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O MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE A 
PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, PARA REGISTRO DE PREÇOS NA 
MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR 
PREÇO POR ITEM, NOS TERMOS DA LEI Nº 10.520/2002, DO DECRETO FEDERAL Nº 
10.024/2019, DA LEI COMPLEMENTAR  Nº 123/2006, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI 
Nº 8.666/1993, E AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E ANEXOS. 

 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pela equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar 
a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; 
verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os 
trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade  
responsável pela adjudicação e propor a homologação. 

 

DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS: 09H:59M DO DIA 07/02/2022 

DATA E HORA LIMITE  PARA IMPUGNAÇÃO: 09H:59M DO DIA 16/02/2022 

DATA E HORA FINAL     DAS PROPOSTAS: 09H:59M DO DIA 17/02/2022 

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS E SESSÃO 
PÚBLICA: 

10H:00M DO DIA 21/02/2022 

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 

MODO DE DISPUTA: ABERTO 

 

 
1. DO OBJETO.  

 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Contratação de 

empresa para Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos Permanentes, para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de Coelho Neto - MA, 
por meio de registro de preços, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos. 

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

 
1.3. O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2. DO REGISTRO DE PREÇOS.  

 
2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são 
as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO.  

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  PR2021.01/CLHO-03616 
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3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 
que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA 
ELETRÔNICA. 

 

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 

 

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

 
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

 
3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL 
DE COMPRAS PÚBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 
3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.  

 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. 

 
4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 
4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

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

 
4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 
4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 

 
4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 
4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 
4.4. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
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próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 
 

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 
4.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

 
4.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

 
4.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 
4.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 

 
4.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores; 

 
4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição; 

 
4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 
4.4.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou 
forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição 
Federal; 

 
4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  
 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar- 
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 

 
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

5.6. Não será admitido documentos de habilitação enviados após a abertura da sessão pública; 
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7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 

 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.  

 
6.1. O licitante deverá também enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 

 
6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente 

nacional; 
 

6.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

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

 
6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 
de serviços. 

 
6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
6.5. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a 
contar da data de sua apresentação. 

 
6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados neste Edital. 

 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou 
não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 
7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

 
7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento 
em tempo real por todos os participantes. 

 
7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 
7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
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participarão da fase de lances. 
 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

 
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

 
7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo deste 
edital. 

 
7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

 
7.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 
R$ 1,00 (Um real). 

 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

 

7.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

 
7.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos 
do período de duração da sessão pública. 

 
7.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 

 
7.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar- 
se-á automaticamente. 

 

7.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 

 

7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro. 

 
7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

 
7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

 
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

 
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
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minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do 
Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua 
reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo 
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

 
7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

 
7.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

 

7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

 
7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

 
7.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus 
às margens de preferência, conforme regulamento. 

 
7.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 
7.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 
no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços: 

 
7.28.1. Produzidos no país; 

 
7.28.2. Produzidos por empresas brasileiras; 

 
7.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
País; 

 
7.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação. 

 
7.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 
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7.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

 
7.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

 
7.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie 
a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o 
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados.  

 
7.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  

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

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

 
8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

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

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

 

8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

 

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

 
8.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
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8.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 
8.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

9. DA HABILITAÇÃO.  
 

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e 
ainda nos seguintes cadastros: 

 
9.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 

 
9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

 

9.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

 
9.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

 
9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
prestação de serviços similares, dentre outros. 

 
9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 
9.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

 
9.1.7. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 
9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio 
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

 
9.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE 
COMPRAS PÚBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 
9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660%3A3%3A0
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confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá- 
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 
9.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

 
9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos, bem como documentos com endereços divergentes. 

 
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

 
9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

 
9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
9.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 
9.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 
9.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 
9.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 

 
9.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

 
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

 
9.8.8.  Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva e de documento de identificação dos sócios; 

 
9.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

9.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 
9.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 
9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 
9.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto 
aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 

 
9.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos 
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

 
9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
9.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 
9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) 
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 

 
9.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 
9.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 

 
9.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 

 
9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da 
última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de 
uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

 
9.10.3. Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e 
apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, 
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mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional 
de Contabilidade. 

 
9.10.4. A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada 
mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 
 

LG = 
  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG =  
  

 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
 Ativo Circulante 

LC = Passivo Circulante 

 
 
9.10.5.  As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices 
de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital 
mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de   10% (dez por cento) do valor estimado da contratação 
ou do item pertinente. 

 
9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

 
9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que forneceu produtos pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto ora licitado. 

 
9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 
vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
 

9.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase 
de habilitação. 

 
9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 
de justificativa. 
 
9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
 
9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
9.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
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9.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 
da proposta subsequente. 

 
9.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.  

 
10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 
10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 
ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 

 
10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

 
10.2. O licitante deverá ainda enviar sua proposta atendendo os seguintes campos: 

 
10.2.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente 

nacional; 

 
10.2.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

 
10.2.3. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (sessenta) dias, 
a contar da data de sua apresentação. 

 
10.3. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 
da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 
10.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 
10.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 
10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

10.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 

 
10.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 

 
10.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
11. DOS RECURSOS.  
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11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 

 
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

 
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

 
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

 
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dia úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dia 
úteis, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

 
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.  

 
12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 
12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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

 
12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

 
12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO 
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.  
 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 

 
13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
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homologará o procedimento licitatório. 
 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.  

 

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

 
15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

 
15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 
validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital. Este prazo será de 24 (vinte e quatro) horas quando solicitado a assinatura 
eletrônica certificada. 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.  

 
16.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

 
16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. Este prazo será de 24 (vinte e quatro) horas quando solicitado 
a assinatura eletrônica certificada. 

 
16.2.1. Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
16.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 

 

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

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

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

 
16.4. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 
art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

 
16.5. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
16.5.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 

 
16.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 
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16.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo 
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 

17. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.  

 
17.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas na 
Minuta de Contrato. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.  

 
18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos na Minuta de 
Contrato. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.  

 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas na Minuta de Contrato e 
Termo de Referência. 

 

20. DO PAGAMENTO.  

 
20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na Minuta de Contrato. 

 

21. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

 
21.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 

 

21.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

 
21.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

 
21.1.3. Apresentar documentação falsa; 

 
21.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

 
21.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 
21.1.6. Não mantiver a proposta; 

 
21.1.7. Cometer fraude fiscal; 

 
21.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

 
21.2. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, 
as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93: 

 
a) Advertência por escrito; 
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b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos conforme Minuta de Contrato; 
 

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuízos causados;  

 
21.3. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 
21.4. Serão publicadas no Diário Oficial do Município de Coelho Neto (MA) -  
https://www.coelhoneto.ma.gov.br/ -, as sanções administrativas previstas no ITEM 21.3, c, d, deste 
edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

 
21.5. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

 
21.5.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 

 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução do contrato; 

 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução do contrato; 

 
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar 
a execução do contrato. 

