

Constituição Federal; 

Anexo V – Modelo de Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos de habilitação; 

Anexo VI – Modelo de Declaração expressa de total concordância com os termos do edital; 

Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

Anexo VIII –Modelo de Proposta. 

Anexo IX  - Modelo de Carta Credencial  

Anexo X- Modelo de Termo de Compromisso de Cumprimento da Legislação Trabalhista, Previdenciária 

e de Segurança e Saúde no Trabalho  

Anexo XI- Minuta da Ata. 

Anexo XII - Minuta do Contrato 

Anexo XIII - Recebimento Provisório 

Anexo XIV-Termo de Recebimento Definitivo 

Anexo XV- Termo de Recebimento  

Alto Parnaíba - MA, 11 de setembro de 2018.  

 

CHARLES CORREIA CASTRO JUNIOR 

Pregoeiro Oficial de Alto Parnaíba 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

 

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1 – OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de material Permanente para atender ao 

interesse das Secretarias e suas unidades, deste município, para o exercício de 2018. 

 

2 – MODALIDADE  

A aquisição do presente objeto se dará por meio de licitação na modalidade Pregão presencial, no tipo 

menor preço por item, pelo Sistema de Registro de Preço.   

 

3 – JUSTIFICATIVA  

Suprir as necessidades dos Órgãos Participantes, com vista de garantir o regular desempenho das 

atividades desenvolvidas por este no âmbito da Administração Pública.  

 

4 – ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)   

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, localizada na Praça Vereador Homerino  Segadilha, nº 5, Centro Av. 

Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO 

 localizada na Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, localizada na Av. Rio Parnaíba, nº 

820, Centro, Alto Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO, localizada na Av. Rio Parnaíba, 

nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DE SAÚDE, localizada na Praça Coronel Adolpho Lustosa, S/N , Centro, Alto 

Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, localizada na Praça Vereador Homerino 

Segadilha, nº 5, Centro Av. Rio Parnaíba, S/N, Centro, Alto Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, localizada na Av. Rio Parnaíba, nº 820, 

Centro, Alto Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS, localizada na Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto 

Parnaíba/MA; 

GABINETE DO PREFEITO (GAB), localizado na Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA; 

 

5 – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UND 
QUANT 

TOTAL 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 
APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM 

COM FUNÇÃO USB E LEITOR DE MP3 
UND 20 

           

2.380,62  
R$47.612,40 

2 
APARELHO TELEFÔNICO 

CONVENCIONAL - Modos de discagem tom 
UND 4 R$205,73 R$822,92 
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e pulso 

3 

APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO - 

Contendo fone, base, bateria recarregável, 

cabo de linha telefônica, adaptador de tensão 

110-220 v, frequência (Hz) 1.91 a 1,92 GHz 

UND 7 R$356,42 R$2.494,94 

4 
ARMÁRIO ALTO Cor cinza Tipo 01 

Dimensões 800x500x1800 mm 
UND 10 R$865,58 R$8.655,80 

5 
ARMÁRIO ALTO Cor cinza Tipo 01 

Dimensões 800x500x1600 mm 
UND 42 R$833,08 R$34.989,36 

6 
ARMÁRIO ALTO Cor Cinza Dimensões 

800x500x1600 mm 
UND 11 R$828,75 R$9.116,25 

7 

ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO – com 

duas portas, com 25 mm de espessura, com 

duas prateleiras, com chaves, na cor: cinza 

medindo: 1,60m (altura) x 0,80m (largura) x 

0,47m (profundidade). 

UND 43 R$757,25 R$32.561,75 

8 
ARMÁRIO BAIXO Cor cinza Dimensões 

800x500x740mm 
UND 33 R$746,42 R$24.631,86 

9 
ARMÁRIO MÉDIO Cor Cinza Dimensões 

800x500x1000 mm 
UND 32 R$725,73 R$23.223,36 

10 

ARQUIVO COM 04 GAVETÕES PARA 

PASTAS SUSPENSAS Cor Cinza: 

Dimensões 465x680x1410mm. 

UND 43 R$866,56 R$37.262,08 

11 
ASPIRADOR DE PÓ com potência mínima 

de 1500 W 
UND 5 R$432,25 R$2.161,25 

12 

BALANÇA (para pesagem no mínimo 150kg) 

- Balança eletrônica com estrutura em aço 

carbono 

UND 12 R$973,92 R$11.687,04 

13 

BALANÇA (para pesagem no mínimo 15kg) 

– Balança com display cristal líquido com 15 

mm de altura 

UND 33 R$540,58 R$17.839,14 

14 

BALANÇA PRECISAO - 500g sensibilidade 

0,001g reprodutibilidade 0,001g; campo de 

tara 500g; tempo máximo de estabilidade de 

até 2s; dimensões do prato 100mm; 

dimensões CxLxA (mm) 292x210x290; peso 

6,85kg 

UND 9 R$226,42 R$2.037,78 

15 
BEBEDOURO ÁGUA - Bebedouro água tipo 

pressão 
UND 31 R$876,42 R$27.169,02 

16 
BEBEDOURO INDUSTRIAL – Capacidade 

de 200 litros no reservatório 
UND 15 R$3.466,67 R$52.000,05 

17 

BEBEDOURO TIPO COLUNA – 20 

LITROS - Gabinete em plástico injetado e 

chapa de aço inox para acomodar galões de 20 

litros 

UND 22 R$735,58 R$16.182,76 

18 

CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, assento e 

encosto em madeira compensada moldada 

anatomicamente, REVESTIDA EM TECIDO 

NA COR Azul. 

UND 125 R$249,17 R$31.146,25 
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19 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS 

Cor azul Tipo 01: Encosto com Interno em 

compensado anatômico multilaminado (7 

lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente 

UND 57 R$687,28 R$39.174,96 

20 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS 

Cor azul Tipo 02: Encosto com Interno em 

polipropileno injetado estrutural de grande 

resistência mecânica, conformado 

anatomicamente. 

UND 70 R$687,28 R$48.109,60 

21 

CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA 

COM APOIO BRAÇO Cor azul: Assento 

Interno em compensado multilâminas de 

madeira moldada anatomicamente a quente 

com pressão de 10 kgf/cm2 e espessura de 

10,5 mm 

UND 22 R$715,95 R$15.750,90 

22 

CADEIRA MONOBLOCO SEM BRAÇO: 

cadeira de Plástico monobloco, branca, 

medidas 430x510x900mm (lxcxa) 

UND 292 R$280,95 R$82.037,40 

23 

CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL DE 

10 LITROS: Cafeteira cilíndrica em aço inox 

de 10 litros, com termostato regulável; 220v 

monofásico, acompanhada de tampa, saco 

coador e aro coador. 

UND 11 R$686,93 R$7.556,23 

24 

CAFETEIRA ELÉTRICA PEQUENA, Em 

aço escovado, capacidade 24 xícaras 

(considerando xícaras de capacidade 50ml), 

jarra térmica em vidro 

UND 24 R$447,62 R$10.742,88 

25 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE 200W 

RMS – Bivolt/60hz, com entrada USB/SD; 1 

(um) alto falante 12; 1 (um) tweeter com 4 

canais de entrada, canal 1: 1 entrada de 

guitarra ativa 

UND 15 R$1.950,00 R$29.250,00 

26 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA DE 

150W - Potência 150W RMS 300W; 600W 

Pico; Mixer de 2 Canais: Ch 1 - Entrada de 

microfone com conectores XLR e plug 1/4 e 

controle 

UND 8 R$2.165,58 R$17.324,64 

27 

CLAVICULÁRIO PARA 60 CHAVES: 

quadro para guarda de chaves de aço, pintado 

na cor cinza, dimensões aprox.. 40 cm 

(comprimento) X 40 cm (largura) x 6 cm 

(profundidade) 

UND 11 R$2.171,67 R$23.888,37 

28 

ESCADA COM 7 DEGRAUS: Capacidade 

de carga nominal de trabalho mínima: 100Kg; 

Estrutura em tubo de seção retangular de 

alumínio; Alça de apoio sobre o degrau 

superior 

UND 14 R$315,25 R$4.413,50 

29 
FOGÃO DE 4 BOCAS: acendimento 

automático - forno de grade auto deslizante - 
UND 38 R$540,58 R$20.542,04 
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autolimpante, trava de forno - dupla entrada 

de gás - queimadores vulcano – bivolt  

30 

FORNO DE MICROONDAS 28 LITROS. 

Trava de segurança eletrônica; 

Descongelamento 10 níveis de potência; 

Relógio digital; Tecla +1 minuto. 

UND 18 R$552,52 R$9.945,36 

31 

FRAGMENTADORA DE PAPEL - Abertura 

da Boca: 220mm Tempo de Funcionamento: 2 

minutos ligada e de 13 a 30 minutos desligada 

dependendo da temperatura ambiente  

UND 8 R$758,33 R$6.066,64 

32 

FREEZER HORIZONTAL 420 LITROS – 

Com 02 tampas; Termostato de dupla função; 

Painel de controle com termostato e três Leds; 

Condensador embutido para facilitar a 

limpeza 

UND 15 R$3.248,92 R$48.733,80 

33 

FRIGERADOR FREEZER - Refrigerador 

doméstico, capacidade total líquida de 180 

litros, voltagem 110/220, características 

adicionais com congelador. 

 
19 R$2.383,33 R$45.283,27 

34 

FRIGOBAR 120 LITROS - Tipo vertical; Cor 

branco; Capacidade 120 litros; Controle de 

temperatura; Porta latas; Gaveta multiuso; 

Compartimento extra frio; Prateleiras 

aramadas 

UND 11 R$1.300,00 R$14.300,00 

35 

FRIGOBAR linha branca – 80 litros, 1 porta, 

Classificação de Consumo A, consumo 

aproximado de energia KWh/mês 17,50, 

capacidade normal bruta aproximada de 81 

litros, capacidade aproximada de 

armazenamento do freezer 8 litros 

 
1 R$1.623,92 R$1.623,92 

36 

FURADEIRA 400W 3/8 – Furadeira de 

Impacto 3/8 com empunhadura auxiliar e 

medidor de profundidade 500W, indicada 

para madeira, concreto, aço, com Mandril de 

3/8 - 10mm 

UND 7 R$411,78 R$2.882,46 

37 

GAVETEIRO SUSPENSO Cor Cinza: 

Gavetas (02 gavetas) com altura interna útil 

de 80 mm cada, em chapa metálica dobrada 

com espessura de 0,45 mm 

UND 19 R$325,00 R$6.175,00 

38 

GAVETEIRO VOLANTE Cor Cinza: com 

tampo superior confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade 

(MDP – Médium DensityParticleboard) 

UND 14 R$325,00 R$4.550,00 

39 

GELADEIRA DE 280 LITROS - Com degelo 

prático; Gaveta extra-fria; Gaveta exclusiva 

para alimentos como carnes, frios e laticínios 

UND 20 R$2.598,92 R$51.978,40 

40 

GELADEIRA REFRIGERADOR 2 PORTAS 

- Capacidade total líquida de 320 litros; 

grades removíveis; prateleira na porta; 

UND 7 R$2.923,92 R$20.467,44 
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recipiente para guardar gelo; iluminação 

interna; porta ovos 

41 

GPS DE NAVEGAÇÃO – Receptor de sinal 

GPS com 12 canais paralelos com tecnologia 

SIRF STAR III de alta sensibilidade; Antena 

GPS embutida tipo quadhelix 

UND 5 R$865,58 R$4.327,90 

42 

GPS MAP - GPS com com receptor map76 

CSX ,cabo PC, USB, capa, micro SD 2 GB 

com mapas do Brasil; navegação: 

waypoints/ícones: 1000 com nome e símbolo 

gráfico 10 de proximidade. 

UND 4 R$1.082,25 R$4.329,00 

43 

LIQUIDIFICADOR - Liquidificador 

capacidade 2 litros; Potência 600W; voltagem 

220V; Copo material acrílico; Uso doméstico; 

Características adicionais 5 velocidades. Com 

filtro. 

UND 19 R$204,75 R$3.890,25 

44 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 6L 

Potência 0,5CV, Frequência60Hz, Bivolt, 

Capacidade Nominal 6 Litros. Garantia de no 

mínimo 1 Ano ofertada pelo fabricante. 

 
11 R$876,42 R$9.640,62 

45 

LONGARINA DE QUATRO LUGARES 

COM APÓIA BRAÇO ASSENTO Cor azul: 

Interno em compensado multilâminas de 

madeira moldada anatomicamente a quente 

com pressão de 10 Kgf/cm2 e espessura de 

10,5 mm. 

UND 13 R$542,75 R$7.055,75 

46 

AQUINA LAVA JATO 1740 LIBRAS - 

Potência consumida 2,5KG; peso 23KG, 

tensão 220V; monofásico, modelo 

profissional; mangueira com 10 metros, carro 

transporte e dosificador. 

UND 7 R$767,00 R$5.369,00 

47 

MESA ANGULAR Cor Cinza: Tampo 

confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – 

MediumDensityParticleboard), selecionadas 

de eucalypto e pinus reflorestados 

UND 26 R$648,92 R$16.871,92 

48 

MESA DE REUNIÃO Cor Cinza Tipo 01 

4000x1400x470 mm: Tampo de formato 

elíptico, componível confeccionado com 

chapa de partículas de madeira selecionadas 

de eucalipto e pinus reflorestados 

UND 8 R$1.733,33 R$13.866,64 

49 

MESA DE REUNIÃO Cor Cinza Tipo 02 

1250x740 mm: Tampo redondo 

confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

DensityParticleboard) 

UND 6 R$1.717,62 R$10.305,72 

50 

MESA MONOBLOCO QUADRADA NA 

COR BRANCA: Mesa de plástico 

monobloco, medidas (cxlxa) 

UND 54 R$714,50 R$38.583,00 
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680x680x730mm, branca, empilháveis, 

abertura central para guarda-sol, 

confeccionada em polipropileno e aditivos. 

51 

MESA RETANGULAR Cor Cinza 

Dimensões 1200x600x740 mm. Tampo 

confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

DensityParticleboard) 

UND 14 R$714,50 R$10.003,00 

52 

MESA RETANGULAR Cor Cinza 

Dimensões 800x600x740 mm. Tampo 

confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade(MDP – Médium 

DensityParticleboard) 

UND 22 R$747,50 R$16.445,00 

53 

MESA RETANGULAR Cor Cinza 

Dimensões 1500x600x740 mm: Tampo 

confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium 

DensityParticleboard) 

UND 10 R$747,50 R$7.475,00 

54 

PALETE PLÁSTICO - PL3 - 1200x1000x130 

mm, em PEAD com 3runners extra reforçados 

para maior resistência e uso em estantes 

portapaletes, desenvolvido em polietileno 

extrusado de alta densidade 

UND 9 R$107,25 R$965,25 

55 

POLTRONA FIXA COM BRAÇOS Cor 

azul: Assento com interno em compensado 

anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 

mm cada) moldada a quente. 

UND 10 R$942,39 R$9.423,90 

56 

QUADRO AVISOS, material madeira 

acarpetada, comprimento 150, finalidade 

anexar avisos, material moldura alumínio, 

altura 100 cm 

UND 22 R$150,58 R$3.312,76 

57 

SISTEMA DE MESA DE SOM COM 16 

CANAIS DE ENTRADA – Rack 19; entradas 

de microfone balanceadas composto por 6 

canais com entrada XLR; 6 canais com jack 

TRS1/4 (P10) 

UND 1 R$3.226,67 R$3.226,67 

58 

SOFÁ DE 01 LUGAR COM BRAÇOS: 

revestido em tecido na cor azul. Estrutura 

interna confeccionada em Madeira de 

Eucalipto SalignoGrandis - Material de 

reflorestamento ecologicamente correto 

UND 3 R$865,58 R$2.596,74 

59 

SOFÁ DE 02 LUGARES COM BRAÇOS: 

revestido em tecido na cor azul. Estrutura 

interna confeccionada em Madeira de 

Eucalipto SalignoGrandis - Material de 

reflorestamento ecologicamente correto 

UND 2 R$973,92 R$1.947,84 

60 
SOFÁ DE 03 LUGARES COM BRAÇOS: 

revestido em tecido na cor azul. Estrutura 
UND 1 R$1.300,00 R$1.300,00 
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interna confeccionada em Madeira de 

Eucalipto SalignoGrandis - Material de 

reflorestamento ecologicamente correto 

61 

SUPORTE PARA TV - Suporte articulado 

para TV LCD de até 55 polegadas, em 

material anticorrosivo, que suporte até 28kg 

UND 7 R$92,08 R$644,56 

62 

TENDA FECHADA (TIPO PIRÂMIDE) - 

Material: Estrutura metálica tubular industrial, 

com tratamento anti-ferrugem, na Cor branca 

UND 13 R$778,92 R$10.125,96 

63 

TENDA SANFONADA - estrutura em 

material galvanizado, lona impermeável 

(azul) recobrindo o teto e os três lados da 

tenda, montagem simplificada (Tam.3x3) 

UND 11 R$995,58 R$10.951,38 

64 

TELEVISÃO LED 40 POLEGADAS: 

conexões: duas entradas hdmi - resolução: 

1920x1080 - consumo (kw/h): abaixo de 0.3w 

cor: preto idiomas do menu: português, inglês 

e espanhol timer on/off sleep timer canais 

UND 14 R$2.045,00 R$28.630,00 

65 

TV 32 DE LED, FULL HD – Slim 100% tela 

plana; freqüência mínima de operação 120Hz; 

Conversor Digital integrado; controle remoto; 

sistema de cor resolução imagem FULL HD 

UND 3 R$1.407,25 R$4.221,75 

66 

TV 42 LED FULL HD - Bivolt/120Hz; com 

no mínimo: resolução: FULL HD - 1.920 x 

1.080p; cor preta; conversor digital integrado; 

3 entradas HDMI; 1 entrada USB; alto- 

falantes integrados 

UND 4 R$2.923,92 R$11.695,68 

67 

TV 60 LED FULL HD - 60 polegadas ou 

superior, conexões: 02 entradas HDMI, 

Resolução 1920x1080, consumo(kw/h): 

abaixo de 0,3 w, cor: preto, indioma: 

português, inglês, espanhol 

 
1 R$7.582,25 R$7.582,25 

68 

VENTILADOR DE PÉ – Ventilador de Pé 

Coluna – Material - Composição metal – 

velocidade 3 – área de ventilação (1 

quadrado: 20 m quadrado com inclinação com 

4 elices de inox) – voltagem de 220 wolts – 

Potência 50 w 

 
37 R$324,89 R$12.020,93 

69 

VENTILADOR DE PAREDE -ventilador de 

parede 50cm – cor: branca, tam.: 50cm.de 

diâmetro e ótima eficiência. Especificações 

técnicas mínimas: material, plásticos, ferro e 

componentes eletrônicos 

 
56 R$292,39 R$16.373,84 

 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Item 01 

APARELHO DE SOM MICRO SYSTEM COM FUNÇÃO USB E LEITOR DE MP3 - Rádio analógico com 
AM/FM e painel digital; CD/MP3 player com bandeja tipo gaveta; mostrador digital de LCD; Controle 
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eletrônico de volume; Memória programável de faixas; Entrada para fone de ouvido estéreo; Alto falante; 

controle remoto; Operação somente em eletricidade; plug-in para USB e entrada para cartão de memória SD; 

Voltagem: Bivolt. Garantia de 01 ano.  

