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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2021 – CPL/PMAAP 
 

EDITAL 
 

PROC. ADM. Nº. 190/2021 
 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliário e eletrodomésticos com a 
finalidade de atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré - MA. 
 
ORGÃO LICITADOR: Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré. 
 
 
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 25/08/2021 
 
 
HORA: 08h00min  
  
 
LOCAL: Sala de Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua Presidente Medici – Centro, Alto Alegre 
do Pindaré – MA. 

 
 

PREGOEIRO: Francival Veloso Fernandes 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2021 – CPL/PMAAP 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2021 
 

EDITAL 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, inscrita no CNPJ sob nº 

01.612.832/0001-21, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré - MA, 65.398-000, por 
intermédio de seu Pregoeiro, designado pela Portarias nº 35/2020, assinada em 04 de janeiro de 2021, publicada 
no Diário Oficial do Município em 04 de janeiro de 2021, leva ao conhecimento dos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, sob o Sistema de Registro de Preços – SRP, do tipo menor preço 
por LOTE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos e em conformidade com o disposto da Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, bem como, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste 
Edital. 

 
A sessão pública de realização do Pregão terá início às 08h00min horas do dia 25 de agosto de 2021, 
devendo os envelopes, contendo a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação para o objeto definido 
neste Edital e respectivos Anexos, ser entregues na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL, situada 
na Rua Presidente Medici, s/n, Centro, Alto Alegre do Pindaré – MA, na data e horário acima mencionados. 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1. A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliário 
e eletrodomésticos com a finalidade de atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de 
Alto Alegre do Pindaré - MA, conforme especificações constantes do Termo de Referência – ANEXO I, parte 
integrante deste Edital. 
 
1.2. O valor global estimado desta licitação é de R$ 4.034.665,67 (quatro milhões e trinta e quatro mil e 
seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). 
 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1. A participação neste Pregão é cujo ramo de atividade compatível com o objeto licitado e que atendam a 
todas as exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, 
constante deste Edital e seus Anexos. 
 
2.2. Os documentos complementares (Declaração Unificada), inclusive as certidões de condição de participação 
deverão ser entregues junto com o Credenciamento da Licitação. 
 
2.2.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante a CPL 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 ao próprio cadastro e, deverá a 
empresa licitante apresentar junto com o credenciamento o nada consta / certidão negativa (impressão da 
internet) dos sites: 
 
2.2.2. Cadastro de Fornecedores do Município de Alto Alegre do Pindaré (quando não existir certidão 
específica, a licitante não estará obrigada juntar e a CPL poderá, a seu critério abrir diligência para conferência) 
 
2.2.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis); 
 
2.2.4. 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). 
 
2.2.5. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 
mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU (https://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-
inidoneos/); 
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2.2.6. e/ou Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/).  
 
2.3. 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. 
 
2.3.1. 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. 
 
2.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, 
dentre outros. 
 
2.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
 
2.3.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de 
participação. 
 
2.5. Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública, com as 
sanções que abarquem a Administração Pública Municipal prescritas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, bem 
como os incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
2.6. Não poderão participar os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, empresas 
estrangeiras que não funcionem no país, empresas que possuam, entre seus sócios, servidores públicos da 
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA, bem como aqueles que tenham sido declarados inidôneos 
para licitar ou Contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar 
pela Administração Pública da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré - MA. (art. 9 da Lei Federal nº 
8.666/93). 
 
3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO QUANDO DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
3.1. Na fase de credenciamento o interessado deverá credenciar-se e, se for o caso, comprovar a existência dos 
necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes a este 
Pregão Presencial. 
 
3.1.1. Até o início do horário da sessão, o Pregoeiro ou, por delegação deste, a equipe de apoio, procederá ao 
credenciamento dos licitantes ou dos representantes legais presentes, comprovando, se for o caso, a outorga de 
poderes necessários para a formulação de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao Pregão, 
observando-se ainda que: 
 
a) não será permitido ao mesmo credenciado representar mais de um proponente no mesmo certame; e 
 
b) não será permitido mais de um credenciado para o mesmo proponente. 
 
3.2. O licitante interessado deverá se apresentar ao Pregoeiro ou a equipe de apoio para credenciamento por 
intermédio de seu representante devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório e a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, 
identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente, com cópia do respectivo 
documento. 
 
3.2.1. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou instrumento particular, ou 
por Carta Credencial, firmada pelo signatário da Proposta, com assinatura reconhecida por Cartório competente, 
no modelo do ANEXO II deste Edital, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. 
 
3.3. O instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial (ANEXO II), deverá estar 
acompanhado de cópia dos seguintes documentos: 
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a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente atualizado, ou ato constitutivo consolidado, 
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; e                                                                 
 
b) Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do representante da empresa 
interessada. 
 
3.4. Os documentos de credenciamento serão conferidos pelo Pregoeiro, a cada Sessão Pública realizada. 
 
3.5. Após o credenciamento, será declarada a abertura da sessão e não mais serão admitidos novos 
proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes. 
 
3.6. O credenciamento será conferido pelo Pregoeiro a cada Sessão Pública realizada. 
 
3.7. É facultada a apresentação do credenciamento de que trata o subitem 3.1. A falta desse documento 
somente impedirá que o representante da licitante se manifeste ou responda pela representada durante o 
processo licitatório. 
 