 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 

22. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.  

 
22.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 

 
22.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante melhor classificado. 

 
22.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante 
a fase competitiva. 

 

https://www.coelhoneto.ma.gov.br/
https://www.coelhoneto.ma.gov.br/
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22.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 
somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 
cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 

 

23. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  

 
23.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

 
23.2. A impugnação deverá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica no sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

23.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 03 (três) dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

 

23.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 

23.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anterior à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras 
Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

23.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 03 (três) dias úteis, contado 
da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 

 
23.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, 
salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 

 
23.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
23.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

 
23.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 
ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de 
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

 
23.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso 
de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado 
no processo para responder pela proponente. 

 
23.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme 
o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação 
do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para 
impugnar o Edital). 

 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  

 

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

 

24.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
 

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 
 
24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
 

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
 
24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
 
24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

 
24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
 
24.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 

24.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 

 
24.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
 
24.12.  A PREFEITURA MUNICIPAL, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do 
procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 
 
 

24.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

 
24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 

 
24.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
 

24.14.O Edital será disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos a seguir: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, https://site.tce.ma.gov.br/ e também poderão ser lidos 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
https://site.tce.ma.gov.br/
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e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Praça Getúlio Vargas, 
S/N, Centro, na Cidade de Coelho Neto - MA, nos dias úteis, no horário das 09:00 às 12:00, 
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com 
vista franqueada aos interessados, e ainda pelo e-mail cpl.coelhoneto.ma@gmail.com  

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

 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO; 

 
 

COELHO NETO (MA), EM 28 DE JANEIRO DE 2022 
 

 
 
 
 
 

Domingos Dias da Silva 
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças

mailto:cpl.coelhoneto.ma@gmail.com
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1. OBJETO 

 
1.1 O objeto do presente Termo de Referência é a escolha da proposta mais vantajosa para 
Contratação de empresa para Aquisição de Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos 
Permanentes, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do município de 
Coelho Neto - MA, por meio de registro de preços, conforme especificações e quantidades detalhadas 
na tabela abaixo: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND TOTAL 
Critério de 

Participação 

1 

ANTENA PARABOLICA C/RECEPTOR. Especificação : ANTENA PARABOLICA 

1,70 CM POR RECEPTOR CANAIS DIGITAIS E ANALOGICOS, ENTRADA USB 

PARA REPRODUCAO DE PEN DRIVE, ALIMENTAÇÃO 220V 

UND 35 Exclusivo 

2 
ARMARIO ALTO 2 PORTAS COM CHAVE. Especificação : ESPECIFICAÇÕES: 

ARMARIO 02 PORTAS, MEDINDO (1,62 x 0,80 x 0,40). TAMPO EM MDP 25mm 
UND 55 Exclusivo 

3 
ARMARIO BAIXO 02 PORTAS. Especificação : ESPECIFICAÇÕES: ARMARIO 02 

PORTAS, MEDINDO (0,74 x 0,80 x 0,40) TAMPO EM MDP 25mm 
UND 55 Exclusivo 

4 

ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS Especificação : ESPECIFICAÇÕES: COM 

GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. 

MEDINDO (1,70 x 0,71 x 0,31) 

UND 68 
Ampla 

Concorrência 

5 

ARMÁRIO EM AÇO COM 02 PORTAS Especificação : ESPECIFICAÇÕES: COM 

GABINETE E PORTAS CINZA, COM CHAVE, CONTEM 3 PRATELEIRAS. 

MEDINDO (1,70 x 0,71 x 0,31) 

UND 22 Exclusivo 

6 

ARMARIO P/ COZINHA. Especificação : Armário Criativa Aéreo com 3 portas e uma 

prateleira interna para perfeito acondicionamento de mantimentos e/ou louças. Possui 

puxadores em ABS com acabamento metalizado além de excelente sistema de fixação 

com parafusos e buchas.  

UND 50 Exclusivo 

7 

ARQUIVO EM AÇO C/4 GAVETAS. Especificação : 

ESPECIFICAÇÕES:CONFECCIONADO EM ACO, COM 04 GAVETAS PARA 

PASTA SUSPENSA,TRILHO TELESCOPICO PARA DESLIZAMENTO DAS 

GAVETAS.MEDIDAS (1,33 x 0,47 x 0,60) 

UND 43 Exclusivo 

8 

BATEDEIRA PLANETARIA Especificação : BATEDEIRA DOMESTICA,TIPO 

PLANETARIA,POTENCIA 300WTS, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA 

AUTOMATICA E DISCO REGULAGEM DA ALTURA DA 

TIJELA,CARACTERISTICAS ADICINAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES 

PARA MASSA LEVE, MEDIA E VOLTAGEM 127V/220V 

UND 28 Exclusivo 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
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9 

BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX. Especificação : CAPAC DO RESERV 

100 LTS MODELO 100 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 

1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA,SISTEMA DE 

REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO,REVEST EXTRNO EM AÇO INOX 

430,APARADOR DE AGUA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM 

DRENO,SURPENTINA EM AÇO INOX 304,RESERV EM PP ISOLADO 

TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINOS. 

UND 30 
Ampla 

Concorrência 

10 

BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX. Especificação : CAPAC DO RESERV 

100 LTS MODELO 100 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 

1 JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA,SISTEMA DE 

REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO,REVEST EXTRNO EM AÇO INOX 

430,APARADOR DE AGUA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM 

DRENO,SURPENTINA EM AÇO INOX 304,RESERV EM PP ISOLADO 

TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINOS. 

UND 10 Exclusivo 

11 

BEBEDOURO 3 TORNEIRA 200 LT INOX. Especificação : CAP DO RESERV 100 

LTS MODELO 200 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 

JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE 

REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO,REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 

430.APARADOR DE AGUA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM 

DRENO,SERPETINA EM AÇO INOX 304,RESEVATORIO EM PP ISOLADO 

TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINO. 

UND 30 
Ampla 

Concorrência 

12 

BEBEDOURO 3 TORNEIRA 200 LT INOX. Especificação : CAP DO RESERV 100 

LTS MODELO 200 LTS PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 

JATO,TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE 

REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO,REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 

430.APARADOR DE AGUA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM 

DRENO,SERPETINA EM AÇO INOX 304,RESEVATORIO EM PP ISOLADO 

TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 PINO. 