Item 02 

APARELHO TELEFÔNICO CONVENCIONAL - Modos de discagem tom e pulso; comutação temporária 

(pulso - tom); 3 volumes e 3 melodias de campainha ajustáveis pelo teclado; 4 memórias de toque único; 14 

memórias de 3 toques; tecla multe, pausa, rediscagem da última chamada; montagem mesa e parede; pino 

padrão; aplicação: linhas públicas e PABX; Tecla Flash 100 e 250 ms. 

Item 03 

APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO - Contendo fone, base, bateria recarregável, cabo de linha telefônica, 

adaptador de tensão 110-220 v, frequência (Hz) 1.91 a 1,92 GHz, Cor: Preto, identificador de chamadas, 

Display/Tela Iluminado, 1 monofone, Memória/Registros: 70 contatos, Distância fora da base: 50m (interno) / 

300m (externo), Duração da bateria com o fone fora da base Conversação: até 20 horas / Standby: até 200 

horas, rediscagem, Agenda, capacidade máxima de contatos: 70 contatos, bloqueio de teclado, Até 7 ramais 

expansíveis, Base mais 6 Ramais, Chamada simultânea , Chamada em espera , Transferência de chamada , 

Conferência , Volume da campainha , Timer , Idiomas do menu: Português, Espanhol e Inglês, Localizador do 

monofone , Voltagem Bivolt, Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) Base 8,7x10,5x9,5cm;Fone 

15,4x5x3,4cm;Base carregadora8,5x8,5x9,7cm.  

Item 04 

ARMÁRIO ALTO Cor cinza Tipo 01 Dimensões 800x500x1800 mm Tipo 01: Tampo superior confeccionado 

com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 

selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 

estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces comfilme termo prensado de 

melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 

mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 

143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, 

NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do 

tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, 

com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões 

800x500x1600mm. Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces 

com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. 

As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 

normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 

bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com 

as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak 

com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil 

evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 

graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do 

par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 

chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A 

porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, 

permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de 

puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos 

mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 

01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 

densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 
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semi-fosco, e antireflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração 

perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 

Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 

14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2 

mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 

mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados 

em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo 

devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por 

prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino 

vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de 

acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de 

aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 

(lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada 

em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura 

interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 

piso. Apresentar juntamente com a proposta: Certificado de conformidade com a NBR 13961, da ABNT 

emitido por Organismo com acreditação do Inmetro. 

Item 05 

ARMÁRIO ALTO Cor cinza Tipo 01 Dimensões 800x500x1600 mm Tipo 01: Tampo superior confeccionado 

com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 

selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo 

estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces comfilme termo prensado de 

melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 

mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 

143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, 

NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do 

tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, 

com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões 

800x500x1600mm. Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces 

com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. 

As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 

normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 

bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com 

as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak 

com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil 

evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 

graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do 

par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 

chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A 

porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, 

permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de 

puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos 

mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 

01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 

densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 

semi-fosco, e antireflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração 
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perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 

Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 

14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2 

mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 

mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados 

em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo 

devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por 

prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino 

vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de 

acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de 

aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 

(lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada 

em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura 

interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 

piso. Apresentar juntamente com a proposta: Certificado de conformidade com a NBR 13961, da ABNT 

emitido por Organismo com acreditação do Inmetro. 

Item 06 

ARMÁRIO ALTO Cor Cinza Dimensões 800x500x1600 mm Tipo 02: Tampo superior confeccionado com 

chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de 

eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob 

pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com 

espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 

Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, 

resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 

14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo 

é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 

arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões 

800x500x1600mm. Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 

consolidadascom resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 

antireflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 

3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com 

as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O 

bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com 

as Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (3 por porta), em Zamak 

com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil 

evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 

graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do 

par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta com 02 

chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis), acabamento zincado e capa plástica. A 

porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, 

permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de 

puxadores tipo "alça", injetados em zamak com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos 

mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, 

01 prateleira fixa, e 03 prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 

densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 

semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração 

perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 
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Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 

14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2 

mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 

mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados 

em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo 

devem ter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por 

prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino 

vertical para impedir deslizamento horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de 

acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de 

aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco 

(lavagem - decapagem - fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada 

em estufa a 200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura 

interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 

piso. Apresentar juntamente com a proposta: Certificado de conformidade com a NBR 13961, da ABNT 

emitido por Organismo com acreditação do Inmetro. 

Item 07 

ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO – com duas portas, com 25 mm de espessura, com duas prateleiras, com 

chaves, na cor: cinza medindo: 1,60m (altura) x 0,80m (largura) x 0,47m (profundidade). 

Item 08 

ARMÁRIO BAIXO Cor cinza Dimensões 800x500x740: Tampo superior confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto 

e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 

25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 

tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 

Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 

encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 

arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Portas confeccionadas 

com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 

selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-

estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 

melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade 

mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 

163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, 

NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno da 

porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, 

com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. O par 

de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak com acabamento niquelado e fixação 

lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não ter cantos 

vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 graus. Cada dobradiça é fixada por 5 

parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do par de portas no conjunto. A porta 

direita possui fechadura cilíndrica com travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e 

reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento zincado e capa plástica. A porta esquerda é 

automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 50 x 1,2 mm, permitindo assim o 

fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são dotadas de puxadores tipo "alça", 

injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação deve ser feita por dois 

parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 01 prateleira móvel) 

confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density 

Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 

e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-

prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem 
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densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática 

kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - 

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do 

conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 

melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e 

os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações para regulagem de prateleiras 

em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As prateleiras móveis são apoiadas por 

suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para impedir deslizamento horizontal da 

prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos 

ocultos tipo minifix. Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50 x 20 x 1,2 mm continuo dobrado, 

submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e 

pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Dimensões 

800x500x740mm. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura 

interno (por dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de 

piso. Apresentar juntamente com a proposta: Certificado de conformidade com a NBR 13961, da ABNT 

emitido por Organismo com acreditação do Inmetro. 

Item 09 

ARMÁRIO MÉDIO Cor Cinza Dimensões 800x500x1000 mm: Tampo superior confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto 

e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 

25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 

tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 

Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 

encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 

arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões 

800x500x1000mm. Portas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces 

com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antireflexo. As 

chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² =3,6, resistência 

à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 

14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que 

acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as 

Normas de Ergonomia NR-17. O par de Portas sustenta-se em seis dobradiças Top (três por porta), em Zamak 

com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm altura, aumentando o espaço interno útil 

evitando acidentes por não ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura de até 270 

graus. Cada dobradiça é fixada por 5 parafusos fixados em pontos pré-marcados para perfeito alinhamento do 

par de portas no conjunto. A porta direita possui fechadura cilíndrica com travamentopor lingueta lateral. 

Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento zincado 

e capa plástica. A porta esquerda é automaticamente travada pela direita, por meio de 02 chapas metálicas 80 x 

50 x 1,2 mm, permitindo assim o fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as portas são 

dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A 

fixação deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 01 tampo inferior, e 

02 prateleiras móveis) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces 

com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. 

As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, 



 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 

e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com 
 

 

resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 

normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os 

bordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, 

coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as 

Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno 

com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. As laterais e o fundo devem ter furações 

para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário, com 06 pontos de apoio por prateleira. As 

prateleiras móveis são apoiadas por suportes metálicos em Zamak, fixados com rosca com pino vertical para 

impedir deslizamento Horizontal da prateleira. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios 

internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular fechada em tubo de aço de 50 x 20 

x 1,2 mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - 

decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 

200º C. A base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por 

dentro do armário) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 

Apresentar juntamente com a proposta: Certificado de conformidade com a NBR 13961, da ABNT emitido 

por Organismo com acreditação do Inmetro. 

Item 10 

ARQUIVO COM 04 GAVETÕES PARA PASTAS SUSPENSAS Cor Cinza: Dimensões 465x680x1410mm. 

Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 

sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, resistência à 

flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 

14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que 

acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com 

as Normas ABNT. A montagem deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos 

ocultos tipo minifix. Frentes das gavetas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média 

densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 

semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração 

perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 

Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 

14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno da porta é encabeçado com fita de 

poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 

ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. Frente fixa com fechadura, localizada 

na parte frontal, acima das gavetas, confeccionada no mesmo material das frentes das gavetas. O Arquivo é 

dotado de fechadura cilíndrica frontal com sistema de trava simultânea das 04 gavetas. A rotação 180º da 

chave aciona haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. 

Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento 

niquelado e capa plástica. Gavetas de pastas (04 gavetas) confeccionadas em chapa metálica dobrada com 

espessura de 0,6 mm, com suportes metálicos para colocação de pastas suspensas, com pré-tratamento por 

fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 

texturizada, polimerizada em estufa a 200ºC. São apoiadas lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 

02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x h 45 mm 

em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de 

curso em 27 mm do comprimentonominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela 

PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da 

gaveta. Capacidade de peso: 35 kg por gaveta. Corpo do arquivo (02 laterais, 01 fundo e 01 tampo inferior) 

confeccionado com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density 
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Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 

e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-

prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem 

densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.6, resistência à flexão estática 

kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - 

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do 

conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot 

melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e 

os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt. A montagem das peças deve ser feita por meio de acessórios internos, 

como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Rodapé retangular fechado em tubos de aço de 50 x 20 x 1,2 

mm continuo dobrado, submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem 

- fosfatização) e Pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. A 

base é apoiada por 04 sapatas articuláveis em nylon injetado com regulador de altura interno (por dentro do 

arquivo) e nivelamento auto ajustável cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 

Item 11 

ASPIRADOR DE PÓ com potência mínima de 1500 W, com rodas para deslocamento, com saco coletor de 

capacidade mínima de 01 litro, alimentação de funcionamento através de energia elétrica 220 v, com 

acessórios para uso em pisos, cortinas e frestas, garantia de 01 ano e certificado do INMETRO.  

Item 12 

BALANÇA (para pesagem no mínimo 150kg) - Balança eletrônica com estrutura em aço carbono; Classe de 

exatidão III; Plataforma com célula de carga central; Aprovado pelo INMETRO conforme portaria 236; 

Display com 26mm de altura; Gabinete em Aço Carbono com pintura epóxi; Pés Niveladora; grau de proteção 

IP-65; Divisão: 50g; Dimensão aproximadas da plataforma; 500x400mm.  

Item 13 

BALANÇA (para pesagem no mínimo 15kg) – Balança com display cristal líquido com 15 mm de altura; 

Dupla indicação da pesagem dotada de dois mostradores; Teclado digital que permite descontar pesos de tara 

(recipientes), ligar e desligar a balança; Prato de Pesagem de Aço inoxidável removível e com ampla área de 

pesagem; Dotado de canaletas frontais e traseiras para proteção do teclado e dos mostradores contra eventuais 

escoamentos direto de líquidos; Fonte adaptadora de tensão bivolt. Funciona como um estabilizador de tensão 

automático, evitando que flutuações de tensão da rede elétrica interfiram no funcionamento da balança, além 

de dispensar a utilização de tomadas tripolares e a obrigatoriedade de aterramento. Capacidade 15 kg. De 0 kg 

até 6 kg divisão de 2 g; de 6 kg até 15 kg divisão de 5 g; Alimentação tipo adaptador de parede bivolt; Tensão 

de Entrada: 100 a 240 VCA; Tensão de saída: +11,0 VCC; Corrente de saída: 70 ma freqüência; Consumo 

Potência: 0,5 W a 2,0 W; Display tipo LCD; Display de Cristal Líquido; Temperatura 10º C a 40º C; 

Dimensão aproximada da plataforma: 370mmx70mmx 360 mm.  

Item 14 

BALANÇA PRECISAO - 500g sensibilidade 0,001g reprodutibilidade 0,001g; campo de tara 500g; tempo 

máximo de estabilidade de até 2s; dimensões do prato 100mm; dimensões CxLxA (mm) 292x210x290; peso 

6,85kg; consumo típico 10VA; com microprocessador, tara subtrativa, mostrador digital de cristal líquido, 

indicador de estabilidade de leitura e indicador de capacidade já utilizada, pesagem em oito unidades de massa 

(G, KG, GR, DWT, OZ, OZT, CT E LB); sistema de contagem de peças e ajuste do tempo de pesagem. 

Temperatura de operação de 10º C a 40ºC. Tensão de trabalho 220V, com tolerância de +/- 10%, freqüência 

60Hz. Deve acompanhar Manual de usuário. 

Item 15 

BEBEDOURO ÁGUA - Bebedouro água tipo pressão; altura aproximadamente 96cm, largura 

aproximadamente 33cm, profundidade aproximadamente 29cm; características adicionais: 02 saídas uma de 

jato e outra para copo, termostato, voltagem 220, material gabinete aço inoxidável, material pia aço 

inoxidável, material reservatório água aço inoxidável com serpentina externa, com filtro.  

Item 16 

BEBEDOURO INDUSTRIAL – Capacidade de 200 litros no reservatório; 04 torneiras frontais cromadas; 

Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno com revestimento externo em chapa eletrostática 
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fosfatizada na cor branca; Reservatório de água (tanque interno) em aço inox 304 isolamento térmico injetado 

em poliuretano expandido; Serpentina interna em aço inox 304; Gás R134A; Motor hermético; certificado do 

IMETRO; Peso aproximado 50 KG; Dimensão do produto 1.10x0.46x1.56cm; Tensão 220V.  

Item 17 

BEBEDOURO TIPO COLUNA – 20 LITROS - Gabinete em plástico injetado e chapa de aço inox para 

acomodar galões de 20 litros; - Cor Branco- Bandeja de água removível- Dimensões aprox. do produto (L x A 

x P):31,6 x98 x 33,5 cm.- Voltagem: 220 V- Reservatório Água gelada e Água natural.- 2 (duas) torneiras.  

Item 18 

CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, assento e encosto em madeira compensada moldada anatomicamente, 

REVESTIDA EM TECIDO NA COR Azul. Cadeira fixa, sem braço, sem regulagem, assento em madeira 

compensada 12mm, encosto em madeira compensada 12mm, espuma laminada, revestimento em tecido cor 

preta, base ski, acabamento epóxi cor preta, dimensões aproximadas (AxLxP) 91 X 48 X 48cm, peso líquido 

8,3Kg, peso suportado aproximado de 100Kg. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento 

com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito 

de garantia e assistência técnica.  

Item 19 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Cor azul Tipo 01: Encosto com Interno em compensado anatômico 

multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível 

isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, 

baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica 

com espessura média de 40 mm. Largura de 420 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento 

injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. 

Assento com Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a 

quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação 

de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 

densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 470 mm e 

largura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com 

bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em couro micro perfurado 

composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m2, espessura 0,90mm, aditivado 

contra raios UV e com aditivos antichama ou alternativamente em tecido 100% poliéster tipo crepe com 

gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. 

Mecanismo contato permanente com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa 

de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm conformados por processo de 

estampagem progressiva. Suporte do encosto em chapa 3 mm em forma “U” conformada também por 

estampagem progressiva com acabamento em zinco branco. Corpo e encosto com acabamento em pintura 

eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura 

com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré- 

tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem 

grande resistência mecânica e excelente acabamento). Este mecanismo possui assento fixo e encosto com 

aproximadamente 32° de curso de regulagem de inclinação, com bloqueio em qualquer posição e contato 

permanente na posição livre. O travamento é através do sistema “freio fricção” de 8 lâminas, seu comando é 

através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo 

esforço através de simples toque. Suporte para encosto com regulagem de altura automática que dispensa o 

uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 8 níveis de ajuste e com cursoaproximado de 80 mm, 

caneca articulada de acabamento injetada em termoplástico composto texturizado com eixo de giro em aço 

trefilado e sistema amortecedor flexível injetado em PVC de grande resistência e isenta de ruídos. Possui 

sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse, o que confere facilidade 

para montagem em casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 

135 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura 

eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura 

com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-

tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem 
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grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetado em resina de 

engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrado individualmente em dois passes com precisão 

de 0,03 mm. Possui comprimento de 70mm proporcionando guia adequada para o perfeito funcionamento do 

conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade 

com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da 

coluna dá-se sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e 

mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno 

texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética 

entre a base e o mecanismo. Base Com 5 patas, fabricada por processo robotizado de solda sistema MIG em 

aço tubular 25 x 25 x 1,50 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática 

realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento 

antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande 

resistência mecânica e excelente acabamento). Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11mm feito 

através de conformação a frio na extremidade da haste da base. Capa protetora em polipropileno injetado 

texturizado, sem emendas. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o 

que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 50 

mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e 

modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal 

também em aço trefilado 1010/1020. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita 

acoplamento fácil e seguro à base. Injetado em nylon com grande resistência estrutural o que assegura 

ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes 

segundo norma ABNT NBR 13962. Braços reguláveis verticalmente em forma de “T” com apoio de 

polipropileno Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do 

produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência 

técnica. 