3.8. A licitante que comparecer representada por seu sócio ou dirigente, fica dispensada do credenciamento na 
forma de que trata o subitem 3.1, devendo comprovar esta qualidade através de cópias dos documentos 
indicados no subitem 3.3 alíneas “a” e “b”. 
 
3.9. Não será admitida a participação de dois representantes para a mesma empresa e nem de um mesmo 
representante para mais de uma empresa. 
 
3.10. Os licitantes deverão apresentar Declaração, em separado dos envelopes, de enquadramento no art. 3º da 
Lei Complementar nº. 147/2014, no caso de microempresa ou empresa de pequeno porte e também para as 
cooperativas, conforme modelo constate do Anexo II deste Edital. A não entrega da referida Declaração indicará 
que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 147/2014. 
 
3.10.1. As ME/EPP/COOP deverão comprovar a declaração do item anterior, devendo trazer, no caso das 
ME/EPP a Certidão de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, somente para 
efeito do disposto nos arts. 43 a 45 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, emitida nos termos do art. 8° da 
Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC n° 103, de 30/04/2007, pelo 
Registro competente para a inscrição do Ato Constitutivo ou Contrato Social das proponentes pertencentes a 
esta categoria empresarial. 
 
3.11. Os Licitantes deverão apresentar a declaração exigida no item 7.3.6. 
 
3.12. Da Ordem dos Procedimentos: 
 
3.12.1. A sessão do certame observará os seguintes procedimentos: 
 
a) Credenciamento; 
b) Abertura da Sessão 
c) Da entrega dos Envelopes 
d) Julgamento, Classificação das Propostas de Preços e Fase de Lances; 
e) Do benefício às microempresas e empresas de pequeno porte 
f) Fase de habilitação 
g) Fase Recursal 
h) Da Adequação da Proposta de Preço 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
4.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados pessoalmente pelo 
representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados, em 02 (dois) envelopes opacos, distintos, 
devidamente fechados e rubricados no fecho e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 
ORGÃO LICITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMAAP  
LOCAL: ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA 
DATA: 25/08/2021 
NOME DA EMPRESA LICITANTE 
 
ENVELOPE Nº 02  
DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 
ORGÃO LICITADOR: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMAAP  
LOCAL: ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA 
DATA: 25/08/2021 
NOME DA EMPRESA LICITANTE 
 
4.2. Não será admitida a entrega de apenas um envelope. 
 
4.3. Após a entrega dos envelopes, aquele indicado como “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” será rubricado 
pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes credenciados das licitantes. 
 
4.4. Os envelopes deverão conter, obrigatoriamente, a documentação em original ou cópia previamente 
autenticada por cartório competente ou por servidor da CPL (até vinte e quatro horas antes da realização do 
certame), ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
4.5. As propostas que não atenderem às exigências do presente Edital ou que forem omissas ou apresentem 
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, serão 
desclassificadas. 
 
4.6. Não serão aceitas documentação e proposta enviadas via postal ou entregues em outros setores que não 
seja o especificado no preâmbulo do Edital. 
 
4.7. Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação da proposta implicará a submissão às 
normas constantes da legislação que rege a matéria e ao presente Edital de Pregão e seus Anexos. 
 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em 
língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, com 
o seguinte conteúdo, de apresentação obrigatória: 
 
a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e 
endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como dados bancários tais como: nome e 
número do Banco, agência e conta corrente para fins de pagamento; 
 
b) Nome completo do responsável pela assinatura do contrato, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo 
na empresa; 
 
c) Descrição completa do objeto da presente licitação, com indicação dos LOTES e ITENS cotados, em 
conformidade com as especificações do Termo de Referência – ANEXO I deste Edital; 
 
d) Preço unitário e o valor total da proposta. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, 
todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, 
diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto da presente licitação; 
 
f) Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sessão de abertura dos 
Envelopes; e 
 
g) Prazo de entrega: de acordo com Termo de Referência. 
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g.1) após a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a entrega dos itens constantes na 
mesma, em sua totalidade, em até no máximo 05 (cinco) dias consecutivos, em uma única etapa, 
independentemente do quantitativo e valor solicitado. 
 
5.2. Não será admitida cotação distinta prevista neste Edital. 
 
5.3. O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável. 
 
5.4. A apresentação da Proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.5. O licitante que não mantiver sua Proposta ficará sujeito às penalidades do Decreto Federal. 
 
5.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, 
serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou 
qualquer título, devendo os serviços ser fornecidos sem quaisquer ônus adicionais. 
 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Serão proclamados, pelo Pregoeiro, os licitantes que apresentarem as propostas de menor preço global 
por LOTE e todas aquelas apresentadas com preços até 10% (dez por cento) superiores, dispostos em ordem 
crescente, para que os representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 
 
6.2. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas com preços em conformidade com o 
definido no subitem anterior, o Pregoeiro fará o ordenamento das melhores ofertas, até o máximo de três, 
colocadas em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, conforme o disposto no Decreto 
Federal. 
 
6.3. Aos proponentes proclamados conforme os subitens anteriores, será dada oportunidade para nova disputa, 
por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, para a escolha da proposta de 
menor valor. 
 
6.4. Não poderá haver desistência dos lances ofertados. 
 
6.5. O empate entre duas ou mais propostas de preço, será resolvido por sorteio em ato público, com a 
participação de todas as licitantes. 
 