UND 10 Exclusivo 

13 

BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO C/ 02 TORNEIRAS 

Especificação : - CAPACIDADE P/ VASILHAME DE 20 LITROS - MARCAS 

DIVERSAS 

UND 26 Exclusivo 

14 

BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR 

Especificação : tipo de água natural e gelada, aprovado pelo inmetro, níveis de 

temperatura de água gelada: de 4ºc a 10ºc, 2 torneiras. resfriamento mínimo de 4 litros 

por hora, reservatório água gelada mínimo 2 litros. suporta galões de até 20 litros. 220v. 

prazo de garantia 1 ano. 

UND 45 Exclusivo 
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15 

BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS. Especificação : 

CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS. 

PADRÃO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO. TORNEIRA E O 

JATO FORNECE ÁGUA GELADA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . 

REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430 . APARADOR DE ÁGUA 

FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM AÇO INOX 304 . 

RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 

PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GÁS R134A 

ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVÃO 

ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX 

E ADESIVADO . 

UND 33 
Ampla 

Concorrência 

16 

BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS. Especificação : 

CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS. 

PADRÃO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO. TORNEIRA E O 

JATO FORNECE ÁGUA GELADA. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO . 

REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430 . APARADOR DE ÁGUA 

FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM AÇO INOX 304 . 

RESERVATÓRIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 

PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GÁS R134A 

ECOLÓGICO . 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVÃO 

ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX 

E ADESIVADO . 

UND 10 Exclusivo 

17 

BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50L C/02 TORNEIRAS 

Especificação : CAPACIDADE DO RESERVATORIO 50 LTS MOD 50 LTS , 

PADRAO 2 TORN TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO 

FORNECE AGUA 

GELADA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM DRENO,SERPENTINA EM AÇO 

INOX 304,RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 

PINOS 

UND 30 
Ampla 

Concorrência 

18 

BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 50L C/02 TORNEIRAS 

Especificação : CAPACIDADE DO RESERVATORIO 50 LTS MOD 50 LTS , 

PADRAO 2 TORN TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO,TORNEIRA E O JATO 

FORNECE AGUA 

GELADA FRONTAL,AÇO INOX 430 COM DRENO,SERPENTINA EM AÇO 

INOX 304,RESERV EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS,TOMADA 3 

PINOS 

UND 10 Exclusivo 

19 

BEBEDOURO INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 200 LITROS 

Especificação : gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em 

polipropileno, serpetina em aço, funcionamento automático, 2 válvulas, jato de pressão 

frontal, 4 torneiras em aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em 

resina, medidas 

mínimas 130mmx80mmx160mm 

UND 19 
Ampla 

Concorrência 
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BEBEDOURO INDUSTRIAL, CAPACIDADE MÍNIMA 200 LITROS. Especificação 

: gabinete em aço inoxidável, isolamento térmico injetado em polipropileno, serpetina 

em aço, funcionamento automático, 2 válvulas, jato de pressão frontal, 4 torneiras em 

aço inoxidável, tensões 127v, reservatório e aparador de água em resina, medidas 

mínimas 130mmx80mmx160mm 

UND 6 Exclusivo 

21 
Botijão para gás 13kg / Vasilhame para Uso Doméstico fabricado com chapa de aço 

muito resistente de acordo com as normas do INMETRO. 
UND 31 Exclusivo 

22 
CADEIRA DE PLASTICO 

Especificação : RESISTENTES, BRANCAS, COM APOIO PARA OS BRAÇOS. 
UND 400 Exclusivo 

23 

CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIO, REGULAGEM DE ALTURA MECÂNICA. 

Especificação : ESPECIFICAÇÕES CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA 

SECRETARIA GIRATÓRIA COM APOIO PARA BRAÇOS (APOIO DIGITADOR) 

ALTURA (CM): 94CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM 

ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36 M LARGURA 

ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM PESO LÍQ. 

APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6,4KG DIMENSÕES APROXIMADAS DO 

PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 54X54X19CM GARANTIA 

MÍNIMA DO FORNECEDOR: 3 MESES 

UND 100 Exclusivo 

24 

CADEIRA FIXA APROXIMAÇAO DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA 

Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Encosto e assento revestidos em tela de nylon 

Braço cromado com forracão removível Base ski cromada 

UND 47 
Ampla 

Concorrência 

25 

CADEIRA FIXA APROXIMAÇAO DIRETOR COM ENCOSTO EM TELA 

Especificação: ESPECIFICAÇÕES: Encosto e assento revestidos em tela de nylon 

Braço cromado com forracão removível Base ski cromada 

UND 15 Exclusivo 

26 

CADEIRA FIXA COMUM COM ENCOSTO 

Especificação : ESPECIFICAÇÕES TIPO PALITO REVESTIDA EM TECIDO, 

ESPUMA INJETADA NA COR PRETA 

UND 115 Exclusivo 

27 

CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES 

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM 

ENCOSTO: EM PLÁSTICO PRETO 

UND 75 
Ampla 

Concorrência 

28 

CADEIRA LONGARINA C/3 LUGARES 

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: TIPO LONGARINA 03 LUGARES COM 

ENCOSTO: EM PLÁSTICO PRETO 

UND 25 Exclusivo 

29 

CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA C/ ALMOFADA Especificação : ASSENTO 

E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-

POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO 

ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR 

VERMELHA- FUNÇAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER 

POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR 

CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125-ALTURA ATE O 

ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -

DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CM-DIMENSOES (LXC) 66 X 75 CM-

SUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE 

FABRICAÇÃO. 

UND 43 
Ampla 

Concorrência 



SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO 

E FINANÇAS 

 

 

30 

CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA C/ ALMOFADA Especificação : ASSENTO 

E ESCOSTO REVESTIDO EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA-

POSSUI DESCANSO PRA BRAÇO NA COR CINZA COM APOIO 

ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO-ENCOSTO E ASSETO NA COR 

VERMELHA- FUNÇAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER 

POSIÇÃO-AJUSTE DE GAS (GASLIFT)BASE GIRATORIA NA COR 

CINZA/PRETO COM RODIZIO PRETO -ALT TOTAL 115 A 125-ALTURA ATE O 

ASSENTO 50 A58 CM DIMENSOES DO ENCOSTO (LXA) 54X75 CM -

DIMENSOES DO ASSENTO (LXC)55X57CM-DIMENSOES (LXC) 66 X 75 CM-

SUPORTA ATE 130KG GARANTIA 6 MESES CONTRA DEFEITO DE 

FABRICAÇÃO. 