Item 20 

CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Cor azul Tipo 02: Encosto com Interno em polipropileno injetado 

estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano 

flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 

ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma 

anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 400 mm e altura de 350 mm. Capa de proteção e 

acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de 

PVC. Assento com interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada 

a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação 

de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com 

densidade de 45 a 55 kg/m3 em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 470 mm e 

largura de 465 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com 

bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Revestimento em couro micro perfurado 

composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m2, espessura 0,90mm, aditivado 

contra raios UV e com aditivos antichama ou alternativamente em tecido 100% poliéster tipo crepe com 

gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. 

Mecanismo contato permanente com corpo fabricado por processo robotizado de solda sistema MIG em chapa 

de aço estampada de 3 mm e encosto articulado em chapa de aço de 2 mm conformados por processo de 

estampagem progressiva. Suporte do encosto em chapa 3 mm em forma “U” conformada também por 

estampagem progressiva com acabamento em zinco branco. Corpo e encosto com acabamento em pintura 

eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura 

com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-

tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem 

grande resistência mecânica e excelente acabamento). Este mecanismo possui assento fixo e encosto com 

aproximadamente 32° de curso de regulagem de inclinação, com bloqueio em qualquer posição e contato 

permanente na posição livre. O travamento é através do sistema “freio fricção” de 8 lâminas, seucomando é 
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através de alavanca de ponta excêntrica que permite a liberação e o bloqueio de forma simples e com mínimo 

esforço através de simples toque. Suporte para encosto com regulagem de altura automática que dispensa o 

uso de botão ou manípulo para o acionamento, com 8 níveis de ajuste e com curso aproximado de 80 mm, 

caneca articulada de acabamento injetada em termoplástico composto texturizado com eixo de giro em aço 

trefilado e sistema amortecedor flexível injetado em PVC de grande resistência e isenta de ruídos. Possui 

sistema preciso de acoplamento a coluna central da cadeira através de cone morse, o que confere facilidade 

para montagem em casos eventuais de manutenção. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 

135 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura 

eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura 

com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré- 

tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem 

grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetado em resina de 

engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrado individualmente em dois passes com precisão 

de 0,03 mm. Possui comprimento de 70 mm proporcionando guia adequada para o perfeito funcionamento do 

conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade 

com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da 

coluna dá-se sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência ao desgaste e 

mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em polipropileno 

texturizado que proporciona ótimo acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética 

entre a base e o mecanismo. Base Com 5 patas, fabricada por processo robotizado de solda sistema MIG em 

aço tubular 25 x 25 x 1,50 mm com acabamento de superfície pintado. Acabamento em pintura eletrostática 

realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento 

antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que garantem grande 

resistência mecânica e excelente acabamento). Alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm feito 

através de conformação a frio na extremidade da haste da base. Capa protetora em polipropileno injetado 

texturizado, sem emendas. Possui sistema preciso de acoplamento a coluna central através de cone morse, o 

que confere facilidade para montagem em casos eventuais de manutenção. Rodízio duplo, com rodas de 50 

mm de diâmetro injetadas em resina de engenharia poliamida (nylon 6), com aditivo anti-ultravioleta e 

modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e eixo horizontal 

também em aço trefilado 1010/1020. O eixo vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita 

acoplamento fácil e seguro à base. Injetado em nylon com grande resistência estrutural o que assegura 

ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes 

segundo norma ABNT NBR 13962. Braços reguláveis verticalmente em forma de “T” com apoio de 

polipropileno Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do 

produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência 

técnica. 

Item 21 

CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTA COM APOIO BRAÇO Cor azul: Assento Interno em 

compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e 

espessura de 10,5 mm Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência entre 45% à 50%, 

resistência ao rasgamento de no mínimo 380N/m (média), resistência de alongamento na ruptura de no mínimo 

65% (média), baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 kg/m3 e 

moldada anatomicamente com espessura média de 40 mm Largura de 490 mm e profundidade de 460mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno com índice de toxidez menor que 5 (NES 

713/1983), texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. Encosto Interno em 

compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 kgf/cm2 e 

espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência entre 45% à 50%, 

resistência ao rasgamento de no mínimo 380N/m (média), resistência de alongamento na ruptura de no mínimo 

65% (média), baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 kg/m3 e 

moldada anatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 480 mm e 

altura de 560 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno com índice de toxidez menor que 
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5 (NES713/1983), texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. Revestimento em 

couro micro perfurado composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 g/m2, espessura 

0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama ou alternativamente em tecido 100% poliéster 

tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante à propagação de 

chamas. Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 mm com 

nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática 

totalmente automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso, revestindo totalmente a superfície 

com película de aproximadamente 60 mícrons compropriedades de resistência a agentes químicos. Para um 

perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 65 mm com 12 estágios e acionamento 

automático sem necessidade de botões ou manípulos. O sistema de regulagem é fabricado em resina de 

engenharia poliamida de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de 

ruídos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno com índice de toxidez menor que 5 (NES 

713/1983), texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. 

Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada 

que garante bom acabamento e alta resistência mecânica. Acabamento de superfície pintada eletrostaticamente 

em epoxi pó revestindo totalmente o mecanismo com película de aproximadamente 60 mícrons com 

propriedades de resistência a agentes químicos. O conceito dinâmico deste mecanismo, ou seja, com ponto de 

giro deslocado em relação ao eixo de rotação proporciona excepcional conforto para o movimento relax, uma 

vez que o usuário não perde o contato dos pés com o chão, mantém o apoio lombar permanentemente e 

permite a circulação sanguínea nas pernas do usuário. Este mecanismo possui comandos extremamente fáceis 

que permitem na alavanca do lado direito a regulagem da altura e na alavanca esquerda, o bloqueio do 

movimento de inclinação em diferentes posições. Sua característica principal é o movimento sincronizado 

entre o assento e encosto com proporção de deslocamento de 1 x 2 respectivamente. Essa proporção possui 

uma tolerância de 2 graus para o movimento sincronizado. O ajuste da tensão possibilita adequar o movimento 

relax ao biótipo do usuário. Com design e projeto de última geração, dispõe de acoplamento para suporte para 

encosto. Este mecanismo dispõe também de sistema anti-impacto para o encosto o que impede o choque do 

encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Seu sistema preciso de acoplamento a coluna central dá-se 

através de cone morse, o que confere facilidade para montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna de 

regulagem de altura e tubo telescópico de acabamento. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás 

com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 1,50 mm. Acabamento em pintura eletrostática totalmente 

automatizada em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso, revestindo totalmente a coluna com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. A bucha guia para o pistão 

é injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em 

dois passes com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 86 mm proporciona a guia adequada para o 

perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem 

de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O 

movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas tratadas termicamente garantindo alta resistência 

ao desgaste e mínimo atrito suavizando o movimento de rotação. Capa telescópica de 3 elementos, injetada em 

polipropileno com índice de toxidez menor que 5 (NES 713/1983), texturizado que proporciona ótimo 

acabamento e proteção à coluna central, sendo elemento de ligação estética entre a base e o mecanismo. Base 

com 5 patas, fabricada por processo de injeção em resina de engenharia, poliamida (nylon 6), com aditivo anti-

ultravioleta, modificador de impacto e fibra de vidro (30%) com características de excepcional tenacidade, 

resistência mecânica, resistência a abrasão dos calçados e produtos químicos. Com 5 (cinco) hastes e 

alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Rodízio 

duplo, com rodas de 50 mm de diâmetro injetados em resina de engenharia, poliamida, com aditivo anti-

ultravioleta e modificador de impacto, eixo vertical em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 11 mm e 

eixo horizontal em aço trefilado 1010/1020 com diâmetro de 8 mm e rodas com diâmetro de 50 mm. O eixo 

vertical é dotado de anel elástico em aço que possibilita acoplamento fácil e seguro à base. Por ser injetado em 

nylon possui grande resistência estrutural o que assegura ausência de folgas no cavalete e mínimo desgaste das 

rodas mesmo após a realização dos mais rígidos testes segundo normas. Apoia-braços Injetado em 

polipropileno com índice de toxidez menor que 5 (NES 713/1983), texturizado com 256 mm de comprimento 

e 81 mm de largura. Suporte do apoia-braço regulável, injetado em termoplástico composto texturizado e alma 
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de aço estrutural estampada de 6,00 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por 

processo totalmente automatizado em tintura em pó isenta de metais pesados conforme diretiva RoHs, 

revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons, com propriedades de 

resistência a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso isento de metais pesados, (VOC's) 

compostos orgânicos voláteis ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e solventes. Possui regulagem 

vertical com 7 estágios e curso de 55 mm. O sistema interno de regulagem é fabricado em resina de engenharia 

poliacetal. Apresentar junto à proposta: Laudo de conformidade ergonômica do produto, em acordo com a 

NR-17 do Ministério do Trabalho, emitido por profissional competente; Certificado de Conformidade ABNT 

NBR 13962 emitido por Organismo com acreditação do Inmetro. Toda cadeira receberá selo de garantia 

afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de 

rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter afixado selo de conformidade 

ABNT e também manual de instruções ilustrado para o usuário. 

Item 22 

CADEIRA MONOBLOCO SEM BRAÇO: cadeira de Plástico monobloco, branca, medidas 430x510x900mm 

(lxcxa), para peso recomendado de 140kg, empilháveis, com furo no assento para escorrer líquidos, material 

de polipropileno e aditivos, de acordo com a NBR 14776:2001/portaria 213 INMETRO de 22/07/07. 

Item 23 

CAFETEIRA ELÉTRICA INDUSTRIAL DE 10 LITROS: Cafeteira cilíndrica em aço inox de 10 litros, com 

termostato regulável; 220v monofásico, acompanhada de tampa, saco coador e aro coador. 

Item 24 

CAFETEIRA ELÉTRICA PEQUENA, Em aço escovado, capacidade 24 xícaras (considerando xícaras de 

capacidade 50ml), jarra térmica em vidro, função timer que permite programar 24 horas de antecedência, 

sistema corta pingo, display digital, indicador do nível de água e desligamento automático após 10 minutos, 

bandeja coletora de resíduos removível, bivolt, cor preta, garantia 01 ano. 

Item 24 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE 200W RMS – Bivolt/60hz, com entrada USB/SD; 1 (um) alto falante 

12; 1 (um) tweeter com 4 canais de entrada, canal 1: 1 entrada de guitarra ativa e outra para entrada guitarra 

passiva, com controle de volume e tecla seletora de equalização; electric/acoustic; canal 2: 1 entrada 

microfone, 1 entrada linha (p10 ¼) com controle de volume; canal 3: 1 entrada microfone, 1 entrada linha (p10 

¼) com controle de volume; canal 4: 1 entrada dupla L&R auxiliar CD/DVD/MP3-4 (RCA), 1 entrada SD e 1 

entrada USB com comandos play, pause, avanço e retrocesso SD/USB 100W RMS, 200W de programa 

musical; controle de volume máster; controle de grave, médio e agudo; tecla de equalização turbo loud; 

proteção contra curto (SCP); chave liga/desliga para o tweeter; saída dupla para gravação L&R; saída de linha 

LED indicador de CLIP; baixo nível de microfonia; baixo nível de ruído; com manual de instruções; garantia 

de 01 ano. 

Item 25 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA DE 150W - Potência 150W RMS 300W; 600W Pico; Mixer de 2 

Canais: Ch 1 - Entrada de microfone com conectores XLR e plug 1/4 e controle de nível; Ch 2 - entrada de 

linha com conectores XLR E RCA L/R e controle de nível; seção master; graves; agudos; volume master; 

saída de linha; conector plug ¼; resposta de freqüência: 55hz-18khz; sensibilidade: 92db; nível de spl máximo 

125db;  

Item 26 

CLAVICULÁRIO PARA 60 CHAVES: quadro para guarda de chaves de aço, pintado na cor cinza, 

dimensões aprox.. 40 cm (comprimento) X 40 cm (largura) x 6 cm (profundidade), com porta frontal e chave, 

para acomodar até 60 chaves, acompanhada dos respectivos chaveiros em plásticos, com papel para colocação 

da identificação da porta. 

Item 27 

ESCADA COM 7 DEGRAUS: Capacidade de carga nominal de trabalho mínima: 100Kg; Estrutura em tubo 

de seção retangular de alumínio; Alça de apoio sobre o degrau superior; Degrau com superfície antiderrapante 

ou com tapetes anti-derrapantes de encaixe e profundidade mínima de 7 cm. A distância entre degraus pode 

variar de 18 a 25 cm; - Os quatro pés e as bordas vivas porventura existentes na escada deverão ser revestidos 

de borracha ou polímero, para prevenir ferimentos aos usuários; Garantia de 1 ano 
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Item 28 

FOGÃO DE 4 BOCAS: acendimento automático - forno de grade auto deslizante - autolimpante, trava de 

forno - dupla entrada de gás - queimadores vulcano – bivolt - na cor branco - 3 (três) queimadores normais e 

uma família - mesa de inox sobreposta - tampa de vidro temperado - isolamento térmico - prateleira do forno 

cromada - visor na porta do forno. - o equipamento deverá atender à lei 8078/90 (código de defesa do 

consumidor) e demais legislações pertinentes. - a contratada deverá fornecer manual de instruções 

operacionais em português. 

Item 29 

FORNO DE MICROONDAS 28 LITROS. Trava de segurança eletrônica; Descongelamento 10 níveis de 

potência; Relógio digital; Tecla +1 minuto; Auto reaquecimento; Painel simples toque; Potência 800W; 

Voltagem 220V; Capacidade interna 28 Litros; Temporizador 99 segundos. Garantia mínima de 1 ano. 

Item 30 

FRAGMENTADORA DE PAPEL - Abertura da Boca: 220mm Tempo de Funcionamento: 2 minutos ligada e 

de 13 a 30 minutos desligada dependendo da temperatura ambiente Tipo de Corte: Partículas Capacidade de 

Corte (A4 75gr): 12 folhas por vez Tamanho do Corte: 4 x 40 mm Potência do Motor: 240 W Velocidade: 4,5 

metros/minuto ou 10 Kg/h Nível de Ruído: 73 db, Voltagem: 110 ou 220v, Alimentação: Botão e sensor 

mecânico, Tamanho do Cesto: 14 Litros, Dimensões: 345x235x450 (Altura x Largura x Profundidade), Peso: 

6,2 Kg. 

Item 31 

FREEZER HORIZONTAL 420 LITROS – Com 02 tampas; Termostato de dupla função; Painel de controle 

com termostato e três Leds; Condensador embutido para facilitar a limpeza; Dreno frontal; Grades removíveis; 

Cesto de estocagem; Pintura anti-corrosiva,; 4 pés com rodízios; Cor branca; Alimentação 

220V/60Hz;Dimensões aproximadas 96x119x78cm; Garantia mínima 1 ano. 

Item 32 

FRIGERADOR FREEZER - Refrigerador doméstico, capacidade total líquida de 180 litros, voltagem 

110/220, características adicionais com congelador. 

Item 33 

FRIGOBAR 120 LITROS - Tipo vertical; Cor branco; Capacidade 120 litros; Controle de temperatura; Porta 

latas; Gaveta multiuso; Compartimento extra frio; Prateleiras aramadas internas removíveis; Pés niveladores; 

220V; Garantia mínima de um ano. 

Item 34 

FRIGOBAR linha branca – 80 litros, 1 porta, Classificação de Consumo A, consumo aproximado de energia 

KWh/mês 17,50, capacidade normal bruta aproximada de 81 litros, capacidade aproximada de armazenamento 

do freezer 8 litros, capacidade aproximada do armazenamento do refrigerador 70 litros, capacidade 

aproximada total líquida 76 litros, dimensão aproximada com embalagem (LxAxP) 53x67xx57cm, dimensão 

aproximada sem embalagem ((LxAxP) 49,5x64x54cm, peso aproximado com embalagem 24.5 quilos, peso 

aproximado sem embalagem 24 quilos, potência aproximada 220v 64.00w, porta latas aproximado 7 latas, 

controle em temperatura e prateleira em OS cristal. 

Item 35 

FURADEIRA 400W 3/8 – Furadeira de Impacto 3/8 com empunhadura auxiliar e medidor de profundidade 

500W, indicada para madeira, concreto, aço, com Mandril de 3/8 - 10mm, comprimento aproximado do fio 1,5 

metros, potência de 400W, rotação por minuto 2900 RPM reversível, empunhadura, trava, energia alimentação 

220 Volts, limitador de profundidade, capacidade de perfurar 10mm aço, 16mm concreto, 20mm de madeira. 

Item 36 

GAVETEIRO SUSPENSO Cor Cinza: Gavetas (02 gavetas) com altura interna útil de 80 mm cada, em chapa 

metálica dobrada com espessura de 0,45 mm, com pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem- 

decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 

200º C. São apoiadas lateralmente entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por 

esferas de aço. Corrediças telescópicas medindo aprox. P 400 x h 45 mm em aço relaminado com acabamento 

em Zinco eletrolítico cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento 

nominal. Fixação lateral, sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. 
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Autotravante fim de curso aberto e travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 

35 kg por gaveta. Dimensões 400x440x278mm. Frentes das gavetas confeccionadas com chapas de partículas 

de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 

reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm 

de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 

mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência 

à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração 

superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos 

e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é encabeçado com 

fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e 

raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de 

puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna M4 com acabamento níquel fosco. A fixação 

dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. O gaveteiro é dotado de fechadura frontal 

com trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida por guias, com 

ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos 

escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo, 02 

travessas de travamento e 02 travessas de fixação) confeccionado com chapas de partículas de madeira de 

média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 

semi-fosco, e antireflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração 

perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 

Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 

14810-3 - Métodos de ensaio. Osbordos aparentes do conjunto são encabeçado com fita de poliestireno com 2 

mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 2 

mm de acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados 

em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A montagem das 

peças deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. 