6.6. Encerrados os lances, as propostas de microempresa e de empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa até 5% acima do menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada, 
devendo estas proponentes ser convocadas na ordem de classificação, uma na falta da outra, para fazer uma 
única e última oferta, inferior a da primeira colocada, visando o desempate. 
 
6.7. Após a fase de lances, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo 
critério de menor preço global por LOTE. 
 
6.8. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto da proposta com o menor preço, conforme definido 
neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito e divulgando o resultado do julgamento. 
 
6.9. Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pelo proponente de todas as exigências editalícias, 
para efeito de habilitação. Caso contrário o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de 
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências constantes deste Edital, sendo 
o respectivo proponente declarado vencedor nessa fase. 
 
6.10. Verificando-se discordância entre o preço unitário e o total da Proposta prevalecerá o primeiro, sendo 
corrigido o preço total; ocorrendo divergência entre os valores numéricos e os por extenso, predominarão os 
últimos, independentemente de consulta ao licitante. 
 
6.11. Caso tenha ocorrido lance, a Proposta de Preços, ajustada ao lance final, deverá ser protocolada na 
CPL/PMAAP, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da lavratura da ata. 
 
6.12. Serão desclassificadas aquelas propostas que: 
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6.12.1. Apresentarem valores acima do máximo estabelecido no Edital, englobando itens e valor global; 
 
6.12.2. Não atenderem às exigências do presente Edital e seus Anexos; 
 
6.12.3. Forem omissas ou as que apresentem irregularidades ou falhas capazes de dificultar o julgamento; 
 
6.12.4. Que contenham preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 
demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos são coerentes com os 
praticados no mercado. 
 
6.13. Se a proposta escrita de Menor Preço não for aceitável ou se a respectiva licitante desatender às 
exigências habilitatórias, será examinada a oferta seguinte e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da 
licitante que tiver formulado tal proposta, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda às condições deste Edital. 
 
6.14. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor preço, no sentido 
de que seja obtido o melhor preço.  
 
6.15. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 
final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da equipe de apoio e pelos representantes dos 
proponentes presentes. 
 
6.16. O licitante declarado vencedor deverá encaminhar (ou apresentar) a proposta de preço 
adequada ao último lance, no prazo de 02 (dois) dias, contado da assinatura da ata de sessão. 
 
6.16.1. Os documentos poderão ser remetidos por meio digital, podendo ser solicitados em 
original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo Pregoeiro. 
 
6.16.2. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao órgão 
licitante. 
 
6.16.3. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta seção, será 
desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 
 
6.16.4. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composição de preços 
quando o preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que compõem necessitem de ajustes aos 
valores estimados pelo ÓRGÃO LICITANTE. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor 
global. 
 
6.16.5. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais irregularidades apontadas 
pelo Pregoeiro. 
 
6.16.6. No caso de licitação por lotes ou itens será permitida a alteração de preços unitários pelo licitante 
observando-se: (apenas se houver divisão em lotes ou itens) 
 
a) como limite máximo o valor global final ofertado, desde que os preços unitários finais sejam menores ou iguais 
aos preços unitários da proposta inicial; 
 
b) a possibilidade de negociação com o proponente vencedor visando a redução de 
preços unitários, para qualquer um dos itens individualmente; e 
 
c) para fins do disposto neste inciso, o cálculo do valor global dar-se-á pela somatória dos preços unitários dos 
itens da proposta, multiplicados por suas respectivas quantidades. 
 
7. DA HABILITAÇÃO DOS LICITANTES 
 
7.1. A Documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope devidamente fechado e 
rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no item 4.1 deste Edital. 
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7.1.1. As declarações e outros documentos julgados necessários à habilitação, produzidos pelo próprio licitante, 
deverão conter data, identificação e assinatura do titular da empresa ou do seu representante legal. 
 
7.2. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do invólucro 
contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua 
habilitação ou inabilitação. 
 
7.3. A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda a documentação 
comprobatória da necessária qualificação no que se refere à: 
 
7.3.1. Habilitação Jurídica, que será comprovada mediante a apresentação da seguinte documentação: 
 
a) prova de registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, acompanhado de todas suas alterações, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores; 
 
c) no caso de Sociedades simples o ato constitutivo inscrito no Cartório Civil (Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas ou Cartório de Registro de Títulos e Documentos) acompanhado da prova de Diretoria em exercício; 
 
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir. 
 
7.3.2. Regularidade Fiscal, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede ou 
domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
 
7.3.2.1. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
que será realizada da seguinte forma: 
 
a) Fazenda Federal: apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as 
contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991; 
 
a.1) O licitante poderá, em substituição à certidão mencionada na alínea c.1, apresentar as seguintes certidões 
conjuntamente, desde que tenham sido expedidas até o dia 2 de novembro de 2014 e estejam dentro do prazo 
de validade nelas indicados: Certidão Negativa de Débito ou a Certidão Positiva com efeito negativo referente à 
Contribuição Previdenciária e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão 
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN); 
 
b) Fazenda Estadual: apresentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em dívida ativa), ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, expedida pela 
Secretaria de Estado de Fazenda, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o licitante, em razão do 
objeto social, está isento de inscrição estadual; 
 
c) Fazenda Municipal: apresentação da Certidão Negativa de Débitos (e débitos em dívida ativa), ou Certidão 
Positiva com efeito de Negativa, do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, ou, se for o caso, 
certidão comprobatória de que o licitante, em razão do objeto social, está isento de inscrição municipal; 
 
d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
 



 
 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 

 

Página 9 de 50 

Edital - PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 014/2021 - CPL/PMAAP 

e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os 
mesmos efeitos da CNDT. 
 