UND 14 Exclusivo 

31 

CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA C/ BRAÇO. Especificação : ENCOSTO 

ESPUMA DENSIDADE CONTROLADA REVESTIDO EM COURINO COM 

CARENAGEM DE NYLON, ASSENTO ESPULA INJETADA REVESTIDO EM 

COURINO COM CARENAGEM DE NYLON, BRAÇO DIGITADOR COM 

REGULAGEM DE ALTURA E APOIO EM PU OU PP MECANISMO BACK 

SYSTEM PISTAO PRETO OU CROMADO. (ARANHA NYLON OU 

CROMADA*RODIZIOS PU OU NYLON) 

UND 65 Exclusivo 

32 

CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ENCOSTO EM "V" COM BRAÇO 

DIGITADOR. Especificação:  ESPECIFICAÇÕES: REVESTIDA EM TECIDO, 

REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR PISTAO A GAS EM ESPUMA 

INJETADA, COM BRAÇO TIPO DIGITADOR. COR: PRETA 

UND 85 Exclusivo 

33 

CADEIRA PLÁSTICA  COMPOSIÇÃO. Especificação: Altura do encosto: 86cm; 

Altura do assento: 45cm 

Largura: 39cm; Profundidade: 40cm; Capacidade: 182Kg; Material: Polipropileno e 

Aditivos Com Anti-Uv. 

Detalhes: Produto Monobloco, Resistente e Empilhável 

UND 550 Exclusivo 

34 

CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA S/ BRAÇO. Especificação : 

ESPECIFICAÇÕES: REVESTIDA EM TECIDO, REGULAGEM DE ALTURA DO 

ASSENTO POR PISTAO A GAS EM ESPUMA INJETADA, COR PRETA 

UND 55 Exclusivo 

35 

CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA. Especificação : CADEIRA TIPO 

PRESIDENTE ALTA - ESPECIFICAÇÕES: Apoio de cabeça com regulagem de 

altura e rotação Encosto em tela de poliéster e tensor de lombar com regulagem. 

Assento em tecido poliéster com espuma de densidade controlada, Braço com 

regulagem de altura e apoio em PP Mecanismo sincronizado Pistão a gás preto classe 3 

Aranha 340mm em nylon Rodízios em nylon. 

UND 43 
Ampla 

Concorrência 

36 

CADEIRA TIPO PRESIDENTE ALTA. Especificação : CADEIRA TIPO 

PRESIDENTE ALTA - ESPECIFICAÇÕES: Apoio de cabeça com regulagem de 

altura e rotação Encosto em tela de poliéster e tensor de lombar com regulagem. 

Assento em tecido poliéster com espuma de densidade controlada, Braço com 

regulagem de altura e apoio em PP Mecanismo sincronizado Pistão a gás preto classe 3 

Aranha 340mm em nylon Rodízios em nylon. 

UND 14 Exclusivo 
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CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V. Especificação : 

LF: 5 "DRIVER DE ALTA DEVER HF:1.35 "DRIVER DE COMPRESSÃO DE 

TITÂNIO POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 400W DISTORTION: =1% 

RELAÇÃO S / N: 60DB RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 65HZ ~ 20KHZ 

IMPEDÂNCIA DE ENTRADA: NÃO ENTRADA EQUILIBRADA: 10K OHM 

ENTRADA BALANCEADA: 20K OHM ENTRADAS: 2X COMBO JACK SAÍDAS: 

1 X XLR THRU DIMENSÕES (W × D × H): 405 × 323 × 684 MILÍMETROS PESO: 

15,4 KG 

UND 24 Exclusivo 

38 

Carteira Escolar Universitária Estrutura Em Tubo 7/8, Parede 18, No Sistema Mig, 

Pintura Em Epoxi – Po, Assento E Encosto Anatômico Em Polipropileno, Selada E 

Envernizada, Prancheta Em Laminado De 15mm. 

UND 600 
Ampla 

Concorrência 

39 

Carteira Escolar Universitária Estrutura Em Tubo 7/8, Parede 18, No Sistema Mig, 

Pintura Em Epoxi – Po, Assento E Encosto Anatômico Em Polipropileno, Selada E 

Envernizada, Prancheta Em Laminado De 15mm. 

UND 200 Exclusivo 

40 

Carteira Escolar Universitária Estrutura Em Tubo 7/8, Parede 18, No Sistema Mig, 

Pintura Em Epoxi – Po, Assento E Encosto Anatômico, Selada E Envernizada, 

Prancheta Em Laminado De 15mm, Formicada Na Cor Branca.  

UND 525 
Ampla 

Concorrência 

41 

Carteira Escolar Universitária Estrutura Em Tubo 7/8, Parede 18, No Sistema Mig, 

Pintura Em Epoxi – Po, Assento E Encosto Anatômico, Selada E Envernizada, 

Prancheta Em Laminado De 15mm, Formicada Na Cor Branca.  

UND 175 Exclusivo 

42 

CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO. Especificação : selo 

procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 

mínimo 400m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor 

branca, 220v. 

UND 53 
Ampla 

Concorrência 

43 

CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO. Especificação : selo 

procel tipo a, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 

mínimo 400m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor 

branca, 220v. 

UND 17 Exclusivo 

44 

CENTRAL DE AR DE 12.000 BTU'S. Especificação : ence e selo procel tipo a, 

modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti- bactéria, vazão de ar mínimo 

500m3/h, com controle remoto termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 

220v 

UND 60 
Ampla 

Concorrência 

45 

CENTRAL DE AR DE 12.000 BTU'S. Especificação : ence e selo procel tipo a, 

modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti- bactéria, vazão de ar mínimo 

500m3/h, com controle remoto termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 

220v 

UND 20 Exclusivo 

46 

CENTRAL DE AR DE 18.000 BTU'S. Especificação : ence e selo procel tipo a, 

modelo split high wal, ciclo frio, filtro de ar anti- bactéria, vazão de ar mínimo 

700m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 

220v. 

UND 39 
Ampla 

Concorrência 

47 

CENTRAL DE AR DE 18.000 BTU'S. Especificação : ence e selo procel tipo a, 

modelo split high wal, ciclo frio, filtro de ar anti- bactéria, vazão de ar mínimo 

700m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor branca, 

220v. 

UND 13 Exclusivo 

48 

CENTRAL DE AR DE 24.000 BTU'S. Especificação : Ence e selo procel tipo no 

mínimo b, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 

mínimo 1000m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor 

branca, 220v. 

UND 24 
Ampla 

Concorrência 
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CENTRAL DE AR DE 24.000 BTU'S. Especificação : Ence e selo procel tipo no 

mínimo b, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 

mínimo 1000m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor 

branca, 220v. 

UND 8 Exclusivo 

50 

CENTRAL DE AR DE 30.000 BTU'S. Especificação : ence e selo procel tipo no 

mínimo b, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 

mínimo 1150m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor 

branca, 220v. 