Apresentar junto com a proposta: Laudo de conformidade ergonômica do produto, em acordo com a NR-17 do 

Ministério do Trabalho, emitido por profissional competente, e Certificado de conformidade com a NBR 

13961, da ABNT emitido por Organismo com acreditação do Inmetro. 

Item 37 

GAVETEIRO VOLANTE Cor Cinza: com tampo superior confeccionado com chapas de partículas de 

madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus 

reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm 

de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 

mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, resistência 

à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração 

superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos 

e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 

fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões 400x470x587mm. 

Gavetas (03 gavetas) com altura interna útil de 80 mm cada, em chapa metálica dobrada com espessura de 

0,45 mm, com pré- tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura 

eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. São apoiadas lateralmente 

entre par de corrediças telescópicas de 02 estágios, com deslizamento por esferas de aço. Corrediças 

telescópicas medindo aprox. P 400 x h 45 mm em aço relaminado com acabamento em Zinco eletrolítico 

cromatizado, de abertura total e prolongamento de curso em 27 mm do comprimento nominal. Fixação lateral, 

sistema 32 mm, com 04 parafusos cabeça panela PHS AA 3,5 de cada lado. Autotravante fim de curso aberto e 

travas fim de curso que permitem a retirada da gaveta. Capacidade de peso: 35 kg por gaveta. Frentes das 

gavetas confeccionadas com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density 

Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
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e termo estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo- 

prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco, e anti-reflexo. As chapas possuem 

densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática 

kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - 

Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo 

o contorno das frentes é encabeçado em fita de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas com 

adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de acordo com as Normas de 

Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo "alça", injetados em zamak, com rosca interna 

M4 com acabamento níquel fosco. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois parafusos, à razão de 96 mm. 

O gaveteiro é dotado de fechadura frontal com trava simultânea das gavetas. A rotação 180º da chave aciona 

haste em aço conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. Acompanham 02 

chaves (principal e reserva) com corpos escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa plástica. 

Corpo (02 laterais, 01 fundo e 1 tampo inferior) confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 

densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, 

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 

semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração 

perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial 

Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 

14810-3 - Métodos de ensaio. Os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 

2 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 2 mm de 

acordo com as Normas de Ergonomia NR-17, e os bordos não aparentes do conjunto são encabeçados em fita 

de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A montagem das peças 

deve ser feita por meio de acessórios internos, como cavilhas e parafusos ocultos tipo minifix. Acompanham 4 

rodízios de duplo giro, com altura de 50 mm, em polipropileno. Apresentar junto com a proposta: Laudo de 

conformidade ergonômica do produto, em acordo com a NR-17 do Ministério do Trabalho, emitido por 

profissional competente, e Certificado de conformidade com a NBR 13961, da ABNT emitido por Organismo 

com acreditação do Inmetro. 

Item 38 

GELADEIRA DE 280 LITROS - Com degelo prático; Gaveta extra-fria; Gaveta exclusiva para alimentos 

como carnes, frios e laticínios, que não precisam ser retirados durante o descongelamento do refrigerador; 

porta latas; Prateleiras das portas removíveis; Termostato externo; Prateleiras do refrigerador removíveis, 

reguláveis e inclináveis; Pés niveladores; Porta em aço galvanizado; Medidas altura máxima 1,80mts, largura 

entre 50 e 70cm, volume 280 lts. 

Item 39 

GELADEIRA REFRIGERADOR 2 PORTAS - Capacidade total líquida de 320 litros; grades removíveis; 

prateleira na porta; recipiente para guardar gelo; iluminação interna; porta ovos; controle temperatura; 

congelador; porta laticínios, prateleiras internas, gavetas para vegetais, frutas, carnes e frios, congelador, selo 

procel, inmetro, garantia mínima de 01 ano. 

Item 40 

GPS DE NAVEGAÇÃO – Receptor de sinal GPS com 12 canais paralelos com tecnologia SIRF STAR III de 

alta sensibilidade; Antena GPS embutida tipo quad helix e ficha para antena externa; Dimensões: 6,1 x 15,5 x 

3,3 cm, Ecrã: TFT de 256 cores, de alta resolução, anti-reflexo, de 160x240 pixéis, 3,8 x 5,3 cm, com bússola 

eletrônica e altímetro barométrico, Ecrã e teclado retro-iluminados por LED; Vida da bateria até 30 horas com 

2 pilhas alcalinas tipo AA, com mapa base Américas, incluindo Brasil com capacidade auto-routing, 1000 

pontos de utilizador com nome e símbolo gráfico, 50 rotas reversíveis com 50 pontos cada, 10000 pontos de 

registro automático de trajetos , 20 trajetos gravados com 500 pontos cada; Formatos de posição: Lat/Lon, 

UTM, Maidenhead, MGRS, de utilizador e mais, Alarmes de chegada, fora de rumo, ponto de proximidade e 

despertador, Opção de números grandes para melhor visualização, Computador de viagem: odómetro, tempo 

parado, tempo em andamento, média total, tempo total, máxima velocidade; Computador de elevação: 

elevação, índice ascendente, descendente, elevação mínima e máxima, total ascendente e descendente, média e 

máximo índice ascendente e descendente. 
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Item 41 

GPS MAP - GPS com com receptor map76 CSX ,cabo PC, USB, capa, micro SD 2 GB com mapas do Brasil; 

navegação: waypoints/ícones: 1000 com nome e símbolo gráfico 10 de proximidade. rotas: 50 rotas reversíveis 

com até 250 pontos cada, mais mob e modo tracback. trilhas: arquivos de trilhas automáticas; até 20 trilhas 

podem ser salvas em ambas as direções. computador de viagem: velocidade média velocidade máxima, 

cronômetro e distância de viagem; alarmes: arrasto de âncora, aproximação e chegada, fora de curso, waypoint 

de proximidade, águas rasas e profundas; tabelas: celestiais para as melhores horas de caça e pesca; nascer e 

pôr do sol e da lua; localização; receptor: sirfstar iii de alta sensibilidade com 12 canais (habilitado ao waas), 

continuamente rastreia e atualiza até 12 satélites para computar e atualizar a sua posição; taxa de atualização: 

1/segundo, contínua; antena: quadrifilar interna com conector mcx para antena externa; base map : base 

cartográfica roteirizável (américas do norte e do sul) com cidades, rodovias interestaduais, saídas locais, 

estradas secundárias com áreas metropolitanas, serviços, aeroportos, rios, lagos, costa marítima. 

Item 42 

LIQUIDIFICADOR - Liquidificador capacidade 2 litros; Potência 600W; voltagem 220V; Copo material 

acrílico; Uso doméstico; Características adicionais 5 velocidades. Com filtro. 

Item 43 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 6L Potência 0,5CV, Frequência60Hz, Bivolt, Capacidade Nominal 6 

Litros. Garantia de no mínimo 1 Ano ofertada pelo fabricante. 

Item 44 

LONGARINA DE QUATRO LUGARES COM APÓIA BRAÇO ASSENTO Cor azul: Interno em 

compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm2 e 

espessura de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível HR, isenta de CFC, alta resilência, alta resistência à 

propagação de rasgo, resistência de alongamento na ruptura de no mínimo 65% (média), baixa fadiga 

dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 50 a 55 Kg/m3 e moldada anatomicamente com 

espessura média de 40 mm. Largura de 490 mm e profundidade de 460 mm. Capa de proteção e acabamento 

injetada em polipropileno com índice de toxidez menor que 5 (NES 713/1983), texturizado e bordas 

arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto: Interno em polipropileno injetado estrutural de 

grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma em poliuretano flexível HR, isenta de 

CFC, alta resilência, alta resistência à propagação de rasgo, resistência de alongamento na ruptura de no 

mínimo 65% (média), baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 50 

Kg/m3 e moldadaanatomicamente com saliência para apoio lombar e espessura média de 40 mm. Largura de 

430 mm e altura de 450 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno com índice de toxidez 

menor que 5 (NES713/1983), texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. 

Revestimento em couro micro perfurado composto por polímeros a base de PVC com gramatura de 700 a 780 

g/m2, espessura 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama ou alternativamente em tecido 

100% poliéster tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à fricção e tratamento retardante 

à propagação de chamas. Placa para fixação do assento junto á longarina para banco componível fabricada em 

chapa de aço estampada de 3,35 mm de grande resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática 

automatizada em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso, revestindo totalmente o mecanismo com 

película de aproximadamente de 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. O sistema de 

acoplamento á longarina através de abraçadeira e parafusos M 10, possibilita a fixação em qualquer ponto da 

longarina, garantindo mobilidade, robustez e facilidade de manutenção. Longarina para banco componível em 

tubo de aço 80 x 40 mm e espessura de 1,90 mm acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada 

em epoxi pó com pré-tratamento antiferruginoso, revestindo totalmente a superfície com película de 

aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos. Comprimento aproximado 

2400 mm para 04 lugares. Lateral para banco componível em aço, fabricada por processo de solda sistema 

MIG em aço tubular 550 x 330 mm com formato em “T” invertido com acabamento de superfície pintado. 

Acabamento em pintura eletrostática totalmente automatizada em epóxi pó pré-tratamento antiferruginoso, 

revestindo totalmente a superfície com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de 

resistência a agentes químicos. A lateral possui sistema de acoplamento á longarina através de parafusos M10 

que possibilita a fixação em qualquer ponto da longarina, garantindo robustez e facilidade de manutenção. 

Ponteira de acabamento para longarina injetada em polipropileno. Apoia braços fixos 4 Pares Injetados em 
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termoplástico composto texturizado polipropileno, possui design moderno e grande resistência mecânica. Toda 

cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código identificador do produto, contendo dados e 

contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e assistência técnica. Deverá ainda ter 

afixado selo de conformidade ABNT e também manual de instruções ilustrado para o usuário. 

Item 45 

MAQUINA LAVA JATO 1740 LIBRAS - Potência consumida 2,5KG; peso 23KG, tensão 220V; 

monofásico, modelo profissional; mangueira com 10 metros, carro transporte e dosificador. 

Item 46 

MESA ANGULAR Cor Cinza: Tampo confeccionado com chapas de partículas de madeira de média 

densidade (MDP – Medium Density Particleboard), selecionadas de eucalypto e pinus reflorestados, 

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, 

revestido em ambas as faces por filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, 

semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade média de 565 Kgf/m³, resistência à tração 

perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração superficial 

Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 

14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 

poliestireno de 2,5 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e raio 

ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação do tampo/estrutura deverá ser feita por 

meio de parafusos máquina M6, fixados em buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK, e cravadas no 

tampo, possibilitando a montagem e desmontagem do móvel sem danificá-lo. O acesso do cabeamento ao 

tampo deverá dar-se por meio de três orifícios redondos de diâmetro 60 mm, acabados com passa cabos de 

PVC rígido, com tampa removível, e abertura para passagem de cabos. Dimensões 

1500(600)x1500(600)x740mm. Painéis frontais: estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto 

e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 

18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à 

tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 

Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do painel é 

encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 

fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos ocultos tipo minifix. Estruturas laterais 

metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja composição se divide em PATA, COLUNA, e 

SUPORTE DO TAMPO. PATA fabricada em chapa de aço com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, 

medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão com a coluna. COLUNA dupla, fabricada em 

chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia cana; unidas peloprocesso de solda MIG 

por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3 mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as 

extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando desta forma uma interligação perfeita (entre 

PATA-COLUNA- SUPORTE DO TAMPO) por meio de solda MIG; e uma na posição vertical, 

proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, por meio de parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é 

acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a subida de cabos do piso ao tampo de forma 

discreta e funcional. SUPORTE DO TAMPO fabricado em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm, 

estampada e repuxada, fixada a COLUNA por meio de solda MIG. Todas as partes metálicas deverão ser 

submetidas a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem – decapagem - fosfatização) e 

pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com 

sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO CENTRAL: formada por chapas metálicas dobradas em formato 

pentagonal, com sua quina frontal arredondada, fundindo desta forma duas arestas do pentágono em uma única 

face redonda, conferindo a estrutura beleza e robustez; tendo uma calha interna passagem para cabeamento, 

com tampa removível, e com 05 furos para acoplamento de tomadas de elétrica, telefonia e dados. Calhas 

Estruturais Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto Estrutura/Tampo, são acoplados entre as 

estruturas, calhas de função estrutural e leito para cabeamento, confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 
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espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-

tomada com adaptadores para tomadas de energia elétrica e para plugs tipo RJ-45 e RJ11, permitindo 

passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 

devido facilitação de montagem e remontagem futuras. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 

pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática 

em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido, 

cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Apresentar junto a proposta: Laudo de conformidade 

ergonômica do produto, em acordo com a NR-17 do Ministério do Trabalho, emitido por profissional 

competente, e Certificado de conformidade com a NBR 13961, da ABNT emitido por Organismo com 

acreditação do Inmetro. 

Item 46 

MESA DE REUNIÃO Cor Cinza Tipo 01 4000x1400x470 mm: Tampo de formato elíptico, componível 

confeccionado com chapa de partículas de madeira selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas 

e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 mm de espessura, revestido em 

ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco e 

anti- reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado em fita de poliestireno com 2,5 

mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas com raio ergonômico de 

2,5 mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita através de parafusos máquina M6, fixados por meio de 

buchas metálicas confeccionadas em zamak cravadas na face inferior do tampo. Tampos com 02 recortes 

retangulares para acoplamento de duas caixas eletrificáveis. 02 Caixas eletrificáveis confeccionadas em metal, 

com tampa basculante de abertura 90º. Porta tomada embutido com 02 orifícios retangulares para colocação de 

tomadas eletrificáveis (novo padrão ABNT), 02 orifícios quadrados para colocação de receptores para plug 

RJ45 e aberturas para passagem de cabeamento. Painéis frontais (duplo paralelos), estrutural e de privacidade, 

confeccionado com 18 mm de espessura, com mesmo revestimento do tampo. O bordo que acompanha todo o 

contorno dos painéis é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura mínima, coladas com 

adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita através de parafusos ocultos tipo minifix. 

Estruturas laterais metálicas componíveis (montável/desmontável possibilitando a inversão dos lados direito e 

esquerdo), cuja composição se divide em pata, coluna, e suporte do tampo. Pata fabricada em chapa de aço 

com espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para 

conexão com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma 

de meia cana unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovalado com espessura mínima de 3 

mm, sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando 

desta forma uma interligação perfeita (entre pata-coluna-suporte do tampo) por meio de parafusos tipo M6; e 

uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, também por meio de 

parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a 

subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço 

com espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de parafusos tipo M6. 

Medindo 4000x1400x740mm. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um pré-tratamento por 

fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó 

texturizada, polimerizada em estufa a 220º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 

mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Sob nenhuma hipótese será admitido parafusos 

direto na madeira, devido facilitação de montagem e remontagem futuras. 

Item 47 

MESA DE REUNIÃO Cor Cinza Tipo 02 1250x740 mm: Tampo redondo confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto 

e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 

25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 

tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 

Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 

encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 
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arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. A fixação 

tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas metálicas 

confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Dimensões 1250x740mm. Estrutura inteiriça 

com 04 patas formada por tubos e chapas metálicas, com a base superior em tubo de aço 20 X 30 x 1,2 mm, a 

base inferior em chapa de aço repuxada curva dispensando desta forma o uso de ponteiras de PVC, com 

espessura mínima de 1,5 mm, e a coluna de sustentação composta por tubo redondo Ø 95,25 x 1,5 mm, sendo 

todo o conjunto submetido a um pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem – 

fosfatização) e pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. 

Acabamento com sapatas em PVC rígido com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais 

desníveis de piso. Apresentar junto com a proposta: Laudo de conformidade ergonômica do produto, em 

acordo com a NR-17 do Ministério do Trabalho, emitido por profissional competente, e Certificado de 

conformidade com a NBR 13966, da ABNT emitido por Organismo com acreditação do Inmetro 

Item 48 

MESA MONOBLOCO QUADRADA NA COR BRANCA: Mesa de plástico monobloco, medidas (cxlxa) 

680x680x730mm, branca, empilháveis, abertura central para guarda-sol, confeccionada em polipropileno e 

aditivos.  

Item 49 

MESA RETANGULAR Cor Cinza Dimensões 1200x600x740 mm. Tampo confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto 

e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 

25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 

tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 

Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 

encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 

arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões 

1200x600x740mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por 

meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: 

estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces 

com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antireflexo. As 

chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência 

à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 

14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que 

acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 

ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja 

composição se divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. Pata fabricada em chapa de aço com 

espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão 

com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia 

cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovulado com espessura mínima de 3 mm, 

sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando 

desta forma uma interligação perfeita (entre PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de solda 

MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sobo tampo, por meio de 

parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a 

subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço 

com espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Calhas 

Estruturais Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto Estrutura/Tampo, são acoplados entre as 

estruturas, calhas de função estrutural e leito para cabeamento, confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 

espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-



 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 

e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com 
 

 

tomada com adaptadores para tomadas de energia elétrica e para plugs tipo RJ-45 e RJ11, permitindo 

passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 

devido facilitação de montagem e remontagem futuras. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 

pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática 

em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido 

com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 

Item 50 

MESA RETANGULAR Cor Cinza Dimensões 800x600x740 mm. Tampo confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade(MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 25 

mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 

mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565Kgf/m³, resistência 

à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à tração 

superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos 

e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 

fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 

arredondadas e raio ergonômico de 2,5 mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões 800x600x740mm. A 

fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por meio de buchas 

metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: estrutural e de 

privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 

Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina 

sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 

termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antireflexo. As chapas 

possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência à 

flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 

14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que 

acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 

ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja 

composição se divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. Pata fabricada em chapa de aço com 

espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão 

com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia 

cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovulado com espessura mínima de 3 mm, 

sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando 

desta forma uma interligação perfeita (entre PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de solda 

MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, por meio de 

parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a 

subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço 

com espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Calhas 

Estruturais Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto Estrutura/Tampo, são acoplados entre as 

estruturas, calhas de função estrutural e leito para cabeamento, confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 

espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-

tomada com adaptadores para tomadas de energia elétrica e para plugs tipo RJ-45 e RJ11, permitindo 

passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 

devido facilitação de montagem e remontagem futuras. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 

pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática 

em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido 

com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Apresentar juntamente com a 

proposta: Laudo de conformidade ergonômica do produto, em acordo com a NR-17 do Ministério do 

Trabalho, emitido por profissional competente, e Certificado de conformidade com a NBR 13966, da ABNT 

emitido por Organismo com acreditação do Inmetro. 