7.3.3. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal relacionadas no item 
7.3.2, mesmo que esta apresente alguma restrição, assegurado, todavia, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo 
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável 
por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa 
(art. 42, §1º, LC 123/06). 
 
7.3.3.1. Este benefício será concedido somente às empresas que atenderem ao disposto no subitem 3.10 deste 
edital. 
 
7.3.3.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto neste item 7.3.3, implicará em decadência do 
direito à contratação, bem como a aplicação da suspensão de licitar e contratar com a Administração pelo 
período de até 02 (dois) anos, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
7.3.4. Qualificação Econômico-Financeira, que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 
forma da lei, vedados a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que estejam registrados os 
valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente 
(ILC) igual ou superior a 01 (um), indicados pela licitante. 
 
a.1) As licitantes que apresentarem resultado menor do que um (1,0) em qualquer dos índices referidos acima, 
deverão comprovar o capital mínimo ou patrimônio líquido igual ou superior a dez por cento (10%) do valor 
estimado da contratação. 
 
a.2) Excetua-se da exigência da alínea anterior o microempreendedor individual (art. 18 da LC 123/2006 c/c art. 
1.179, § 2º CC) e as Micro e Pequenas Empresas que propuserem habilitação em licitações cujo os objetos 
sejam para o fornecimento para pronta entrega ou para locação de materiais (art. 3º do Decreto Federal nº 
6.204/2007). 
 
a.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste subitem mediante a 
apresentação do Balanço de Abertura, acompanhado do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado 
levantado com base no mês imediatamente anterior à data de apresentação da proposta. 
 
a.4) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 
apresentados: 
 
I. Publicados em Diário Oficial ou; 
II. Publicados em jornal de grande circulação ou; 
III. Registrados na Junta Comercial da sede/domicílio do licitante ou; 
IV. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na 
forma da IN nº 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 1º de agosto de 1997, art. 6º, 
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original 
do Diário, para cotejo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, fica dispensada a inclusão, na documentação, dos 
Termos de Abertura e de Encerramento do Livro em questão. 
V. Sistema Público de Escrituração Digital – Sped - Contábil (Decreto Federal nº 6.022/2007); nos termos do art. 
2º da Instrução Normativa RFB nº 787/2007, devendo apresentar referidos documentos, devidamente assinados, 
na forma do § 5º do art. 10 da Instrução Normativa DNRC nº 107/2008. 
 
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial), expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta) dias de antecedência da data 
de apresentação da proposta de preço. 
 
7.3.5. A Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de: 
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a) ATESTADO de capacidade técnica fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado comprovando 
que o licitante presta ou prestou serviços compatíveis com o objeto deste pregão. 
 
7.3.6. Declaração Unificada que constará: 
 
a) Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem 
menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, de 
conformidade com o disposto na da Lei Federal nº 8.666/93, nos termos do ANEXO III. 
 
b) Declaração de superveniência de fato impeditivo da habilitação neste certame, inclusive na vigência 
contratual, caso venha a ser contratado. 
 
c) Declaração de elaboração independente de proposta. 
 
d) Declaração da condição se é ou não ME/EPP/COOP. 
 
7.4. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral - CRC, expedido órgão da Administração Pública 
Federal ou de outros Estados, substituirá os documentos enumerados nos subitens 7.3.1 (“a”, “b”, “c” e “d”) e 
7.3.2 (“a” e “b”). 
 
7.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos 
requeridos no presente Edital e seus Anexos. 
 
7.6. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste 
Edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente inabilitado. 
 
7.7. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante, com indicação 
do número de inscrição no CNPJ. 
 
7.8. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução 
para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou 
registrados no cartório de títulos e documentos. 
 
7.9. Documentos de procedência estrangeira, mas emitidos em língua portuguesa, também 
deverão ser apresentados devidamente consularizados ou registrados em cartório de títulos e documentos. 
 
7.10. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome 
da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 
 
7.11. Os documentos acima relacionados, necessários à habilitação, poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por meio de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa 
oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
7.12. O CONTRATANTE não se responsabilizará por documentação e proposta enviados via postal ou entregues 
em outros setores que não seja o especificado no Preâmbulo do Edital. 
 
7.13. A validade dos documentos será a neles expressa, ou estabelecida em lei, admitindo-se como válidos, no 
caso de omissão, aqueles emitidos a menos de 90 (noventa) dias. 
 
7.14. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará o licitante às sanções previstas 
neste Edital. 
 
8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão 
até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas. 
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8.1.1. A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na forma e nos prazos 
previstos na legislação, devendo ser entregue diretamente na COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – 
CPL/PMAAP, na Rua Santa Luzia, s/n, Centro, Alto Alegre do Pindaré – MA, não tendo efeito suspensivo. 
 
8.1.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 
 
8.2. Caberá ao Pregoeiro (auxiliada pelo técnico competente) decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas. 
 
8.3. Acolhida a petição contra o Ato Convocatório, será designada nova data para realização do certame. 
 
8.4. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital, implicará na 
plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
 
9. DOS RECURSOS 
 
9.1. Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá o licitante, ao final da sessão pública manifestar, 
imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, sendo registrado em Ata a síntese das suas razões de 
recorrer. 
 