UND 23 
Ampla 

Concorrência 

51 

CENTRAL DE AR DE 30.000 BTU'S. Especificação : ence e selo procel tipo no 

mínimo b, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 

mínimo 1150m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor 

branca, 220v. 

UND 7 Exclusivo 

52 

CENTRAL DE AR DE 36.000 BTU'S. Especificação : ence e selo procel tipo no 

mínimo c, modelo split piso teto aparente, ciclo frio, filtro de ar anti-bacteria, vazão de 

ar mínimo 1300m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, 

cor branca, 220v. 

UND 23 
Ampla 

Concorrência 

53 

CENTRAL DE AR DE 36.000 BTU'S. Especificação : ence e selo procel tipo no 

mínimo c, modelo split piso teto aparente, ciclo frio, filtro de ar anti-bacteria, vazão de 

ar mínimo 1300m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, 

cor branca, 220v. 

UND 7 Exclusivo 

54 

CENTRAL DE AR DE 48.000 BTU'S. Especificação : ence e selo procel tipo no 

mínimo d, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 

mínimo 500m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor 

branca, 220v. 

UND 23 
Ampla 

Concorrência 

55 

CENTRAL DE AR DE 48.000 BTU'S. Especificação : ence e selo procel tipo no 

mínimo d, modelo split high wall, ciclo frio, filtro de ar anti-bactéria, vazão de ar 

mínimo 500m3/h, com controle remoto, termostato digital, funções sleep e swing, cor 

branca, 220v. 

UND 7 Exclusivo 

56 Conjunto Do Professor (Mesa e Cadeira Com 01 Gaveta) UND 75 
Ampla 

Concorrência 

57 Conjunto Do Professor (Mesa e Cadeira Com 01 Gaveta) UND 25 Exclusivo 

58 

Conjunto Para Creche Mesa E 04 Cadeiras Medindo 0,70x0,70x0,48, Estrutura Em 

Tubo (1,20mm) De Aço Dureza Sae 1010/1020, Desengraxada, Fosfatizada, Com 

Aplicação De Produto Anteferrugem, Pintura Eletrostática Epoxi Na Cor Preto 

Brilhante. Dimensões De Acordo Com Normas Abnt Nbr 14006 – Móveis Escolares, 

Estrutura Tubular De Aço Com 08(Oito) Parafusos Autoatarrachantes. 

UND 600 
Ampla 

Concorrência 

59 

Conjunto Para Creche Mesa E 04 Cadeiras Medindo 0,70x0,70x0,48, Estrutura Em 

Tubo (1,20mm) De Aço Dureza Sae 1010/1020, Desengraxada, Fosfatizada, Com 

Aplicação De Produto Anteferrugem, Pintura Eletrostática Epoxi Na Cor Preto 

Brilhante. Dimensões De Acordo Com Normas Abnt Nbr 14006 – Móveis Escolares, 

Estrutura Tubular De Aço Com 08(Oito) Parafusos Autoatarrachantes. 

UND 200 Exclusivo 

60 Conjunto Para Refeitório Com Oito Cadeiras Cada UND 66 
Ampla 

Concorrência 

61 Conjunto Para Refeitório Com Oito Cadeiras Cada UND 22 Exclusivo 
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ESTANTE DE AÇO C/ 5 PRATELEIRAS Especificação: 5 PRATELEIRAS DE 

920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM 

DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / 

CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS 

PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS 

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES 

UND 49 
Ampla 

Concorrência 

63 

ESTANTE DE AÇO C/ 5 PRATELEIRAS Especificação: 5 PRATELEIRAS DE 

920MM X 300MM CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM 

DISTRIBUÍDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / 

CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS 

PLÁSTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS 

PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) EM TODAS AS CORES 

UND 16 Exclusivo 

64 
ESTANTE DE AÇO C/5 PRATELEIRAS. Especificação : MEDINDO 

1,80X0,92X0,30 
UND 40 Exclusivo 

65 
ESTANTE DE AÇO COM 5 PRATELEIRAS. Especificação : ESTANTE DE AÇO 05 

PRATELEIRA - ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1800 X 920 X 400 CM 
UND 40 Exclusivo 

66 EXAUTOR INDUSTRIAL 30 CM,FLEX BASIC BIVOLT UND 50 Exclusivo 

67 

FOGÃO 04 BOCAS TIPO MESA GÁS. Especificação : Acendimento: Manual 

Quantidade de queimadores: 4 Tipo de mesa: Selada Tipo de pés: Antiderrapantes Tipo 

de queimadores: Esmaltados Tipo de trempes: Encaixadas Tipo de manipuladores: 

Ergonômicos Conteúdo da embalagem: 1 Fogão Dimensões aproximadas do produto: 

22 x 50 x 56 cm (A x L x P) Dimensões aproximadas da embalagem: 22 x 51 x 57 cm 

(A x L x C) Peso aproximado do produto: 3,9 Kg Peso aproximado da embalagem: 4,5 

Kg Informações Adicionais: Não possui tampa de vidro 

UND 15 Exclusivo 

68 

FOGAO 4 BOCAS C/FORNO. Especificação : Fogão, tipo convencional, corpo com 

acabamento esmaltado e mesa inox, alimentação a gás, funcionamento elétrico, 220v, 

com 4 queimadores duplos, com acendimento automático, forno auto limpante, vidro 

duplo na porta, luz interna, prateleiras deslizantes, termostato, com gril, proteção 

traseira, contendo pés niveladores, o produto deverá estar de acordo com as normas 

pertinentes á segurança. garantia mínima de 1 ano. 

UND 15 Exclusivo 

69 

FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS. Especificação : em ferro fundido, funcionamento 

á gás, acendimento manual, c/ forno, queimador duplo e simples, pés perfil, 4 bocas, 

cor preta. 

UND 27 Exclusivo 

70 

FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS C/ FORNO. Especificação : Fogão industrial, 

em ferro fundido, funcionamento á gás, acendimento manual, comprimento 114cm, 

largura 106cm, altura 80cm, c/ fono, queimador duplo e simples, pés perfil, 6 bocas, cor 

preta. 

UND 31 Exclusivo 

71 

FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS. Especificação : Freezer horizontal 

com 02 portas, na cor branca, com capacidade de armazenamento entre 500 e 550 

litros, com potencia bivolt (110v/220v), com capacidade de congelamento rápido e 

dreno para degelo, com dimensões aproximadas de 96x147,3x78 cm. 

UND 29 
Ampla 

Concorrência 

72 

FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS. Especificação : Freezer horizontal 

com 02 portas, na cor branca, com capacidade de armazenamento entre 500 e 550 

litros, com potencia bivolt (110v/220v), com capacidade de congelamento rápido e 

dreno para degelo, com dimensões aproximadas de 96x147,3x78 cm. 