Item 51 
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MESA RETANGULAR Cor Cinza Dimensões 1500x600x740 mm: Tampo confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto 

e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 

25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melânico com espessura de 

0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. As chapas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 

resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,1, resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência à 

tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - 

Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 

encabeçado com fita de poliestireno com 2,5 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com 

arestas arredondadas e raio ergonômico de 2,5mm de acordo com as Normas ABNT. Dimensões 

1500x600x740mm. A fixação tampo/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos máquina M6, fixados por 

meio de buchas metálicas confeccionadas em ZAMAK cravadas na face inferior do tampo. Painel frontal: 

estrutural e de privacidade, confeccionados com chapas de partículas de madeira de média densidade (MDP – 

Médium Density Particleboard), selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e consolidadas 

com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces 

com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e antireflexo. As 

chapas possuem densidade mínima de 575 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3,6, resistência 

à flexão estática kgf/cm² = 163, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as normas NBR 

14810-1 - Terminologia, NBR 14810-2 - Requisitos e NBR 14810-3 - Métodos de ensaio. O bordo que 

acompanha todo o contorno do painel é encabeçado em fita de poliestireno com 0,45 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt. A fixação painel/estrutura deverá ser feita por meio de parafusos 

ocultos tipo minifix. Estruturas laterais metálicas constituídas por chapas metálicas conformadas, cuja 

composição se divide em PATA, COLUNA, e SUPORTE DO TAMPO. Pata fabricada em chapa de aço com 

espessura de 1,5 mm, estampada e repuxada, medindo 60 x 520 x 70 mm, com furos superiores para conexão 

com a coluna. Coluna dupla, fabricada em chapa de aço com espessura de 0,9 mm, dobrada em forma de meia 

cana; unidas pelo processo de solda MIG por chapas de formato ovulado com espessura mínima de 3 mm, 

sendo estas chapas dispostas em ambas as extremidades da coluna, na posição horizontal, proporcionando 

desta forma uma interligação perfeita (entre PATA-COLUNA-SUPORTE DO TAMPO) por meio de solda 

MIG; e uma na posição vertical, proporcionando a fixação de calha estrutural sob o tampo, por meio de 

parafusos tipo M6. Paralela à coluna, é acoplada uma calha de saque lateral, cuja função é proporcionar a 

subida de cabos do piso ao tampo de forma discreta e funcional. Suporte do tampo fabricado em chapa de aço 

com espessura mínima de 3 mm, estampada e repuxada, fixada a coluna por meio de solda MIG. Calhas 

Estruturais Eletrificáveis para dar maior estabilidade do conjunto Estrutura/Tampo, são acoplados entre as 

estruturas, calhas de função estrutural e leito para cabeamento, confeccionadas em chapa de aço dobrada, com 

espessura mínima de 0,9 mm, fixada a estrutura por meio de parafuso máquina M6x12. A calha contém porta-

tomada com adaptadores para tomadas de energia elétrica e para plugs tipo RJ-45 e RJ11, permitindo 

passagem de cabos para lógica e telefonia. Sob nenhuma hipótese será admitido parafusos direto na madeira, 

devido facilitação de montagem e remontagem futuras. Todas as partes metálicas deverão ser submetidas a um 

pré-tratamento por fosfatização a base de zinco (lavagem - decapagem - fosfatização) e pintura eletrostática 

em tinta epóxi em pó texturizada, polimerizada em estufa a 200º C. Acabamento com sapatas em PVC rígido 

com diâmetro de 63 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. Apresentar junto com a 

proposta: Laudo de conformidade ergonômica do produto, em acordo com a NR-17 do Ministério do 

Trabalho, emitido por profissional competente, e Certificado de conformidade com a NBR 13966, da ABNT 

emitido por Organismo com acreditação do Inmetro. 

Item 52 

PALETE PLÁSTICO - PL3 - 1200x1000x130 mm, em PEAD com 3runners extra reforçados para maior 

resistência e uso em estantes porta paletes, desenvolvido em polietileno extrusado de alta densidade, dentro 

das normas da ANVISA, para substituir os paletes de madeira com o melhor custo benefício e durabilidade, 

viabilizando todo tipo de acondicionamento, estocagem, transporte e exposição de produtos. Material PEAD 

polietileno de alta densidade. Duas entradas para paleteira e empilhadeira 

Item 53 
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POLTRONA FIXA COM BRAÇOS Cor azul: Assento com interno em compensado anatômico multilaminado 

(7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta 

resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica 

e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 

40 mm. Profundidade 460 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em 

polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto - Interno 

em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma 

injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta 

tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 

a 55 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 450 mm. 

Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que 

dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte fixo para encosto fabricado em chapa de aço estampada de 6,00 

mm de espessura com nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em 

pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a 

estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, 

com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 

garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Capa do suporte para encosto injetado em 

polipropileno texturizado. Revestimento em couro micro perfurado composto por polímeros a base de PVC 

com gramatura de 700 a 780 g/m2, espessura 0,90mm, aditivado contra raios UV e com aditivos antichama ou 

alternativamente em tecido 100% poliéster tipo crepe com gramatura de 235 g/m2, solidez da cor à luz e à 

fricção e tratamento retardante à propagação de chamas. Apoia braço fixo de formato curvo fechado, com 

alma de aço estrutural revestido em poliuretano pré-polímero integral skin, texturizado. Matéria prima 

totalmente isenta de CFC, não agressiva ao meio ambiente. Dimensões: 295 mm de comprimento e 50 mm de 

largura. Estrutura fixa contínua curvada a frio em máquina automática garantindo confiabilidade e resistência, 

em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço 

estampado de 3,00 mm, totalmente soldada por sistema MIG e acabamento de superfície pintado. Acabamento 

em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a 

estrutura com película de aproximadamente 60 mícrons com propriedades de resistência a agentes químicos, 

com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluorzircônio, que 

garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). A estrutura possui acoplamento para fixação 

do suporte para encosto tipo lâmina diretamente na placa de fixação do assento sendo mais resistente que a 

usual fixação no interno em compensado anatômico. Deslizadores envolventes injetados em polipropileno. 

Apresentar junto com a proposta: Certificado de Conformidade ABNT NBR 13962 emitido por Organismo 

com acreditação do Inmetro. Toda cadeira receberá selo de garantia afixada sob o assento com código 

identificador do produto, contendo dados e contato do fabricante afim de rastreamento para efeito de garantia e 

assistência técnica. 

Item 54 

QUADRO AVISOS, material madeira acarpetada, comprimento 150, finalidade anexar avisos, material 

moldura alumínio, altura 100 cm. 

Item 55 

SISTEMA DE MESA DE SOM COM 16 CANAIS DE ENTRADA – Rack 19; entradas de microfone 

balanceadas composto por 6 canais com entrada XLR; 6 canais com jack TRS1/4 (P10); 10 entradas de linha 

balanceadas; 2 entradas de linha com conectores RCA; 3 bandas de equalização por canal; Phantom Power 

(48V); Controle AUX/FX post-fader para processador de efeito externo; Controle MON pre-fader para sistema 

de retorno; Saída Phones estéreo com controle de volume; chave MIX L-R; Tomada REC OUT com 

conectores RCA; V.U. tipobargraph com 4 Led's; saída de monitor slide-fader 60mm em todos canais de 

entrada e saídas MIX L-R; controles rotativos selados; Jacks metálicos; limentação: 220V ou bivolt. Garantia: 

12 meses. 

Item 56 

SOFÁ DE 01 LUGAR COM BRAÇOS: revestido em tecido na cor azul. Estrutura interna confeccionada em 

Madeira de Eucalipto Saligno Grandis - Material de reflorestamento ecologicamente correto. Toda madeira 

recebe um tratamento especial desde o plantio para evitar fungos, cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades 20 
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e 28. As espumas são de alto fator de conforto isentas de CFC. Persinta Elástica Material desenvolvido 

especialmente para ser utilizado no assento, todas entrelaçadas proporcionando um melhor retorno e conforto. 

Sua composição principal é o látex recoberto e o polipropileno. A mesma pode chegar à um alongamento de 

até 80% de seu tamanho original podendo ter uma força de tração de mais de 200Kg. Grampos Resinados 

produzidos em aço e testados em laboratórios que ensaiam efeitos mecânicos nas mais rígidas normas 

aplicáveis no mercado. Dimensões: Altura total: 75 cm; Profundidade total: 85 cm; Largura total: 100 cm. 

Item 57 

SOFÁ DE 02 LUGARES COM BRAÇOS: revestido em tecido na cor azul. Estrutura interna confeccionada 

em Madeira de Eucalipto Saligno Grandis - Material de reflorestamento ecologicamente correto. Toda madeira 

recebe um tratamento especial desde o plantio para evitar fungos, cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades 20 

e 28. As espumas são de alto fator de conforto isentas de CFC. Persinta Elástica Material desenvolvido 

especialmente para ser utilizado no assento, todas entrelaçadas proporcionando um melhor retorno e conforto. 

Sua composição principal é o látex recoberto e o polipropileno. A mesma pode chegar à um alongamento de 

até 80% de seu tamanho original podendo ter uma força de tração de mais de 200Kg. Grampos Resinados 

produzidos em aço e testados em laboratórios que ensaiam efeitos mecânicos nas mais rígidas normas 

aplicáveis no mercado. Dimensões: Altura total: 75 cm; Profundidade total: 85 cm; Largura total: 156 cm. 

Item 58 

SOFÁ DE 03 LUGARES COM BRAÇOS: revestido em tecido na cor azul. Estrutura interna confeccionada 

em Madeira de Eucalipto Saligno Grandis - Material de reflorestamento ecologicamente correto. Toda madeira 

recebe um tratamento especial desde o plantio para evitar fungos, cupins e mofo. Espuma Soft. Densidades 20 

e 28. As espumas são de alto fator de conforto isentas de CFC. Persinta Elástica Material desenvolvido 

especialmente para ser utilizado no assento, todas entrelaçadas proporcionando um melhor retorno e conforto. 

Sua composição principal é o látex recoberto e o polipropileno. A mesma pode chegar à um alongamento de 

até 80% de seu tamanho original podendo ter uma força de tração de mais de 200Kg. Grampos Resinados 

produzidos em aço e testados em laboratórios que ensaiam efeitos mecânicos nas mais rígidas normas 

aplicáveis no mercado. Dimensões: Altura total: 75 cm; Profundidade total: 85 cm; Largura total: 196 cm.  

Item 59 

SUPORTE PARA TV - Suporte articulado para TV LCD de até 55 polegadas, em material anti corrosivo, que 

suporte até 28kg, que tenha as seguintes funções: avanço e recuo da tela, giro horizontal, ajuste na inclinação 

lateral, ajuste na inclinação para baixo, que possua organizador de cabos, com garantia de 12 meses. 

Item 60 

TENDA FECHADA (TIPO PIRÂMIDE) - Material: Estrutura metálica tubular industrial, com tratamento 

anti-ferrugem, na Cor branca, Dimensões: 4 x 4 m;, Características adicionais: com fechamento nas quatro 

laterais: Descrição: lona na cor branca black-out, chapas 16 nos pés, chapas 16 na parte aérea, cantos para 

encaixe em tubos DIN especial, Solda por rádio frequência (eletrônica), Velcros reforçados para maior 

segurança, Montagem por repuxos, encaixes, sapatas e estacas de fixação por cordas, Cobertura em lona 

vinílica (PVC) de alta resistência em tensionamento, com tratamento anti-UV, anti-chama, anti-mofo, anti-

sujeira, Altura do pé direito de no mínimo 2,50mts, Estacas para amarração ao solo e cordas, Fechamento nas 

04 (quatro) laterais removível. Capa de proteção para transporte, Manual de instruções de 

montagem/desmontagem. 

Item 61 

TENDA SANFONADA - estrutura em material galvanizado, lona impermeável (azul) recobrindo o teto e os 

três lados da tenda, montagem simplificada (Tam.3x3) 

Item 62 

TELEVISÃO LED 40 POLEGADAS: conexões: duas entradas hdmi - resolução: 1920x1080 - consumo 

(kw/h): abaixo de 0.3w cor: preto idiomas do menu: português, inglês e espanhol timer on/off sleep timer 

canais: 180 sistema em cores: PAL-MLN E NTSC contraste: dynamic contraste ratio (high contraste) brilho: 

504 cdlm2 FULL HDTV potência de áudio: 1Ow x 2 som estéreo surround dolby digital frequência:120hz 

voltagem: ac 100 - 240v -controle remoto. 

Item 63 

TV 32 DE LED, FULL HD – Slim 100% tela plana; freqüência mínima de operação 120Hz; Conversor Digital 

integrado; controle remoto; sistema de cor resolução imagem FULL HD; sintonizador de TV digital integrado; 
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Rádio FM; Entrada USB; 2 (duas) entradas HDMI; CONEXÃO hdmi; função timer on/off; Ajuste de imagem; 

Som; Função closed caption; mínimo de dois alto falantes internos. 

Item 64 

TV 42 LED FULL HD - Bivolt/120Hz; com no mínimo: resolução: FULL HD - 1.920 x 1.080p; cor preta; 

conversor digital integrado; 3 entradas HDMI; 1 entrada USB; alto- falantes integrados; som estéreo; função 

Closep Caption; tecla MUTE; sistema de cor: NTSC, PAL-M, PAL-N, Timer On/Off; idioma do menu em 

português; 01 controle remoto; itens inclusos: 01 cabo componente; 01 cabo de força; 01 suporte de base; 01 

manual do usuário (em português) e garantia de 01 ano. 

Item 65 

TV 60 LED FULL HD - 60 polegadas ou superior, conexões: 02 entradas HDMI, Resolução 1920x1080, 

consumo(kw/h): abaixo de 0,3 w, cor: preto, indioma: português, inglês, espanhol, timer on/off sleeptimer, 

canais: 180, sistema de cores: PAL-MLNe NTSC, contraste: dynamic contraste ratio (high contraste), brilho 

504 cdlm2 FULL HDTV, potência de áudio: 10x2 som estéreo surround dolbly digital, frequência: 120 hz, 

voltagem: ac 100-240 - controle remoto. 

Item 66 

VENTILADOR DE PÉ – Ventilador de Pé Coluna – Material - Composição metal – velocidade 3 – área de 

ventilação (1 quadrado: 20 m quadrado com inclinação com 4 elices de inox) – voltagem de 220 wolts – 

Potência 50 w – Consumo KW/H 0,05 QW/H – Cor/INOX – manual de instruções e manual de assistência 

técnica – Dimensões: - cm(AxLxP) 137 x 45 x 39 cm - Peso aproximado do produto Kg 14. 

Item 67 

VENTILADOR DE PAREDE -  ventilador de parede 50cm – cor: branca, tam.: 50cm.de diâmetro e ótima 

eficiência. Especificações técnicas mínimas: material, plásticos, ferro e componentes eletrônicos. Funções: 

Ventilação Oscilação, Potência 210W (para velocidade máxima). Rotação1500 RPM. Que permite ajuste 

contínuo de velocidade. Quantidade de hélices: 3; Inclinação ajustável; Altura regulável; Protetor térmico; 

Fusível de segurança. Tipo de acionamento:  que seja acionado através do controle de parede. Acompanhar 

controle junto com o produto. Grade Removível; desmontável. Alimentação: 220 Volts; Baixo consumo de 

energia. Dimensões aprox.:(L x A x P): 50 x 50 x 23cm.Hélice (D)47cm. Fácil limpeza; Silencioso; Design 

Moderno e clean; Itens inclusos: - Ventilador;- Manual em português;- Termo de Garantia, Canopla;- 

Controle;- Suporte de parede com fixadores. 

 

 

6 – FISCAL DE CONTRATO 

6.1. A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO, o qual promoverá o acompanhamento 

do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos, 

anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências de 

quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma. 

 

7 – AQUISIÇÃO DO OBJETO  

7.1 A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de “Ordem de Fornecimento”, a ser assinada pelo 

Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades, preços 

unitários e totais. 

7.2 Outras Informações sobre o objeto: 

a) Os bens ofertados deverão ser originais de fábrica, não se admitindo, em hipótese alguma, produtos 

recondicionados ou com qualidade alterada, sob pena do afastamento do certame e/ou do não 

recebimento dos mesmos quando de sua entrega. 

b) Os bens, ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ABNT (Lei n.º 4.150 de 21.11.62), no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos 

mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

c) A licitante que não atender às especificações técnicas estabelecidas terá sua proposta desclassificada.  

d) O transporte, carga e descarga dos bens serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 
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e) Não serão aceitas especificações com expressões do tipo: “conforme o edital”, “conforme as 

especificações do edital” ou assemelhados. 

f) Todas as características técnicas devem ser comprovadas através de documentos de domínio público 

emitidos pelo fabricante, tais como: catálogos, manuais, fichas de especificação técnica ou páginas da 

internet impressas, onde o produto ou componente ofertado seja claramente descrito em forma visual e/ou 

escrita.  

g) Os materiais informativos utilizados para comprovar as especificações dos produtos cotados, que 

estejam impressos em idioma diverso do nacional, deverão ser apresentados com tradução para o 

português. 