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da sessão deste Pregão, 
importará na decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 
 
9.3. Caberá ao licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no prazo de 03 (três) dias 
úteis, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de: 
 
a) Julgamento das Propostas; 
 
b) Habilitação ou Inabilitação da licitante. 
 
9.4. Cientes os demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de algum dos concorrentes, ficam 
desde logo intimados a apresentarem contrarrazões também em 03 (dias) úteis, contados do término do prazo 
de apresentação das razões do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
9.5. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro deverá ser entregue, no prazo legal, na CPL/PMAAP, no 
endereço citado no subitem 8.1.1, terá efeito suspensivo, e, se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis 
de aproveitamento. 
 
9.6. Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à consideração 
do Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA, que proferirá decisão definitiva antes da 
homologação do procedimento. 
 
9.7. Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Secretário 
Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA poderá homologar este procedimento licitatório e 
determinar a contratação com a licitante vencedora. 
 
10. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ASSINATURA DA ARP 
 
10.1. Caso não haja recurso, o licitante declarado vencedor ficará sujeito à homologação do certame pelo 
Ordenador de Despesas da PMAAP. Esta Licitação poderá ser revogada ou anulada motivadamente por ato da 
Prefeita Municipal. 
 
10.2. Após a homologação da licitação, o registro de preços observará, entre outras, as seguintes condições: 
 
a) será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais ao do 
licitante vencedor na sequência da classificação do certame; 
b) o preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal da PMAAP e ficará 
disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços; e 
c) a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações. 
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10.3. O registro a que se refere o item anterior tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de 
exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto 7.892/2013. 
 
10.4. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem: 
a) Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva;  
b) Os preços e quantitativos dos licitantes que tiverem aceito cotar seu fornecimento em valor igual ao do licitante 
mais bem classificado. 
c) Se houver mais de um licitante na situação de que trata a alínea “b”, serão classificados segundo a ordem da 
última proposta apresentada durante a fase competitiva. 
  
 
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre do 
Pindaré/MA, mediante a apresentação da Fatura, Nota Fiscal e atestados pelo setor responsável, 
acompanhadas das Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, CNDT, FGTS e Certidão de Regularidade com 
a Fazenda Federal. 
 
11.2. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em 
virtude de penalidades impostas ao proponente ou inadimplência contratual. 
 
12. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO  
 
12.1. O contrato assinado no Ano de 2021 terá vigência até 31/12/21, bem como o Contrato assinado no Ano 
de 2022 terá vigência até 31/12/2022. 
 
12.2. O prazo de execução se dará sob demanda, conforme Termo de Referência. 

 
12.3. Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Prefeitura 
Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA, devendo a solicitação ser encaminhada até 15 (quinze) dias anteriores 
ao vencimento do prazo de entrega estipulado. 
 
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
13.1. Em caso de atraso injustificado na execução do contrato ou pela inexecução das condições 
estabelecidas, ou execução insatisfatória da prestação do serviço, atrasos, omissões e outras falhas sujeitar-se-á 
a CONTRATADA às seguintes penalidades: 
  
13.1.1. Advertência por escrito sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas e a 
determinação de adoção das necessárias medidas de correções; 
 
13.1.2. Multa, aplicada nos seguintes limites: 
 
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30 (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do serviço não 
realizado; 
 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso superior a 30 (trinta) dias, com a 
consequente rescisão do contrato. 
 
13.1.3. Suspensão temporária para participar em licitação promovidas pela Prefeitura Municipal de Alto 
Alegre do Pindaré/MA e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 2 
(dois) anos nos termos da lei Federal nº 8.666/93. 
 
13.1.4. Declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a 
Administração Pública, pelo prazo previsto no inciso anterior ou até que o contratado cumpra as condições de 
reabilitação; e/ou 
 
13.1.5. Impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Município pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos e descredenciamento do Cadastro de Fornecedores por igual prazo. 
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13.2. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão registradas no Cadastro Geral de Fornecedores da 
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.  
 
13.3. Se o valor das multas não for pago ou depositado na Conta Única do Tesouro, será automaticamente 
descontado de qualquer fatura ou crédito a que a CONTRATADA vier a fazer jus. 
 
14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
14.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, serão informadas quando do momento da 
contratação (§2º, art. 7º, Decreto Federal nº 7.892/2013). 
 
15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
15.1. A Ata de Registro de Preços não obriga a PMAAP a firmar as contratações que delas poderão advir, 
facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário 
do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições; 
 
15.2. O preço registrado e a indicação das respectivas empresas fornecedoras serão divulgados em meio 
eletrônico, durante a vigência da Ata de Registro de Preços no Portal da PMAAP. 
 
15.3. A PMAAP fará monitoramento dos preços registrados, podendo estes ser revistos em decorrência de 
eventual redução ou elevação, de forma a manter atualizados os valores praticados no mercado; conforme artigo 
5º, IV do Decreto N.7.892/2013. 
 
15.4. A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado da sua assinatura; 
 
15.5. A partir da vigência da ARP o fornecedor fica obrigado a cumprir na íntegra, todas as condições 
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas cláusulas; 
 
15.6. A assinatura da ARP está condicionada à verificação de todos os requisitos de habilitação da licitante 
vencedora; 
 
15.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo 
de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (art. 12, §1º Decreto Federal nº 7892/2013). 
 