UND 9 Exclusivo 
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FRIGOBAR. Especificação : Altura: 86cm Largura: 47,8cm Profundidade: 

51,6Capacidade do refrigerador: 117 litros 
UND 25 Exclusivo 

74 

GAVETEIRO VOLANTE 4 GAVETAS C/ CHAVE - TAM 0,62X0,48X0,47 TAMPO 

MDF 25MM 

Especificação: ESPECIFICAÇÕES: GAVETEIRO VOLANTE 04 GAVETAS 

MEDINDO (0,62 x 0,48 x 0,47). TAMPO EM MDP 25mm 

UND 56 Exclusivo 

75 

Kit Carteira Escolar, Assento, Encosto E Prancheta Formicado Medidas: Capacidade 

carga: 110kg Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno Altura Total: 84cm ± 3cm 

Profundidade Total: 53cm ± 3cm Largura Total: 54cm ± 3cm Largura Encosto: 46cm ± 

1cm Altura Encosto: 33cm ± 1cm Largura Assento: 46cm ± 1cm Profundidade 

Assento: 42cm ± 1cm Porta Livros: Polipropileno Prancheta 

UND 150 
Ampla 

Concorrência 

76 

Kit Carteira Escolar, Assento, Encosto E Prancheta Formicado Medidas: Capacidade 

carga: 110kg Acabamento Assento/Encosto: Polipropileno Altura Total: 84cm ± 3cm 

Profundidade Total: 53cm ± 3cm Largura Total: 54cm ± 3cm Largura Encosto: 46cm ± 

1cm Altura Encosto: 33cm ± 1cm Largura Assento: 46cm ± 1cm Profundidade 

Assento: 42cm ± 1cm Porta Livros: Polipropileno Prancheta 

UND 50 Exclusivo 

77 

LIQUIDIFICADOR 2 LTS 8 VEL COM JARRA DURATIVA 600W. Especificação : 

CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO,COPO INOX SEM 

SOLDA-TAMPA PLASTICA COM VISOR POTENCIA 700W 

UND 67 Exclusivo 

78 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS. Especificação : DESCRIÇÃO DO 

PRODUTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L: USO INDUSTRIAL. CORPO 

EM INÓX. COPO: 10L VOLTAGEM: 220V POTÊNCIA:1/2 HP RPM: 3.740 

FREQUÊNCIA: 50/60 HZ 

UND 28 Exclusivo 

79 

MESA OVAL P/ 6 CADEIRAS. Especificação : mesa de reunião p/ escritório: 2m X 

1m - comporta no mínimo 6 pessoas, tampo em madeira clara, espessura 25mm. pés em 

aço e pintura eletrostática, espaço para fiação no tampo e nos pés. 

UND 21 
Ampla 

Concorrência 

80 

MESA OVAL P/ 6 CADEIRAS. Especificação : mesa de reunião p/ escritório: 2m X 

1m - comporta no mínimo 6 pessoas, tampo em madeira clara, espessura 25mm. pés em 

aço e pintura eletrostática, espaço para fiação no tampo e nos pés. 

UND 6 Exclusivo 

81 

MESA P/ ESCRITÓRIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS. Especificação : TAMPO EM 

MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180º RETAGUARDA EM MDPBP 

15MM PÉ EM AÇO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 

15MM ITENS DE SÉRIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS 

PÉS COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) MEDIDAS: 

1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 

DIAS 

UND 40 Exclusivo 

82 

MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - 1,50 X 0,60 X 0,74 - TAMPO MDF 

25MM. Especificação: MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - 

ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,50 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO 

EM MDP DE 25MM 

UND 45 
Ampla 

Concorrência 

83 

MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - 1,50 X 0,60 X 0,74 - TAMPO MDF 

25MM. Especificação: MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - 

ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,50 X 0,60 X 0,74 COM 02 GAVETAS, TAMPO 

EM MDP DE 25MM 

UND 15 Exclusivo 
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84 

MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 15MM    

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO ( 1,20 x 0,60 x 0,74) COM 02 

GAVETAS , TAMPO EM MDP DE 15MM NA COR CZ/CZ 

UND 44 
Ampla 

Concorrência 

85 

MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 15MM    

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO ( 1,20 x 0,60 x 0,74) COM 02 

GAVETAS , TAMPO EM MDP DE 15MM NA COR CZ/CZ 

UND 14 Exclusivo 

86 

MESA P/ ESCRITORIO COM 02 GAVETAS - TAMPO EM MDP DE 25MM. 

Especificação : ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,74 COM 02 

GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM 

UND 38 Exclusivo 

87 

MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS - 1,50 X 1,50 X 0,60. Especificação: 

ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO(1,50 x  1,50 x  0,60)COM 02 GAVETAS,TAMPO 

EM MDP DE 15MM 

UND 31 Exclusivo 

88 

MESA P/ ESCRITÓRIO EM L COM GAVETAS - 1,70X1,50X 0,60 - MDF. 

Especificação: ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,70 x 1,50 x 0,60 COM 02 

GAVETAS, TAMPO EM MDP DE 25MM 

UND 31 Exclusivo 

89 

MESA PLASTICA BRANCA. Especificação : ESPECIFICAÇÃO: Material: 

Polipropileno / Cor: Branco / Garantia do Fabricante para defeitos de fabricação: 90 

Dias / Altura: 70,50 cm / Largura: 70,00 cm / Comprimento: 70,00 cm. 

UND 200 Exclusivo 

90 
MESA REUNIÃO REDONDA  Especificação : ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 1,20 

x 1,20 x 0,74, TAMPO EM MDP DE 25MM 
UND 31 Exclusivo 

91 
MESA REUNIAO RETANGULAR. Especificação : ESPECIFICAÇÕES: MEDINDO 

2,00 X 1,00 X 0,74, TAMPO EM MDP DE 25MM 
UND 27 Exclusivo 

92 

MICROFONES SEM FIOS DUAL VOCAL SET DINÂMICO CARDIÓIDE PRETO 

Especificação : Inclui 2 microfones. É sem fio. Formato: de mão. Conector/es de saída: 

jack 6.5 mm. Sente a liberdade e o dinamismo ao gravar com o microfone de mão. Com 

acessórios incluídos. A melhor qualidade para as suas transmissões. Alta resolução. 