 

8 – GARANTIA  

8.1. Os produtos não duráveis deverão conter um prazo de garantia mínimo de 30 (trinta) dias, enquanto 

os produtos duráveis deverão conter um prazo de garantia mínima de 90 (noventa) dias, devendo, ainda, 

os produtos serem entregues sem prejuízo da garantia do fabricante. 

8.2. Durante o prazo de garantia dos materiais, a CONTRATADA fica obrigada a substituir o material 

defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas. 

 

9 - LOCAL DE ENTREGA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, localizada na Praça Vereador Homerino Segadilha, nº 5, Centro Av. 

Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E ABASTECIMENTO 

 localizada na Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, localizada na Av. Rio Parnaíba, nº 

820, Centro, Alto Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER, JUVENTUDE E TURISMO, localizada na Av. Rio Parnaíba, 

nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DE SAÚDE, localizada na Praça Coronel Adolpho Lustosa, S/N , Centro, Alto 

Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, localizada na Praça Vereador Homerino 

Segadilha, nº 5, Centro Av. Rio Parnaíba, S/N, Centro, Alto Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, localizada na Av. Rio Parnaíba, nº 820, 

Centro, Alto Parnaíba/MA; 

SECRETARIA DA FAZENDA E FINANÇAS, localizada na Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto 

Parnaíba/MA; 

GABINETE DO PREFEITO (GAB), localizado na Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA; 

10 – PRAZO DE ENTREGA 

A contratada deverá entregar o material, impreterivelmente, em até 15 (quinze) dias úteis a contar da data 

do recebimento da Nota de empenho ou Ordem de Fornecimento ou serviço.  

 

11 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

11.1 O objeto da presente licitação será recebido da seguinte forma: 

a) Provisória: mediante Termo de Recebimento Provisório, imediatamente após a entrega, para efeito e 

posterior verificação da conformidade do material com as especificações; 

b) Definitiva: mediante Termo de Recebimento Definitivo, em até cinco dias úteis após o recebimento 

provisório, e início do procedimento de instalação, após a verificação da qualidade e quantidade do bem, 

a Secretaria demandante, emitirá o Termo de Recebimento Definitivo, ocasião em que se fará constar o 

atesto da nota fiscal; 

11.2 O acompanhamento e a fiscalização do objeto do futuro contrato serão exercidos por meio de um 

representante (denominado Fiscal) ou um substituto, designados pela contratante mediante Portaria, aos 
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quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e 

desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência ao 

contratado, conforme determina o art. 67, da Lei nº 8.666/1993. 

11.3 Cabe ao contratado atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do Fiscal 

ou do substituto inerentes ao objeto da licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a 

contratante, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou 

redução da responsabilidade do contratado, que é total e irrestrita em relação à execução do objeto, 

inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou 

desconformidade observada na execução do ajuste/contrato. 

11.4 A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em 

corresponsabilidade da contratante ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 

11.5 O objeto do presente Termo deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das 

especificações estabelecidas pelos órgãos competentes, sendo que a inobservância desta condição 

implicará a sua recusa, bem como a sua devida adequação/substituição, sem que caiba ao contratado 

qualquer tipo de reclamação ou indenização. 

11.6 As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão 

encaminhadas à autoridade competente da contratante para adoção das medidas convenientes, consoante 

disposto no § 2º do art. 67 da Lei nº. 8.666/93. 

11.7 Caso seja necessário, um representante da CONTRATADA poderá ser convocado para acompanhar 

o recebimento dos materiais, sendo a conferência efetuada na presença de testemunhas em caso de não 

comparecimento. 

11.8 Os materiais permanentes deverão estar em embalagens próprias, sem qualquer violação ou 

danificação, obedecendo aos respectivos prazos de validade das marcas oferecidas; 

11.9 Os produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a legislação 

vigente aplicada, serão rejeitados pelos órgãos participantes.  

 

12 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

12.1. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:  

12.1.1. No mínimo, 1 (um) Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou está fornecendo produtos 

compatíveis com o objeto desta licitação. O atestado deverá ser impresso em papel timbrado do emitente, 

constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por seus sócios, diretores, 

administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome 

completo e cargo/função. 

 

13 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

13.1. São obrigações da CONTRATANTE: 

13.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; 

13.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas no Edital; 

13.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do 

Edital; 

13.1.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo 

recebimento dos produtos adquiridos; 

13.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

13.1.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, 

no contrato; 
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13.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

 

14 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
14.1 Responder, independentemente da fiscalização e do acompanhamento pela CONTRATANTE, por 

quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados, direta ou indiretamente, à SECRETARIA, ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do Contrato; 

14.2 Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos da legislação vigente, 

prestando-os de acordo com as especificações e os prazos constantes deste Termo de Referência; 

14.3 Responsabilizar-se pela completa entrega e montagem dos equipamentos inclusive (escadas e 

andaimes) e peças fornecidos, inclusive pela retirada, quando constatadas quaisquer impropriedades nos 

mesmos, assim como de todo entulho decorrente da execução do contrato, de imediato e às suas 

expensas, dando-lhes o destino permitido em lei; 

14.4 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou de acompanhamento pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba. 

14.5 Responsabilizar-se, integralmente, pelos seus empregados alocados na execução da instalação do 

objeto do contrato, arcando com todos os custos, salários, transporte, refeição, verbas legais, trabalhistas, 

fundiárias ou de qualquer natureza, nos termos da legislação vigente; 

14.6 A CONTRATADA obriga-se a fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), estes últimos, quando for o caso, aos empregados alocados 

na execução do objeto do contrato, FISCALIZANDO-LHES o uso; 

14.7 Designar, dentre os funcionários destacados para a instalação dos equipamentos, aquele(s) que 

agirá(ão) como preposto(s), apto(s) a representar a CONTRATADA, com poderes suficientes para prestar 

e receber esclarecimentos. 

14.8 Instruir seu(s) profissional(is) envolvido(s) na execução do objeto contratado quanto à necessidade 

de acatar as orientações do representante da CONTRATANTE; 

14.9 Cumprir as orientações do fiscal do contrato, exceto as que infringirem normas legais; 

14.10 Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou 

anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adoção imediata das medidas cabíveis; 

14.11 É vedado, à CONTRATADA, transferir, no todo ou em parte, as obrigações do presente contrato, 

sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

14.12 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, 

§ 1º, da Lei nº 8.666/1993; 

14.13 Não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato. 

14.14 A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo do 

Termo de Referência, edital e contrato. 

 

15 – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS 

15.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o 

instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente 

de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades: 

a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Alto Parnaíba, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos;  

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.  

 

15.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada à 

aplicação das seguintes multas de mora:  



 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 

e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com 
 

 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em 

atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a 

partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato. 

 

15.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à 

Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato: 

a) advertência escrita;  

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato 

c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo de até 05 

(cinco) anos. 

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração 

Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos ou até que o contratado cumpra as condições de reabilitação;  

 

15.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista 

na alínea “b”.  

 

15.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades 

previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.  

 

15.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, 

quando:  

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;  

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;  

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.  

 

15.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da 

notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.  

 

15.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, 

amigável ou judicialmente.  

 

15.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

 

16 – DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) dias, 

contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante 

apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito; 

 

16.2. O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo esta demostrar 

por meio da seguinte documentação: 

 

a) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária; 
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b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

e) Outros que sejam necessários para a realização do certame. 

 

16.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e 

reapresentação. 

 

17 – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

17.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 

poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado 

do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador. 

17.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o parágrafo §3º, do artigo 21 do Dec. 

Municipal 005/2017, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos 

participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item 

registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 

independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

 

18- DA ESTIMATIVA DE PREÇO  

O valor global estimado para o presente Registro de Preços é de R$ 1.165.573,13 (hum milhão cento e 

sessenta e cinco mil quinhentos e trinta e três reais e treze centavos)  

 

19 – VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

A Ata de Registro de Preços decorrentes do presente Pregão terá validade de 12 (doze) meses.  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

 

ANEXO II 

 

Ilmo. Sr.  

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba  

Alto Parnaíba - MA. 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 

Ref.: Pregão SRP nº 28/2018 

 

Prezado Senhor, 

 

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada 

em _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº 

________________, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação 

por meio dos documentos integrantes do “envelope n°02”, sob a pena de sujeição às penalidades previstas 

neste edital e na legislação especifica vigente. 

 

......................(.....), ....... de ................... de 2018. 

 

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

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

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

 

ANEXO III 
 

Ilmo. Sr.  

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba  

Alto Parnaíba - MA 

 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

 

 

Ref.: Pregão SRP nº 28/2018 

 

Prezado Senhor,  

 

 

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 

_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº 

________________, interessada(o) em participar do Edital de Pregão SRP nº 28/2018 instaurado pela 

Prefeitura Municipal de Alto Parnaiba -MA, declara, sob as penas da Lei, para os devidos fins que se 

enquadra na modalidade de microempresa / empresa de pequeno porte, conforme define o Art. 3º da Lei 

Complementar nº. 123/2006, alterado pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

ALTO PARNAIBA - MA,.......... de .................. de 2018. 

 

 

________________________ 

Representante legal 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

 

ANEXO IV 
 

Ilmo. Sr.  

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba  

Alto Parnaíba - MA 

 

 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 

INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Ref.: Pregão SRP nº 28/2018 

 

Prezado Senhor, 

 

____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada 

em _________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº 

________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 

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

 

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

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

......................(.....), ....... de ................... de 2018. 

 

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

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

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

 

ANEXO V 

 

 

Ilmo. Sr.  

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba  

Alto Parnaíba - MA 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS 

SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 

Ref.: Pregão SRP nº 28/2018 

 

Prezado Senhor, 

 

____________(nome da empresa)______________,0 CNPJ nº ___________, sediada em 

_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº 

________________, DECLARA, sob as penas da Lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 

que até esta data, não  ocorreu nenhum fato superveniente que seja impeditivo de sua habilitação na 

licitação em epígrafe. 

 

......................(.....), ....... de ................... de 2018. 

 

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

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

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

 

ANEXO VI 

 

Ilmo. Sr.  

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba  

Alto Parnaíba - MA 

 

DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL  

CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL  
 

Ref.: Pregão SRP nº 28/2018 

 

Prezado Senhor, 

 

  ____________(nome da empresa)______________, CNPJ nº ___________, sediada em 

_________(endereço completo)__________, por intermédio de seu representante legal Sr(a) 

_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ________________ e do CPF nº 

________________, DECLARA, para os devidos fins, que concordamos com todos os termos descritos 

no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos do certame. 

 

......................(.....), ....... de ................... de 2018. 

 

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

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

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

 

ANEXO VII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de 

(Identificação completa da licitante), doravante denominada Licitante, para fins do disposto no item 

(completar) do Edital (completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da Lei, em especial o 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da 

proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com 

ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio 

ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação 

da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da 

abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

ALTO PARNAIBA (MA), ___ de _____________ de 2018 

 

(Representante legal do licitante no âmbito da licitação, com identificação completa) 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 



 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 

e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com 
 

 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

 

ANEXO VIII 

 

 

“MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS” 
Ilmo. Sr.  

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba  

Alto Parnaíba - MA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a 

licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 

venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno 

conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade 

das instruções e critérios de qualificação definidos no edital. 

ITEM DESCRIÇÃO UND 
QUANT 

TOTAL 
MARCA 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1 

APARELHO DE SOM MICRO 

SYSTEM COM FUNÇÃO USB E 

LEITOR DE MP3 

UND 20  
           

2.380,62  
R$47.612,40 

2 

APARELHO TELEFÔNICO 

CONVENCIONAL - Modos de 

discagem tom e pulso 

UND 4  R$205,73 R$822,92 

3 

APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 

- Contendo fone, base, bateria 

recarregável, cabo de linha telefônica, 

adaptador de tensão 110-220 v, 

frequência (Hz) 1.91 a 1,92 GHz 

UND 7  R$356,42 R$2.494,94 

4 
ARMÁRIO ALTO Cor cinza Tipo 01 

Dimensões 800x500x1800 mm 
UND 10  R$865,58 R$8.655,80 

5 
ARMÁRIO ALTO Cor cinza Tipo 01 

Dimensões 800x500x1600 mm 
UND 42  R$833,08 R$34.989,36 

6 
ARMÁRIO ALTO Cor Cinza 

Dimensões 800x500x1600 mm 
UND 11  R$828,75 R$9.116,25 

7 

ARMÁRIO ALTO SEMIABERTO – 

com duas portas, com 25 mm de 

espessura, com duas prateleiras, com 

chaves, na cor: cinza medindo: 1,60m 

(altura) x 0,80m (largura) x 0,47m 

(profundidade). 

UND 43  R$757,25 R$32.561,75 

8 
ARMÁRIO BAIXO Cor cinza 

Dimensões 800x500x740mm 
UND 33  R$746,42 R$24.631,86 

9 
ARMÁRIO MÉDIO Cor Cinza 

Dimensões 800x500x1000 mm 
UND 32  R$725,73 R$23.223,36 
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10 

ARQUIVO COM 04 GAVETÕES 

PARA PASTAS SUSPENSAS Cor 

Cinza: Dimensões 465x680x1410mm. 

UND 43  R$866,56 R$37.262,08 

11 
ASPIRADOR DE PÓ com potência 

mínima de 1500 W 
UND 5  R$432,25 R$2.161,25 

12 

BALANÇA (para pesagem no mínimo 

150kg) - Balança eletrônica com 

estrutura em aço carbono 

UND 12  R$973,92 R$11.687,04 

13 

BALANÇA (para pesagem no mínimo 

15kg) – Balança com display cristal 

líquido com 15 mm de altura 

UND 33  R$540,58 R$17.839,14 

14 

BALANÇA PRECISAO - 500g 

sensibilidade 0,001g reprodutibilidade 

0,001g; campo de tara 500g; tempo 

máximo de estabilidade de até 2s; 

dimensões do prato 100mm; dimensões 

CxLxA (mm) 292x210x290; peso 

6,85kg 

UND 9  R$226,42 R$2.037,78 

15 
BEBEDOURO ÁGUA - Bebedouro 

água tipo pressão 
UND 31  R$876,42 R$27.169,02 

16 

BEBEDOURO INDUSTRIAL – 

Capacidade de 200 litros no 

reservatório 

UND 15  R$3.466,67 R$52.000,05 

17 

BEBEDOURO TIPO COLUNA – 20 

LITROS - Gabinete em plástico 

injetado e chapa de aço inox para 

acomodar galões de 20 litros 

UND 22  R$735,58 R$16.182,76 

18 

CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, 

assento e encosto em madeira 

compensada moldada anatomicamente, 

REVESTIDA EM TECIDO NA COR 

Azul. 

UND 125  R$249,17 R$31.146,25 

19 

CADEIRA GIRATÓRIA COM 

BRAÇOS Cor azul Tipo 01: Encosto 

com Interno em compensado anatômico 

multilaminado (7 lâminas com 1,5 mm 

cada) moldada a quente 

UND 57  R$687,28 R$39.174,96 

20 

CADEIRA GIRATÓRIA COM 

BRAÇOS Cor azul Tipo 02: Encosto 

com Interno em polipropileno injetado 

estrutural de grande resistência 

mecânica, conformado 

anatomicamente. 

UND 70  R$687,28 R$48.109,60 

21 

CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR 

ALTA COM APOIO BRAÇO Cor 

azul: Assento Interno em compensado 

multilâminas de madeira moldada 

anatomicamente a quente com pressão 

de 10 kgf/cm2 e espessura de 10,5 mm 

UND 22  R$715,95 R$15.750,90 
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22 

CADEIRA MONOBLOCO SEM 

BRAÇO: cadeira de Plástico 

monobloco, branca, medidas 

430x510x900mm (lxcxa) 

UND 292  R$280,95 R$82.037,40 

23 

CAFETEIRA ELÉTRICA 

INDUSTRIAL DE 10 LITROS: 

Cafeteira cilíndrica em aço inox de 10 

litros, com termostato regulável; 220v 

monofásico, acompanhada de tampa, 

saco coador e aro coador. 

UND 11  R$686,93 R$7.556,23 

24 

CAFETEIRA ELÉTRICA PEQUENA, 

Em aço escovado, capacidade 24 

xícaras (considerando xícaras de 

capacidade 50ml), jarra térmica em 

vidro 

UND 24  R$447,62 R$10.742,88 

25 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DE 

200W RMS – Bivolt/60hz, com entrada 

USB/SD; 1 (um) alto falante 12; 1 (um) 

tweeter com 4 canais de entrada, canal 

1: 1 entrada de guitarra ativa 

UND 15  R$1.950,00 R$29.250,00 

26 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA 

DE 150W - Potência 150W RMS 

300W; 600W Pico; Mixer de 2 Canais: 

Ch 1 - Entrada de microfone com 

conectores XLR e plug 1/4 e controle 

UND 8  R$2.165,58 R$17.324,64 

27 

CLAVICULÁRIO PARA 60 

CHAVES: quadro para guarda de 

chaves de aço, pintado na cor cinza, 

dimensões aprox.. 40 cm 

(comprimento) X 40 cm (largura) x 6 

cm (profundidade) 

UND 11  R$2.171,67 R$23.888,37 

28 

ESCADA COM 7 DEGRAUS: 

Capacidade de carga nominal de 

trabalho mínima: 100Kg; Estrutura em 

tubo de seção retangular de alumínio; 

Alça de apoio sobre o degrau superior 

UND 14  R$315,25 R$4.413,50 

29 

FOGÃO DE 4 BOCAS: acendimento 

automático - forno de grade auto 

deslizante - autolimpante, trava de 

forno - dupla entrada de gás - 

queimadores vulcano – bivolt  

UND 38  R$540,58 R$20.542,04 

30 

FORNO DE MICROONDAS 28 

LITROS. Trava de segurança 

eletrônica; Descongelamento 10 níveis 

de potência; Relógio digital; Tecla +1 

minuto. 