15.8. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto no art. 11, serão 
convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no instrumento 
convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 
desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 
15.9. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.  
 
15.10. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após 
cumpridos os requisitos de publicidade. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro 
do prazo estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas. 
 
15.11. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por intermédio de 
instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento 
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
15.12. A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade 
de condições. 
 
 
16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
16.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes vencedores, farão parte integrante do 
Contrato, independentemente de transcrição. 
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16.2. É facultado ao Pregoeiro ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar no ato da sessão pública; e ainda: 
 
16.2.1. Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as 
decisões; 
 
16.2.2. No julgamento das propostas e da habilitação, sanar erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado e acessível a todos os 
interessados; e 
 
16.2.3. Relevar omissões puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde que não 
contrariem a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação. 
 
16.3. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital e 
seus Anexos, deverá ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, na Comissão Permanente de Licitação – 
CPL/PMAAP, através do e-mail: cpl.altoalegrep@gmail.com ou entregue diretamente na própria Comissão, 
situada na Rua Presidente Medici, S/N – Centro, Alto Alegre do Pindaré – MA, de segunda à sexta-feira, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, obedecidos os seguintes critérios: 
 
a) Não serão levadas em consideração pelo Pregoeiro, quaisquer consultas, pedidos ou reclamações relativas 
ao edital que não tenham sido formuladas até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para recebimento dos 
envelopes; 
b) Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais quanto ao edital, como também pedidos ou 
consultas formuladas via e-mail. 
 
c) Os esclarecimentos às consulentes serão comunicados a todos os demais interessados que tenham adquirido 
o presente edital. 
 
16.4. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA, o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 
 
16.5. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário. 
 
16.7. 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 Prefeitura Municipal de Alto 
Alegre do Pindaré/MA. 
 
16.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde 
que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização 
da sessão pública de Pregão. 
 
16.9. O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido no dia da abertura, 
ou mediante publicação na Imprensa Oficial. 
 
16.10. O ÓRGÃO LICITANTE poderá revogar a presente licitação, por motivo de interesse público, ou anulá-la 
por ilegalidade, no todo ou em parte, em quaisquer de suas fases, devidamente justificado, dando ciência aos 
participantes, na forma da legislação vigente. 
 
16.10.1. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do contrato. 
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16.11. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
16.12. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002 e 
subsidiariamente da Lei nº 8.666/93.  
 
16.13. A Contratada deve cumprir as normas de desenvolvimento sustentável (art. 3º, Lei Federal nº 8.666/93) 
 
16.14. Este edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – 
CPL/PMAAP, localizada na Rua Presidente Medici, S/N – Centro, Alto Alegre do Pindaré – MA, de segunda-feira 
à sexta-feira das 08:00 às 12:00 horas onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o 
recolhimento da importância de R$ 50,00 (vinte reais), realizado exclusivamente através de Documento de 
Arrecadação Municipal – DAM. 
 
16.15. Ao adquirir o edital, o interessado deverá declarar o endereço em que receberá notificação e ainda 
comunicar qualquer mudança posterior, sob pena de reputar-se válida a notificação encaminhada ao endereço 
fornecido. 
 
16.16. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO II – Modelo de Carta Credencial; 
ANEXO III – Modelo de Declaração; 
ANEXO IV – Modelo de Proposta Comercial; 
ANEXO V – Minuta do Contrato; 
ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de Preço. 
 

Alto Alegre do Pindaré – MA, 11 de agosto de 2021. 
 
 

 
 
 

Francival Veloso Fernandes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Pregoeiro Oficial 
Alto Alegre do Pindaré/MA 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 – CPL/PMAAP 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 - OBJETO: 
 
1.1. Aquisição de mobiliário e eletrodomésticos com a finalidade de atender as necessidades da secretaria 
municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré - MA. 
 
2 - JUSTIFICATIVA: 
 
2.1. A aquisição dos itens, objeto deste Projeto Básico justificam-se como forma de atender as necessidades das 
escolas da rede municipal de ensino de Alto Alegre do Pindaré - MA, na execução de seus serviços e 
atendimentos locais quanto itinerantes.  
2.2. Diante disso, visando propiciar um atendimento mais eficiente, é necessário a aquisição dos objetos deste 
Projeto Básico. 
 
3 – DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES 
 
3.1. As empresas interessadas em apresentar proposta para o fornecimento do objeto deverão atender, 
rigorosamente, as especificações, quantidades e unidades definidas abaixo: 
 
LOTE 01 – Mobiliário Permanente   

ITEM DESCRIÇAO UND QTD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

1 

Conjunto escolar mesa e cadeira Adulto - Tampo em MDF 
18mm e acabamento em fita de PVC. Mesa medindo 0,74 cm 
de altura e tampo medindo 0,60cm x 0,45cm. Porta livros em 
Polipropileno. Estrutura da mesa com parede de 1,20 e pintura 
eletrostática pó. Cadeira com assento e encosto em 
polipropileno azul. Cadeira com 0,86 cm de altura e 0,45 até o 
assento. Estrutura da cadeira com parede de 1,50 e pintura 
eletrostática pó. 