UND 35 Exclusivo 

93 
REFRIGERADOR 1 PORTA, 241 LITROS. Especificação : degelo manual, prateleiras 

reguláveis e removíveis, gavetão para legumes em material resistente 
UND 21 

Ampla 

Concorrência 

94 
REFRIGERADOR 1 PORTA, 241 LITROS. Especificação : degelo manual, prateleiras 

reguláveis e removíveis, gavetão para legumes em material resistente 
UND 6 Exclusivo 

95 

REFRIGERADOR 350 LTS. Especificação : REFRIGERADOR DOMESTICO, 

CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICA ADICIONAIS 

COM CONGELADOR,ALTURA 1.698, LARGURA 631,PROFUNDIDADDE 

625,COR BRANCA 

UND 22 
Ampla 

Concorrência 

96 

REFRIGERADOR 350 LTS. Especificação : REFRIGERADOR DOMESTICO, 

CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICA ADICIONAIS 

COM CONGELADOR,ALTURA 1.698, LARGURA 631,PROFUNDIDADDE 

625,COR BRANCA 

UND 7 Exclusivo 

97 Sanduicheira  220W UND 49 Exclusivo 

98 

TELEVISOR LCD DE 32. Especificação : TELA 32 POL,VOLT 

220V,CARACTERISTICA ADICIONAIS HDTV 16:9, ENTRADA RGB,HDMI,TIPO 

TELA LCD 

UND 38 
Ampla 

Concorrência 

99 

TELEVISOR LCD DE 32. Especificação : TELA 32 POL,VOLT 

220V,CARACTERISTICA ADICIONAIS HDTV 16:9, ENTRADA RGB,HDMI,TIPO 

TELA LCD 

UND 12 Exclusivo 
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100 
TELEVISOR LED, MONITOR 42" FULL HD. Especificação : HDMI, USB, COM 

CONVERSOR DIGITAL. 
UND 35 

Ampla 

Concorrência 

101 
TELEVISOR LED, MONITOR 42" FULL HD. Especificação : HDMI, USB, COM 

CONVERSOR DIGITAL. 
UND 11 Exclusivo 

102 

VENTILADOR DE PÉ 220W. Especificação : Ventilador de Coluna 40 cm. Silencioso, 

porém com grande vazão de ar, 6 pás e grade com design especial "Sistema TS". Tem 

ainda três velocidades, sistema de oscilação horizontal, inclinação regulável e é 

desmontável, facilitando na hora da limpeza. Possui base redonda, dando máxima 

estabilidade ao produto, painel de controle táctil e controle remoto com Timer para sua 

maior comodidade. Proporcione dias de bem estar para você e sua família com este 

ventilador que, além de funcional e ótima qualidade, possui design moderno. 

UND 63 Exclusivo 

103 

VENTILADOR DE TETO 220V. Especificação : POTÊNCIA: 130 WATTS~60HZ 

TENSÃO (V) : 220V  3 PÁS DE CHAPA VENTILADOR MONOCROMATICO 

ACOMPANHA CHAVE 3 FASES (VENT/DESL/EXAUST) COM COM PLACA 

4X2 BRANCA DISTÂNCIA DO TETO 32CM - ENVERGADURA 65CM ( 

MEDIDAS APROXIMADAS). GARANTIA 1 ANO ASSIST. TÉCNICA 

AUTORIZADA 

UND 185 Exclusivo 

 
 

2. JUSTIFICATIVA 
   

Como rege a Lei Federal nº 8.666/93, contratos referente ao fornecimento de Móveis, Eletrodomésticos 
e equipamentos permanentes não tem natureza continuada, sendo necessária a realização de 
procedimentos licitatórios sempre que necessário for a sua aquisição.  
 
O presente Termo de Referência tem por objetivo a Contratação de empresa para Aquisição de Móveis, 
Eletrodomésticos e Equipamentos Permanentes, com vistas ao atendimento das necessidades das 
Secretarias Municipais de Coelho Neto e seus respectivos setores. Dessa forma deve-se ressaltar que a 
aquisição dos referidos materiais é necessária para a organização dos setores desta Prefeitura e seus 
departamentos afins. 
 
Os pedidos se referem à aquisição de móveis, eletrodomésticos e equipamentos permanentes, sendo 
que a realização deste processo se faz necessário para a substituição dos itens constantes do mesmo 
que estão em situação precária nas Secretarias Municipais e seus respectivos setores ou que não há 
possibilidade de efetuar a manutenção corretiva destes. Além disso, o pedido tem a finalidade de se 
fazer a aquisição destes materiais permanentes citados, garantindo assim, condições adequadas de 
funcionamento e de atendimento à população de Coelho Neto - MA. 

 
 

3. FUNDAMENTO LEGAL  
 
3.1 O objeto deste Termo de Referência tem natureza de bem comum, a ser contratado mediante 
licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, obedecendo, integralmente, ao que 
estabelece a Lei  Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações e Decreto Federal nº.10.024/2002 
e todas as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo. 
 

4. DO QUANTITATIVO 

 
4.1 As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade da 
Ata de Registro de Preços, reservando-se que as Secretarias Municipais, no direito de adquirir em cada 
item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de 
adquirir quaisquer itens especificados. 
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5. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS 
 

5.1 A Administração Municipal reserva-se ao direito de só divulgar o valor estimado para a contratação 
apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances, possuindo caráter sigiloso, salvo em 
relação aos órgãos de controle externo e interno, nos termos do Art. 15 do Decreto Federal Nº 
10.024/2019, no § 3º do art. 7º da Lei nº 12.527/2011, e no art. 20 do Decreto nº 7.724/2012. A adoção 
do orçamento sigiloso se justifica diante da experiência que tem demonstrado que, quando se divulgam 
no edital os preços de referência, as propostas tendem a orbitar em torno desses valores, o que acaba 
prejudicando a possibilidade de obtenção de preços mais vantajosos. Precedentes: Acórdão nº 
1789/2009 – Plenário, Acórdão 3028/2010 - Segunda Câmara e Acórdão nº 2080/2012 – Plenário, todos 
do Tribunal de Contas da União. 

 
6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

6.1 O contrato terá vigência desde a data de sua assinatura até 31 de dezembro do exercicío financeiro 
respectivo. 
 

7. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
 

7.1  - O prazo de entrega dos materiais é de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de 
Fornecimento, no endereço indicado pela contratante, podendo ocorrer em todo o território do Município, 
onde possua órgãos públicos. 
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O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a)      , na 
cidade de /UF, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 0000000000000000000, neste 
ato representado pelo  , portador da matrícula funcional nº
 ,, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO 
DE PREÇOS nº ......./2022, publicada  no ...... de ...../...../2022, processo  administrativo n.º         , 
RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com 
a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições 
previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as 
disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO.  

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual ......................... , especificado(s) 
no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº ........../20 ... , que 
é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.  

 
2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais 
condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 
EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE: 

E-MAIL: TEL.: ( ) 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALO
R 
TOTAL 

      
VALOR TOTAL:  

 
3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.  