UND 18  R$552,52 R$9.945,36 

31 

FRAGMENTADORA DE PAPEL - 

Abertura da Boca: 220mm Tempo de 

Funcionamento: 2 minutos ligada e de 

UND 8  R$758,33 R$6.066,64 
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13 a 30 minutos desligada dependendo 

da temperatura ambiente  

32 

FREEZER HORIZONTAL 420 

LITROS – Com 02 tampas; Termostato 

de dupla função; Painel de controle 

com termostato e três Leds; 

Condensador embutido para facilitar a 

limpeza 

UND 15  R$3.248,92 R$48.733,80 

33 

FRIGERADOR FREEZER - 

Refrigerador doméstico, capacidade 

total líquida de 180 litros, voltagem 

110/220, características adicionais com 

congelador. 

 
19  R$2.383,33 R$45.283,27 

34 

FRIGOBAR 120 LITROS - Tipo 

vertical; Cor branco; Capacidade 120 

litros; Controle de temperatura; Porta 

latas; Gaveta multiuso; Compartimento 

extra frio; Prateleiras aramadas 

UND 11  R$1.300,00 R$14.300,00 

35 

FRIGOBAR linha branca – 80 litros, 1 

porta, Classificação de Consumo A, 

consumo aproximado de energia 

KWh/mês 17,50, capacidade normal 

bruta aproximada de 81 litros, 

capacidade aproximada de 

armazenamento do freezer 8 litros 

 
1  R$1.623,92 R$1.623,92 

36 

FURADEIRA 400W 3/8 – Furadeira de 

Impacto 3/8 com empunhadura auxiliar 

e medidor de profundidade 500W, 

indicada para madeira, concreto, aço, 

com Mandril de 3/8 - 10mm 

UND 7  R$411,78 R$2.882,46 

37 

GAVETEIRO SUSPENSO Cor Cinza: 

Gavetas (02 gavetas) com altura interna 

útil de 80 mm cada, em chapa metálica 

dobrada com espessura de 0,45 mm 

UND 19  R$325,00 R$6.175,00 

38 

GAVETEIRO VOLANTE Cor Cinza: 

com tampo superior confeccionado 

com chapas de partículas de madeira de 

média densidade (MDP – Médium 

DensityParticleboard) 

UND 14  R$325,00 R$4.550,00 

39 

GELADEIRA DE 280 LITROS - Com 

degelo prático; Gaveta extra-fria; 

Gaveta exclusiva para alimentos como 

carnes, frios e laticínios 

UND 20  R$2.598,92 R$51.978,40 

40 

GELADEIRA REFRIGERADOR 2 

PORTAS - Capacidade total líquida de 

320 litros; grades removíveis; prateleira 

na porta; recipiente para guardar gelo; 

iluminação interna; porta ovos 

UND 7  R$2.923,92 R$20.467,44 

41 GPS DE NAVEGAÇÃO – Receptor de UND 5  R$865,58 R$4.327,90 
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sinal GPS com 12 canais paralelos com 

tecnologia SIRF STAR III de alta 

sensibilidade; Antena GPS embutida 

tipo quadhelix 

42 

GPS MAP - GPS com com receptor 

map76 CSX ,cabo PC, USB, capa, 

micro SD 2 GB com mapas do Brasil; 

navegação: waypoints/ícones: 1000 

com nome e símbolo gráfico 10 de 

proximidade. 

UND 4  R$1.082,25 R$4.329,00 

43 

LIQUIDIFICADOR - Liquidificador 

capacidade 2 litros; Potência 600W; 

voltagem 220V; Copo material acrílico; 

Uso doméstico; Características 

adicionais 5 velocidades. Com filtro. 

UND 19  R$204,75 R$3.890,25 

44 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - 

6L Potência 0,5CV, Frequência60Hz, 

Bivolt, Capacidade Nominal 6 Litros. 

Garantia de no mínimo 1 Ano ofertada 

pelo fabricante. 

 
11  R$876,42 R$9.640,62 

45 

LONGARINA DE QUATRO 

LUGARES COM APÓIA BRAÇO 

ASSENTO Cor azul: Interno em 

compensado multilâminas de madeira 

moldada anatomicamente a quente com 

pressão de 10 Kgf/cm2 e espessura de 

10,5 mm. 

UND 13  R$542,75 R$7.055,75 

46 

AQUINA LAVA JATO 1740 LIBRAS 

- Potência consumida 2,5KG; peso 

23KG, tensão 220V; monofásico, 

modelo profissional; mangueira com 10 

metros, carro transporte e dosificador. 

UND 7  R$767,00 R$5.369,00 

47 

MESA ANGULAR Cor Cinza: Tampo 

confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média 

densidade (MDP – 

MediumDensityParticleboard), 

selecionadas de eucalypto e pinus 

reflorestados 

UND 26  R$648,92 R$16.871,92 

48 

MESA DE REUNIÃO Cor Cinza Tipo 

01 4000x1400x470 mm: Tampo de 

formato elíptico, componível 

confeccionado com chapa de partículas 

de madeira selecionadas de eucalipto e 

pinus reflorestados 

UND 8  R$1.733,33 R$13.866,64 

49 

MESA DE REUNIÃO Cor Cinza Tipo 

02 1250x740 mm: Tampo redondo 

confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média 

UND 6  R$1.717,62 R$10.305,72 
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densidade (MDP – Médium 

DensityParticleboard) 

50 

MESA MONOBLOCO QUADRADA 

NA COR BRANCA: Mesa de plástico 

monobloco, medidas (cxlxa) 

680x680x730mm, branca, empilháveis, 

abertura central para guarda-sol, 

confeccionada em polipropileno e 

aditivos. 

UND 54  R$714,50 R$38.583,00 

51 

MESA RETANGULAR Cor Cinza 

Dimensões 1200x600x740 mm. Tampo 

confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média 

densidade (MDP – Médium 

DensityParticleboard) 

UND 14  R$714,50 R$10.003,00 

52 

MESA RETANGULAR Cor Cinza 

Dimensões 800x600x740 mm. Tampo 

confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média 

densidade(MDP – Médium 

DensityParticleboard) 

UND 22  R$747,50 R$16.445,00 

53 

MESA RETANGULAR Cor Cinza 

Dimensões 1500x600x740 mm: Tampo 

confeccionado com chapas de 

partículas de madeira de média 

densidade (MDP – Médium 

DensityParticleboard) 

UND 10  R$747,50 R$7.475,00 

54 

PALETE PLÁSTICO - PL3 - 

1200x1000x130 mm, em PEAD com 

3runners extra reforçados para maior 

resistência e uso em estantes 

portapaletes, desenvolvido em 

polietileno extrusado de alta densidade 

UND 9  R$107,25 R$965,25 

55 

POLTRONA FIXA COM BRAÇOS 

Cor azul: Assento com interno em 

compensado anatômico multilaminado 

(7 lâminas com 1,5 mm cada) moldada 

a quente. 

UND 10  R$942,39 R$9.423,90 

56 

QUADRO AVISOS, material madeira 

acarpetada, comprimento 150, 

finalidade anexar avisos, material 

moldura alumínio, altura 100 cm 

UND 22  R$150,58 R$3.312,76 

57 

SISTEMA DE MESA DE SOM COM 

16 CANAIS DE ENTRADA – Rack 

19; entradas de microfone balanceadas 

composto por 6 canais com entrada 

XLR; 6 canais com jack TRS1/4 (P10) 

UND 1  R$3.226,67 R$3.226,67 

58 
SOFÁ DE 01 LUGAR COM 

BRAÇOS: revestido em tecido na cor 
UND 3  R$865,58 R$2.596,74 
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azul. Estrutura interna confeccionada 

em Madeira de Eucalipto 

SalignoGrandis - Material de 

reflorestamento ecologicamente correto 

59 

SOFÁ DE 02 LUGARES COM 

BRAÇOS: revestido em tecido na cor 

azul. Estrutura interna confeccionada 

em Madeira de Eucalipto 

SalignoGrandis - Material de 

reflorestamento ecologicamente correto 

UND 2  R$973,92 R$1.947,84 

60 

SOFÁ DE 03 LUGARES COM 

BRAÇOS: revestido em tecido na cor 

azul. Estrutura interna confeccionada 

em Madeira de Eucalipto 

SalignoGrandis - Material de 

reflorestamento ecologicamente correto 

UND 1  R$1.300,00 R$1.300,00 

61 

SUPORTE PARA TV - Suporte 

articulado para TV LCD de até 55 

polegadas, em material anticorrosivo, 

que suporte até 28kg 

UND 7  R$92,08 R$644,56 

62 

TENDA FECHADA (TIPO 

PIRÂMIDE) - Material: Estrutura 

metálica tubular industrial, com 

tratamento anti-ferrugem, na Cor 

branca 

UND 13  R$778,92 R$10.125,96 

63 

TENDA SANFONADA - estrutura em 

material galvanizado, lona 

impermeável (azul) recobrindo o teto e 

os três lados da tenda, montagem 

simplificada (Tam.3x3) 

UND 11  R$995,58 R$10.951,38 

64 

TELEVISÃO LED 40 POLEGADAS: 

conexões: duas entradas hdmi - 

resolução: 1920x1080 - consumo 

(kw/h): abaixo de 0.3w cor: preto 

idiomas do menu: português, inglês e 

espanhol timer on/off sleep timer 

canais 

UND 14  R$2.045,00 R$28.630,00 

65 

TV 32 DE LED, FULL HD – Slim 

100% tela plana; freqüência mínima de 

operação 120Hz; Conversor Digital 

integrado; controle remoto; sistema de 

cor resolução imagem FULL HD 

UND 3  R$1.407,25 R$4.221,75 

66 

TV 42 LED FULL HD - Bivolt/120Hz; 

com no mínimo: resolução: FULL HD - 

1.920 x 1.080p; cor preta; conversor 

digital integrado; 3 entradas HDMI; 1 

entrada USB; alto- falantes integrados 

UND 4  R$2.923,92 R$11.695,68 



 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 

e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com 
 

 

67 

TV 60 LED FULL HD - 60 polegadas 

ou superior, conexões: 02 entradas 

HDMI, Resolução 1920x1080, 

consumo(kw/h): abaixo de 0,3 w, cor: 

preto, indioma: português, inglês, 

espanhol 

 
1  R$7.582,25 R$7.582,25 

68 

VENTILADOR DE PÉ – Ventilador de 

Pé Coluna – Material - Composição 

metal – velocidade 3 – área de 

ventilação (1 quadrado: 20 m quadrado 

com inclinação com 4 elices de inox) – 

voltagem de 220 wolts – Potência 50 w 

 
37  R$324,89 R$12.020,93 

69 

VENTILADOR DE PAREDE -

ventilador de parede 50cm – cor: 

branca, tam.: 50cm.de diâmetro e ótima 

eficiência. Especificações técnicas 

mínimas: material, plásticos, ferro e 

componentes eletrônicos 

 
56  R$292,39 R$16.373,84 

 

Ref.: Pregão Presencial nº 28/2018.  

Pela presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa a licitação em 

epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 

verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições 

em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de 

qualificação definidos no edital. 

 

1. Proponente: 

Razão Social: 

CNPJ: 

Endereço: 

 

2. Representante legal que assinará o Contrato: 

Nome: 

Cédula de identidade/órgão emissor: 

CPF: 

Cargo/Função: 

 

3. Proposta de Preços: Valor total: R$ ................ (.....................). 

4. Prazo de validade da proposta:  

5. Prazo de entrega: 

6. Dados Bancários: (Banco/Agência/Conta - corrente) 
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Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda 

nacional (Real – R$), já incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, 

comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação. 

 

Alto Parnaíba- MA, ....... de ................... de ........... 

______________________________ 

(nome da empresa) 

(Nome e assinatura de seu Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 
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PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

 

ANEXO IX  

 

 “MODELO DE CARTA CREDENCIAL” 

 

 

A empresa _________________, CNPJ nº _______________, com sede na 

______________________________, neste ato representado pelo(s) Sr.(a) ________________________ 

(diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e 

endereço), pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es) 

_________ (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) 

amplos poderes para, junto a Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba - MA, praticar os atos necessários à 

representação da outorgante na licitação na modalidade de Pregão Presencial nº 28/2018, usando dos 

recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para declarar a intenção de 

interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar compromissos 

ou acordos, assinar contratos e atas, dando tudo por bom firme e valioso. 

 

(local e data por extenso) 

 

 

________________________________ 

(nome da empresa) 

(Nome e assinatura de seu Representante Legal, com firma reconhecida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 
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ANEXO X 

Ilmo. Sr.  

Pregoeiro 

Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba  

Alto Parnaíba - MA 

 

 

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO 

TRABALHISTA, PREVIDENCIARIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

  

A Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba/MA.  

Ref.: Pregão Presencial nº 28/2018- ALTO PARNAÍBA/MA Prezados Senhores, 

 

A empresa.........................................., inscrita no CNPJ nº................, com sede na.............................., por 

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

de Identidade nº.................... e do CPF nº ......................., DECLARA, para fins de direito, caso seja 

declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a 

observar a legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e medicina no trabalho, responsabilizando-se 

pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, 

incluindo equipamentos de proteção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alto Parnaíba- MA, ....... de ................... de ........... 

______________________________ 

(nome da empresa) 

(Nome e assinatura de seu Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

 

ANEXO XI  

 



 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 

e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com 
 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº xxx/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. 28/2018. 

GERENCIADORA: SECRETARIA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DETENTORA: 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXXX/2018 

  

Pelo presente instrumento, MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA – MA, com sede na Av. Rio Parnaíba, 

nº 820, Centro, Alto Parnaíba/MA, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, instituída 

pela Lei do Executivo nº 003/2013, cujos membros foram nomeados pela Portaria nº ...., neste ato 

representada pelo Sr(a). ............................................, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, 

por força do Decreto Municipal nº 011/2017, para atender à demanda dos órgãos participantes, 

considerando o PREGÃO SRP Nº 28/2018, PARA REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado registrado 

na Ata da Sessão Pública realizada em xx de xxxxxxxxxxxxxxxxxx de 2018 que indicou como 

vencedora(s) a(s) empresa(s): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e a respectiva 

homologação, conforme Processo nº XXX/2018. RESOLVE: Registrar os preços dos equipamentos 

propostos pela(s) empresa(s) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ: 

xxxxxxxxxxxxxxxx, localizada na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representada pelo Sr(a). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG: nº xxxxxxxxxxxxxx SSP/xx e o CPF: nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxx; e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ: 

xxxxxxxxxxxxxxxx, localizada na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representada pelo Sr(a). 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG: nº xxxxxxxxxxxxxx SSP/xx e o CPF: nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxx; , sendo denominadas DETENTORAS, nas quantidades estimadas, de acordo com a 

classificação por elas alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório 

e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas pela Lei 

nº 10.520/2002, Lei Complementar 147/2014, Decreto Federal 7892/2013, Decreto nº 006/2017 e 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

 

Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para  eventual e futura 

Contratação de empresa especializada para fornecimento de material Permanente para atender ao 

interesse das Secretarias e suas unidades, deste município, que consta do Termo de Referência (Anexo I), 

parte integrante desta Ata, por um período de 12 (doze) meses, cujo os itens estão especificados no 

Anexo I do Edital do PREGÃO SRP Nº 28/2018, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a 

documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos 

do processo nº 137/2018. 

 

Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas 

no Anexo I deste documento, podendo a SECRETARIA PARTICIPANTE promover as aquisições de 

acordo com suas necessidades. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

A presente Ata de Registro terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
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Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA, nos seus aspectos operacionais.  

  

Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do 

respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta, do Estado do 

Maranhão. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, empresas beneficiárias e 

representante(s) legal(is) da(s) empresa(s), encontram-se abaixo listado nesta Ata de Registro de Preços. 

 

DETENTORA:  

CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX - XX 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V.UNIT MARCA 

      

 

CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA 

 

Parágrafo Primeiro – O objeto desta Ata deverá ser entregue, de forma parcelada, a partir da data de 

retirada da Ordem de Fornecimento, de acordo com a necessidade do órgão, no local, horário, condição, 

especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Termo de Referência – Anexo I deste Edital, 

sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação 

por parte da inadimplente. O Fornecedor Beneficiário da Ata de Registro de Preços obriga-se a fazer as 

substituições que se fizerem necessárias, sob pena das sanções cabíveis. 

 

Parágrafo Segundo – A entrega dos produtos será acompanhada da Nota Fiscal, que deverá constar 

obrigatoriamente além de outras especificações, o número do processo licitatório, número da nota de 

empenho, quantidade dos produtos, valor por item e valor global da nota fiscal para emissão do ateste, 

que será feito por servidor responsável. 

 

 Parágrafo Terceiro – O fornecedor deverá entregar os produtos no local indicado, rigorosamente dentro 

dos prazos estipulados no instrumento do contrato celebrado e de acordo com as especificações técnicas 

exigidas do Edital por meio do termo de referência, bem como com as condições que constam de sua 

proposta. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

A empresa detentora/consignatária desta ata de registro de preços será convocada a firmar contratações 

de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente. 

 

Parágrafo Primeiro - A GERENCIADORA, observado o prazo de entrega, verificará se os produtos 

atendem às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta de Preços da 

DETENTORA. 
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Parágrafo Segundo - Se a DETENTORA com preço registrado em primeiro lugar recusar -se a assinar o 

contrato, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, na conformidade da 

legislação pertinente, bem como aplicação de penalidades previstas nesta ata e no edital. 

 

Parágrafo Terceiro – O objeto será recebido provisoriamente, para posterior verificação da conformidade 

do material com as especificações do edital e seus anexos. E o recebimento definitivo ocorrerá em até 05 

(cinco) dias, após a verificação e aceitação da qualidade e quantidade do produto recebido.  

 

Parágrafo Quarto – Caberá ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto que 

apresente avarias de qualquer natureza, inclusive arranhões, vícios de qualidade ou quantidade 

decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado, bem como diferentes das especificações 

estabelecidas neste termo de referência, no contrato e na proposta da empresa contratada. Devendo a 

empresa efetuar a substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da 

notificação, arcando com todos os custos decorrentes.  

 

Parágrafo Quinto – O recebimento dos produtos não isenta a empresa contratada de responsabilidades 

futuras quanto à qualidade dos produtos entregues, sendo a data de assinatura do ateste, o início da 

contagem dos prazos de garantia.  