UND 500 
 R$       

641,00  
 R$       

320.500,00  

2 

Conjunto Maternal - Conjunto coletivo maternal com 4 cadeiras 
colorido Opção de cores: Laranja, Amarelo, Vermelho e Azul 
Carteira: Tampo em mdf 18mm fita em pvc. Medindo: altura 
47cm e tampo 80 x 80. Estrutura em ferro com parede 1,20, 
Pintura eletrostática pó Cadeira: Assento e encosto em 
polipropileno, Estrutura em ferro parede 1.50. Medindo altura 
total 52cm e altura até assento 27cm 

UND 150 
 R$       

635,00  
 R$         

95.250,00  

3 

Conjunto escolar infantil com tampo em MDF, com gradil em 
aço. Cadeira com assento e encosto em polipropileno 
vermelho. Cadeira com 0,65 cm de altura e 0,35 até o assento, 
Estrutura da cadeira com parede de 1,50 e pintura eletrostática 
pó. 

UND 150 
 R$       

466,00  
 R$         

69.900,00  

4 

Conjunto Sextavada Infantil – Monobloco c/ Baú c/ Cadeira 
ABC - Tampo em MDP / MDF de 18 mm, Revestido em 
Laminado Melamínico Fórmica. Com cantos arredondados 
Bordas: em PP de 2 mm, anti amarelamento, colada pelo 
sistema Holt Melting, na cor branca. Estrutura: em Tubo de 
Aço sendo requadro sob tampo em tubo retangular 20 x 20 
mm e pés em Tubo redondo (1 1/2). Estrutura com tratamento 
Anti Ferrugem e Corrosão Pintura em Epóxi-pó na cor branca 
Ponteiras Internas em Polipropileno Injetado. Baú sextavado 
injetado em polipropileno a alta resistência medindo 320 x 320 
x 240 mm Dimensões da mesa: 1000mm de diâmetro e 
570mm de altura Opção de cores: Amarelo, Azul Real, Branco, 
Vermelho, Verde Acqua. 

UND 50 
 R$    

1.906,45  
 R$         

95.322,50  
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5 

Conjunto escolar Tritrapezio adulto - Conjunto escolar no 
tamanho adulto com tampo e porta livros acoplado em 
polipropileno. Cadeira com assento e encosto em polipropileno 
azul. Cadeira com 0,86 cm de altura e 0,45 até o assento. 
Estrutura da cadeira com parede de 1,50 e pintura eletrostática 
pó 

UND 300 
 R$       

717,00  
 R$       

215.100,00  

6 

Refeitório Infantil - Mesa de Refeitório com bancos avulso, 
tampo em MDF 15mm de espessura reengrossado com mais 
15mm totalizando 30 mm nas bordas. Revestido em fórmica 
com perfil em PVC ou fórmica. Também sendo muito mais 
seguro por ser com encosto facilitando a forma de se trabalhar, 
sem contar a garantia e a proteção dos usuários. Estrutura em 
aço tubo 40X30 tipo monobloco com tratamento inoxidável e 
pintura eletrostática epóxi pó. Produto aprovado pelo Inmetro, 
mais recomendado para creches, escolas, condomínios, até 
mesmo para casas e etc. 

UND 80 
 R$    

1.310,00  
 R$       

104.800,00  

7 

Refeitório Adulto - Mesa de Refeitório com bancos avulso, 
tampo em MDF 15mm de espessura reengrossado com mais 
15mm totalizando 30 mm nas bordas. Revestido em fórmica 
com perfil em PVC ou fórmica.Também sendo muito mais 
seguro por ser com encosto facilitando a forma de se trabalhar, 
sem contar a garantia e a proteção dos usuários.Estrutura em 
aço tubo 40X30 tipo monobloco com tratamento inoxidável e 
pintura eletrostática epóxi pó.Produto aprovado pelo Inmetro, 
mais recomendado para creches, escolas, condomínios, até 
mesmo para casas e etc. 

UND 50 
 R$    

1.119,00  
 R$         

55.950,00  

8 

Conjunto Escolar Professor - Conjunto Professor, dentro das 
normas FNDE Tampo em MDF 18mm e acabamento em fita 
de PVC. Mesa medindo 0,76 cm de altura e tampo medindo 
1,20cm x 0,60cm. Estrutura da mesa com parede de 1,20 e 
pintura eletrostática pó. 

UND 200 
 R$       

659,50  
 R$       

131.900,00  

9 

Mesa p/cadeirante c/ Inclinação - Tampo em MDP de 18 mm 
com cantos arredondados na cor cinza, revestido em 
Laminado de Baixa Pressão (BP), Bordas em PP de 2mm de 
espessura, anti amarelamento, colada pelo sistema Holt 
Melting (a quente) na mesma cor do tampo. Estrutura em Tubo 
de Aço Redondo, 7/8 (22,22 mm) e 1? (25,4 mm). Pintura 
epóxi-pó com tratamento anti ferrugem e corrosão na cor 
prata. Ponteiras externas em polipropileno injetado. Ponteiras 
externas em polipropileno injetado. Mesa com Gradil 
Regulagem de Altura: Mínimo 600 mm Máximo 800 mm 
Inclinação: 0 a 20°. Medidas: Comprimento: 900 mm. 
Profundidade: 600 mm. 