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 
do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Federal nº 7.892 de 2013.. 

 
3.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 
 
3.3. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de   
cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem. 

ANEXO II – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº ***/****. 
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4. VALIDADE DA ATA.  

 
4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura, não 
podendo   ser prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.  

 
5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

 
5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução   dos 
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 
Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 
5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 
superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços 
aos valores praticados pelo mercado. 

 
5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 
5.4.1.A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 
mercado observará a classificação original. 

 
5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 
cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 
5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido 
de execução, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados; e 

 
5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 
5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata 
de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO: 

 
5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços; 

 
5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 

 
5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; ou 

 
5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 
5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado 
por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO 
SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O 
CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS: 

 
5.9.1. Por razão de interesse público; ou 
5.9.2.A pedido do fornecedor. 

 

6. DAS PENALIDADES.  
 

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas 
no Edital. 

 
6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), 
exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos 
participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, 
Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013). 

 
6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no 
art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para 
cancelamento do registro do fornecedor. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS.  

 
7.1. As condições gerais do execução, tais como os prazos de execução e recebimento do objeto, as 
obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 
encontram-se definidos no Termo de Referência e/ou Minuta de Contrato,. 

 
7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 
7892/13. 

 
7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem 
cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta 
Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... ( ... ) vias de igual teor, que, depois 
de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXX, de de ****. 
 
 

Representante legal do órgão gerenciador 

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 
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TERMO DE CONTRATO DE COMPRA QUE FAZEM ENTRE 

SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO (MA), 

POR INTERMÉDIO DO (A) ***** ***** *****  E A EMPRESA 

***** ***** *****. 

A Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, por intermédio 

do(a) *** (órgão contratante), com sede no(a) ***** ***** ***** , na cidade de ***** ***** *****  /Estado 

***** ***** ***** , inscrito(a) no CNPJ sob o nº ***** ***** ***** , neste ato representado(a) pelo(a) ***** 

***** *****  (cargo e nome), nomeado(a) pela Portaria nº  ***, de ** de ***** de 20**, publicada no Diário 

Oficial do Município de Coelho Neto (MA) de ** de ***** de 20**, doravante denominada 

CONTRATANTE, e o(a) ***** ***** *****  inscrito(a) no CNPJ sob o nº ***** ***** *****   sediado(a) na 

***** ***** ***** , em ***** ***** *****  doravante designada CONTRATADA, neste ato representada 

pelo(a) Sr.(a) ***** ***** ***** , portador(a) da Carteira de Identidade nº ***** ***** ***** , expedida pela 

(o) ***** e CPF nº ***** ***** ***** , tendo em vista o que consta no Processo nº ***** e em observância 

às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, 

decorrente do Pregão nº ***** /20**, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para Aquisição de 

________________________________ para atender as necessidades das Secretarias 

Municipais de Coelho Neto – MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no 

Termo de Referência, anexo do Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      
VALOR TOTAL:  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com 

início na data de sua assinatura e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do 

art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº /20   
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necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), para o exercício de 

20...., na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade:   

Fonte:  

Programa de Trabalho:   

Elemento de Despesa:   

4.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos 

próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada 

exercício financeiro.  

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante 
atestar a execução do objeto do contrato. 

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, mediante consulta à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 

1993.  

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação 

da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

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

para pagamento. 

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta para verificar a manutenção 

das condições de habilitação exigidas no edital.  

5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 

contratante. 

5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
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contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   

5.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.   

5.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente quanto a regularidade 

fiscal, salvo por motivo de economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.  

5.11.   Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 

apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 

mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 

mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I =(TX/100)/365  

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 

limite para a apresentação das propostas. 

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do IPC-A, exclusivamente para 

as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base na seguinte fórmula 

(art. 5º do Decreto n.º 1.054, de 1994):  

6.3. R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

6.4. R = Valor do reajuste procurado; 

6.5. V = Valor contratual a ser reajustado; 

6.6. Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para 

entrega da proposta na licitação; 

6.7. I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 

6.8. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste. 

6.9. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.  

6.10. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 
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6.11. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela 

legislação então em vigor. 

6.12. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

6.13. O reajuste será realizado por apostilamento. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

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

8. CLÁUSULA OITAVA –FISCALIZAÇÃO 

8.1. O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato serão realizados por 

representante da Contratante designado pela Portaria Nº `*****, na função de fiscal *****. 

8.2.  O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o 

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.3. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela 

Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Instrumento  e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 

87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

8.4. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade 

inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus 

agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

9.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

9.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

9.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 

com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo; 

9.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no 

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

9.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

9.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo 

e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

9.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a 

terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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9.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

9.3.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda: 

9.3.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou 

validade; 

9.3.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 

e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

9.3.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Contrato, o objeto com 

avarias ou defeitos; 

9.3.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 

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

9.3.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.3.7. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

9.3.8. promover a destinação final ambientalmente adequada, sempre que a legislação assim o exigir. 

9.3.9.  A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o 

dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 

Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 

5/2017; 

9.4. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

9.4.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de 

Fornecimento, no endereço indicado pela contratante, podendo ocorrer em todo o território do 

Município, onde possua órgãos públicos. 

10. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 

10.1. bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável 
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
 
10.1.1. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo 
de 02 (dois) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 
 
10.1.2. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do 
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 
aceitação mediante termo circunstanciado. 
 
10.1.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
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prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo. 
 
10.1.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

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

11.2. falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações 

assumidas na contratação; 

11.3. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

11.4. fraudar na execução do contrato; 

11.5. comportar-se de modo inidôneo; ou 

11.6. cometer fraude fiscal. 

11.7. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.8. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 

consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 

serviço contratado; 

11.9. Multa de:  

11.10. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o 

décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer 

a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  

11.11. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela 

inadimplida, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no 

subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

11.12. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 

caso de inexecução total da obrigação assumida; 

11.13. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

11.14. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

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

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 

dois anos; 

11.16. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  
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11.17. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA 

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

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

empresas ou profissionais que: 

11.19. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

11.20. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

11.21. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados.  

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

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se 

o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

11.23. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da Contratante, ou deduzidos da garantia, ou ainda, 

quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 

11.24. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

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

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

artigo 419 do Código Civil. 

11.26. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 

do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 

prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Instrumento; 

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.4.3. Indenizações e multas. 
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13. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES  

13.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução do contrato sob alegação de 
inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÕES 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e, 

subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO 

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Comarca do Município de Coelho Neto (MA) - Justiça Estadual. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 

_______________________ 

Representante legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal da CONTRATADA 
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