 

Parágrafo Sexto – A GERENCIADORA, observado o prazo de entrega, verificará se os produtos 

atendem às características especificadas no Termo de Referência e na Proposta de Preços da 

DETENTORA. 

 

Parágrafo Sétimo – Não serão aceitos produtos diferentes das especificações estabelecidas no Termo de 

Referência e na Proposta da DETENTORA. 

 

Parágrafo Oitavo – Os produtos deverão ser apresentados em suas embalagens habituais de venda, sem 

nenhum tipo de violação, resistentes que proporcionem a integridade dos produtos até seu uso definitivo. 

 

Parágrafo Nono – Todos os Produtos deverão vir acompanhados do Termo de Garantia do fabricante com 

no mínimo 12 (doze) meses de validade. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS 

 

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a 

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento. 

 

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados 

no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da 

proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.  

 

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a 

SECRETARIA GERENCIADORA solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução 

do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pela 

SECRETARIA GERENCIADORA, quando: 
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a)  O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

 

b)  O preço registrado se apresentar superior ao praticado no mercado e não houver sucesso nas 

negociações para sua redução, com as empresas registradas na ata. 

 

c)  Houver solicitação do(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S), devidamente justificada, em razão de 

inexecução parcial ou total de ordem de fornecimento decorrente deste registro. 

 

d)  Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pelo(s) ÓRGÃO(S) 

PARTICIPANTE(S) ou pela SECRETARIA GERENCIADORA. 

 

Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) 

comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da 

presente Ata, após sua ciência. 

 

Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será 

feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado o preço 

registrado a partir dela. 

 

Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser 

aceita pela SECRETARIA GERENCIADORA, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das 

penalidades cabíveis. 

 

CÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

 

A SECRETARIA GERENCIADORA fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do Estado, 

após sua assinatura, nos termos da legislação vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de 

lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, à presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso. 

 

Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO SRP Nº 137/2018 e seus anexos e as 

propostas das empresas registradas nesta Ata. 

 

Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos produtos caso em que a 

CONTRATANTE notificará a CONTRATADA. 

 

Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal nº 005/2017, 

Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar 147/2014, Decreto Federal 7892/2013 e subsidiariamente, no que 

couberem, as disposições da Lei nº 8.666/1993 e alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da comarca desta cidade de Alto Parnaíba/MA, Estado do Maranhão, com renúncia 

expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente instrumento. E por estarem, assim, justas e CONTRATADAS, as partes assinam o presente 



 
 

 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Avenida Rio Parnaíba, 820 - Centro – Alto Parnaíba - MA - CEP: 65.810-000 – CNPJ – 06.997.571/0001-29 

e-mail: prefeituramunicipalap@gmail.com 
 

 

 

 

Alto Parnaíba/MA, xx de xxxxxxx de 2018.  

  

  

  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

Órgão Gerenciador  

  

  

___________________________________  

Detentora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

 

ANEXO XII 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA/MA, 

E A EMPRESA__________________________________.   

  

  

O Município de Alto Parnaíba, ente de Direito Público, situada na Av. Rio Parnaíba, nº 820, Centro, Alto 

Parnaíba/MA CNPJ nº 06.997.571/0001-29, por meio do(a) ________________(órgão contratante), 

CNPJ nº _____________________________, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato, 

representado pelo(a) Secretário(a)__________________, nacionalidade, estado civil, residente 

____________, RG nº _____________ e CPF n.º _________________, obedecido os requisitos da 

Cláusula Dezessete deste Termo Contratual, sendo o(a) Secretário(a)__________________, Ordenador 

de Despesas conjunto e solidário com o Gerenciador Financeiro Sra. _________________, brasileira, 

solteira, residente neste Município, RG nº ________________ e CPF n.º ______________, por força do 

Decreto Municipal nº 050/2018,  de outro, a empresa ____________________________, doravante 

denominada CONTRATADA, situada na _________________, CNPJ n.º _____________, Inscrição 

Estadual nº _____________, neste ato representado por ________________, RG. nº __________, CPF 

n.º ___________, firmam o presente CONTRATO de fornecimento, conforme constam dos Processos 

Administrativos n.º 137/2018 – Alto Parnaíba/MA, referente ao Sistema de Registro de Preços, obtido 
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junto ao Pregão Presencial nº 28/2018 – Alto Parnaíba/MA, submetendo-se as partes às disposições 

constantes da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores  e as cláusulas e condições seguintes:  

 

Cláusula Primeira – DO OBJETO: 

 

1.1. O presente contrato tem por objeto a aquisição de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL: 

 

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP N° 

XX/2018 – CPL, Ata de Registro de Preços nº xxxx/2018 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 

8.666/1993 e suas alterações posteriores e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços 

apresentada passa a integrar este contrato. 

 

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL: 

 

3.1. Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a contratante pagará à contratada o valor total de R$ 

xxxxxxxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) conforme descrição dos produtos a seguir: 

 

TRANSCREVER OS ITENS E PREÇOS REGISTRADOS EM ATA  

 

3.2. O valor será pago conforme a entrega dos produtos, devendo ser atestada pela fiscal do contrato. 

 

  

Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS: 

 

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dos recursos específicos 

consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba -MA, classificada conforme abaixo 

especificado: 

 

Código da Ficha: xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SALDO: ORÇAMENTARIO R$ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA: 

 

5.1. O prazo de vigência do presente contrato será durante o período de vigência dos créditos 

orçamentários correspondentes, sendo contados a partir da data de assinatura do contrato. 

  

Cláusula Sexta – DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA: 

 

6.1. Os produtos deverão ser entregues, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas em 

cada ordem de fornecimento, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba 

qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. A Contratada obriga-se a substituir os produtos que 

porventura não atendam às especificações deste contrato, sob pena das sanções cabíveis. 
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6.2. Os produtos deverão ser fornecidos parceladamente e de acordo com as necessidades de cada 

CONTRATANTE, conforme prazo e locais definidos pelo Termo de Referência. 

 

6.3. Os produtos deverão ser entregues no endereço fornecido na Ordem de Fornecimento. 

 

6.4. Os produtos deverão ser fornecidos sem ônus para a Contratante. 

 

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO: 

 

7.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) dias, 

contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante 

apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito; 

 

7.2. O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo esta demostrar 

por meio da seguinte documentação: 

 

a) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária; 

b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT; 

d) Certidão Negativa de Débitos Estaduais; 

e) Outros que sejam necessários para a realização do certame. 

 

7.3. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e 

reapresentação. 

 

Cláusula Oitava – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO 

CONTRATO: 
 

8.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a 

relação pactuada, nos termos do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação 

documental e requerimento expresso do contratado. 

 

Cláusula Nona – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES: 
 

9.1. O objeto do contrato gerado pela presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme 

previsto no § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

Cláusula Décima – DA FISCALIZAÇÃO: 

 

10.1. A Contratante designa o servidor XXXXXX, para exercer a fiscalização e acompanhamento de 

contratos. Caberá a esse servidor, gestor do contrato, fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita 

execução, em todas as fases, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade: 

 

I - anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as 

providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados; 

 

II - transmitir à CONTRATADA as instruções que disserem respeito a execução do serviço; 
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III - dar imediata ciência a seus superiores, dos incidentes e ocorrências da execução que 

possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual; 

 

IV - adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do 

contrato; 

 

V - promover, com a presença da CONTRATADA, a verificação dos fornecimentos já 

efetuados, emitindo a competente habilitação para o recebimento de pagamentos; 

 

VI - esclarecer, prontamente, as dúvidas da CONTRATADA, solicitando ao setor competente 

da Administração, se necessário, parecer de especialistas; 

 

VII - fiscalizar a obrigação da CONTRATADA de manter, durante toda a execução do contrato, 

e compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

 

Cláusula Décima Primeira – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 

 

11.1. Constituem direitos da Contratante, receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas, e da 

Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados. 

 

11.2. Constituem obrigações da Contratada: 

 

11.2.1 Responder, independentemente da fiscalização e do acompanhamento pela CONTRATANTE, por 

quaisquer danos pessoais e/ou materiais causados, direta ou indiretamente, à SECRETARIA, ou a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução dos serviços objeto do Contrato; 

 

11.2.2 Responsabilizar-se, integralmente, pelo objeto da contratação, nos termos da legislação vigente, 

prestando-os de acordo com as especificações e os prazos constantes deste Termo de Referência; 

 

11.2.3 Responsabilizar-se pela completa entrega e montagem dos equipamentos inclusive (escadas e 

andaimes) e peças fornecidos, inclusive pela retirada, quando constatadas quaisquer impropriedades nos 

mesmos, assim como de todo entulho decorrente da execução do contrato, de imediato e às suas 

expensas, dando-lhes o destino permitido em lei; 

 

11.2.4 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou de acompanhamento pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba. 

 

11.2.5 Responsabilizar-se, integralmente, pelos seus empregados alocados na execução da instalação do 

objeto do contrato, arcando com todos os custos, salários, transporte, refeição, verbas legais, trabalhistas, 

fundiárias ou de qualquer natureza, nos termos da legislação vigente; 

 

11.2.6 A CONTRATADA obriga-se a fornecer todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs), estes últimos, quando for o caso, aos empregados alocados 

na execução do objeto do contrato, FISCALIZANDO-LHES o uso; 
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11.2.7 Designar, dentre os funcionários destacados para a instalação dos equipamentos, aquele(s) que 

agirá(ão) como preposto(s), apto(s) a representar a CONTRATADA, com poderes suficientes para prestar 

e receber esclarecimentos. 

 

11.2.8 Instruir seu(s) profissional(is) envolvido(s) na execução do objeto contratado quanto à necessidade 

de acatar as orientações do representante da CONTRATANTE; 

 

11.2.9 Cumprir as orientações do fiscal do contrato, exceto as que infringirem normas legais; 

 

11.2.10 Levar imediatamente ao conhecimento da CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou 

anormal que ocorra durante o cumprimento do contrato para adoção imediata das medidas cabíveis; 

 

11.2.11 É vedado, à CONTRATADA, transferir, no todo ou em parte, as obrigações do presente contrato, 

sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

 

11.2.12 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, 

§ 1º, da Lei nº 8.666/1993; 

 

11.2.13 Não subcontratar, no todo ou em parte, o objeto do contrato. 

 

11.2.14 A ausência de previsão expressa neste item não exclui outras que estejam dispostas no bojo do 

Termo de Referência, edital e contrato. 

 

11.3. Constituem obrigações da Contratante: 

 

11.3.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA; 

 

11.3.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições 

estabelecidas no Edital; 

 

11.3.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a contratada entregar fora das especificações do 

Edital; 

 

11.3.4. Comunicar à contratada após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo 

recebimento dos produtos adquiridos; 

 

11.3.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso; 

 

11.3.6. Efetuar o pagamento da contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, 

no contrato; 

 

11.3.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de 

execução do objeto, fixando prazo para a sua correção. 

 

Cláusula Décima Segunda – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS: 

 

12.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de 

protocolo.  
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12.2. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos. 

 

Cláusula Décima Terceira – DA RESCISÃO OU ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 

13.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de 

interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações nos casos previstos nos artigos 77 e 78 da referida lei. 

 

13.2. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas 

justificativas, através de Termo de Aditamento. 

 

Cláusula Décima Quarta – DAS SANÇÕES E PENALIDADES: 

 

14.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a assinar o 

instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na ordem crescente 

de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades: 

a) impedimento de licitar e contratar com o Município de Alto Parnaíba, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos;  

b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.  

 

14.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada à 

aplicação das seguintes multas de mora:  

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em 

atraso, desde o segundo até o trigésimo dia; 

b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a 

partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato. 

 

14.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à 

Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do Contrato: 

a) advertência escrita;  

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato 

c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo de até 05 

(cinco) anos. 

d) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração 

Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos ou até que o contratado cumpra as condições de reabilitação;  

 

14.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” poderão ser aplicadas conjuntamente com a prevista 

na alínea “b”.  

 

14.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das penalidades 

previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a proposição.  

 

14.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais, 

quando:  

a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;  

b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;  

c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.  
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14.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data da 

notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.  

 

14.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da Contratada, 

amigável ou judicialmente.  

 

14.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou 

fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar 

com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade. 

 

Cláusula Décima Quinta – DOS CASOS OMISSOS: 

 

15.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e dos 

princípios gerais de direito. 

 

Cláusula Decima Sexta – DA PUBLICAÇÃO RESUMIDA DESTE INSTRUMENTO 

 

16.1. Em conformidade com o Artigo 61, Parágrafo Único, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a 

publicação resumida deste instrumento de contrato e seus aditamentos (se houver), será efetuada na 

imprensa oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. 

 

Cláusula Décima Sétima – DOS ORDENADORES DE DESPESAS PARA EFEITO DE 

PROCESSAMENTO DA DESPESA  

 

17.1 Por força do Decreto Municipal nº 050/2018, em função da Lei nº 031/2017 e demais legislações de 

regência, são considerados ordenadores de despesas, para efeito de processamento da despesa, os quais 

assinam como anuentes o presente contrato: 

a) Pelo Secretário Municipal de Desenvolvimento Social para movimentar solidária e conjuntamente 

com o Gerenciador Financeiro deste município, as despesas públicas, incluindo contas bancárias, 

vinculadas ao CNPJ nº 18.042.067/0001-54 do Fundo Municipal de Assistência Social de Alto 

Parnaíba/MA e ao CNPJ nº 06.997.571/0001-29 no que se refere a recursos vinculados à Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social. 

b) O Coordenador do Fundo Municipal de Saúde para movimentar solidária e conjuntamente com o 

Gerenciador Financeiro do município, as despesas públicas, incluindo contas bancárias vinculadas ao 

CNPJ nº 11.743.691/0001-30 do Fundo Municipal de Saúde de Alto Parnaíba/MA e ao CNPJ nº 

06.997.571/0001-29 no que se refere a recursos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. 

c) O Secretário Municipal de Educação para movimentar solidária e conjuntamente com o Gerenciador 

Financeiro do município, as despesas públicas e contas bancárias vinculadas ao CNPJ 06.091.025/0001-

24 no que diz respeito aos recursos vinculados à Secretaria Municipal de Educação de Alto Parnaíba/MA. 

d) O Secretário Municipal de Fazenda e Finanças para movimentar solidária e conjuntamente com o 

Gerenciador Financeiro do município, as despesas públicas e contas bancárias vinculadas ao CNPJ 

06.091.025/0001-29 no que diz respeito aos recursos vinculados aos demais recursos do Município não 

elencados nos itens anteriores.  

 

Cláusula Décima Oitava – DO FORO: 
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18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Alta Parnaíba, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas 

oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 

03(três) vias de igual teor, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos. 

 

Alto Parnaíba (MA), xxxx de xxxxxxxxxx de 20xx. 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

SECRETARIA MUNICIPAL DE xxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

ANEXO XIII  

RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

REFERÊNCIA: Processo nº 137/2018 
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LICITAÇÃO: Pregão nº 28/2018 

CONTRATADA:____________________ 

OBJETO:___________________________ 

A Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba - MA, por meio da Secretaria Municipal de 

xxxxxxxxxxxxxx, vem, através do presente Termo, formalizar o RECEBIMENTO PROVISÓRIO do 

recebimento dos produtos/serviços, objeto do Pregão em epígrafe, em cumprimento ao disposto no 

Art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993: 

 

Item Especificação Quant 
Valor 

Unitário  
Valor Total  

     

A xxxxxxxxxxxxxx recebe os referidos produtos/serviços a fim de proceder a avaliação criteriosa, 

verificando a sua conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência, ANEXO I 

do Pregão e com a Proposta de Preços da Empresa. 

E, assim, expede-se este Termo de Recebimento Provisório em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

para que produza os legítimos efeitos de direito. 

 

Alto Parnaíba (MA),      de              de  2018. 

 

Assinaturas: 

xxxxxx 

Secretária de .................... 

 

xxxxxx 

(comissão ou servidor responsável pelo recebimento) 

 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

ANEXO XIV  

 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

REFERÊNCIA: Processo nº 137/2017 
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LICITAÇÃO: Pregão nº 28/2018 

CONTRATADA: ____________________ 

OBJETO:___________________________  

 

A Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba - MA, por meio da Secretaria Municipal de 

xxxxxxxxxxxxxx, vem, através do presente Termo, formalizar o RECEBIMENTO DEFINITIVO 

do fornecimento/execução dos produtos/serviços, objeto do Pregão em epígrafe, em cumprimento ao 

disposto no Art. 73 da Lei Federal n.º 8.666/1993, fixando esta data para o início da contagem dos 

prazos relativo ao pagamento do objeto. 

Certifica-se que, até a presente data, os produtos/serviços fornecidos pela Empresa _______________ 

atendem aos critérios determinados pela Administração, perfazendo gasto de R$ ____________ 

(_______________), mediante as respectivas notas fiscais/faturas. 

 

A Prefeitura deverá efetuar o pagamento em 10 (dez) dias consecutivos após a assinatura do presente 

Termo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela empresa. 

 

E, assim, concluído a execução do objeto (itens constantes da Ordem de Serviço/Fornecimento nº. 

_______), expede-se este Termo de Recebimento Definitivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, 

para que produza os legítimos efeitos de direito. 

 

Alto Parnaíba (MA),      de              de  2018. 

Assinaturas: 

xxxxxx 

Secretária de ................ 

 

xxxxxx 

(Comissão responsável pelo recebimento 

 

 

 

 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 137/2018. 

PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 28/2018 

ANEXO XV  

 

 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

Este volume do edital de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 28/2018, possui 

___________ (______________) folhas, incluindo esta, numericamente ordenadas e rubricadas por 

minha pessoa. 
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Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba, Estado do 

Maranhão, xx de xxxxxxxxxxxxx de 2018. 

 

 

 

 

CHARLES CORREIA CASTRO JUNIOR 

Pregoeiro Oficial de Alto Parnaíba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