UND 20 
 R$       

786,45  
 R$         

15.729,00  

10 

Carteira Universitária Polipropileno Azul - Cadeira universitária 
fixa 4 pés.Assento e encosto injetados em polipropileno de alta 
resistência, em cores sólidas.Estruturas em tubo de aço com 
acabamento azul.Carteira Universitária Polipropileno Azul 

UND 2000 
 R$       

140,42  
 R$       

280.840,00  

11 

Mesa e cadeira MODELO CJA-06 - Conjunto para aluno 
tamanho 6, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,59 e 
1,88 m (Conjunto Azul ), conforme gravação impressa por 
tampografia na estrutura da mesa e no encosto da cadeira: 
OBS: neste Modelo 2 o tampo da mesa é constituído em ABS ( 
plástico ): Conjunto composto de: a) 1 (uma) mesa com tampo 
em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na 
face superior, dotado de travessa estrutural injetada em 
plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, 
contendo porta-livros em plástico injetado. b) 1 (uma) cadeira 
empilhável, com assento e encosto em Polipropileno injetado, 
montados sobre estrutura tubular de aço. Estrutura metálica 
(mesa e cadeira): MESA: montantes verticais, pés e travessas 
confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 

UND 150 
 R$       

600,00  
 R$         

90.000,00  
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costura; CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura; PINTURA: em tinta em pó híbrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA; 
tratamento antiferruginoso que assegure resistência 

12 

CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO – CJA1 (Composto de 
mesa e cadeira). Especificações da mesa: Tampo em MDP ou 
MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), 
cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face 
inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 
0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com 
rosca métrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no 
projeto). Dimensões acabadas 450mm (largura) x 600mm 
(profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância 
de até + 2mm para largura e profundidade, e +/- 1mm para 
espessura. 4 Topos encabeçados com fita de bordo em PVC 
(cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, 
na cor LARANJA (ver referências), coladas com adesivo "Hot 
Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm 
(espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. 

UND 200 
 R$       

338,06  
 R$         

67.612,00  

13 

Armário Alto de Aço com 2 Portas –  Armário Alto com duas 
portas de metal para escritório (cada porta possui reforços 
internos tipo mega) Puxador em polipropileno no sentido 
vertical e fechadura Yale com 2 chaves e travamento da porta 
na prateleira fixa central Possui sistema de cremalheira para 
regulagem das prateleiras a cada 80mm Dobradiças externa 
Acompanha kit pá regulável, Pintura eletrostática a para em 
todas as cores, Prateleiras de metal: 1 fixa e 3 reguláveis. 

UND 70 
 R$    

1.153,72  
 R$         

80.760,40  

14 

Mesa de Escritório em L Estilo Industrial 1,50mx1,50m - MESA 
EM L ESTAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS E 
CHAVE. MATERIAL MDP, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS 
COM CHAVE. ACABAMENTO: PERFIL POSTFORM/FITA DE 
BORDO 1 MM. 

UND 20 
 R$       

634,08  
 R$         

12.681,60  

15 

Estante de Aço Modular 6 Prateleiras, Cor Cinza - Produto: 
Estante em aço Descrição: Estante em aço, Coluna reforçada 
em L e furos de modulação, 6 prateleiras com 400mm de 
profundidade, altura regulável através de parafusos de 70 em 
70 mm. Dobras enroladas, livre de arestas cortantes, Cor: 
cinza. Capacidade: 50KG por prateleira,  Dimensões 
aproximadas: 900X400X1980mm .  

UND 100 
 R$       

442,50  
 R$         

44.250,00  

16 

O Armário Aéreo 120 cm é feito com 7 camadas c/2 portas de 
correr em vidro - O Armário Aéreo 120 cm é feito com 
materiais de alta qualidade e Pintura Poliéster com 7 camadas 
protetoras que aumentam a resistência e durabilidade do 
móvel. COM 2 PRATELEIRAS. PORTAS COM DOBRADIÇAS 
METÁLICAS E PUXADORES DE ALUMÍNIO. DIMENSÕES 
APROXIMADAS 0,60(A) X 1,00(L) X 0,3(P) M. FIXADO NA 
PAREDE POR BUCHAS E PARAFUSOS. 

UND 30 
 R$       

687,50  
 R$         

20.625,00  

17 

Armario de Aço - Armário de AçoAltura (cm): 192Largura (cm): 
80Profundidade (cm): 40Referência do Modelo: Armário de 
Aço Conteúdo da Embalagem: Armário de Aço c/ Bandeja 
Peso Suportado: 30 Kg por Bandeja, Número de Bandejas: 04 
Bandejas internas, sendo 3 reguláveis. 

UND 50 
 R$    

1.024,34  
 R$         

51.217,00  

18 

Armário de Escritório - Armário de Escritório, Altura: 160 cm, 
Largura: 80 cm, Profundidade: 42 cm, Peso: 44,000 kg, 4 
prateleiras Armário escritório, material: mdp, quantidade 
portas: 2 un, material porta: madeira mdp, quantidade 
prateleiras: 4 un, largura: 80 cm, altura: 160 cm, características 
adicionais: com fechadura frontal, e puxadores, profundidade: 

UND 50 
 R$       

962,05  
 R$         

48.102,50  
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500 mm, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: 
carvalho malva, material base: aço com sapatas niveladoras, 
tipo: alto, espessura tampo: 25 mm 

19 

Armário Guarda Vol C/ Chave Em Mdf - Armário Guarda 
Volume Com Chave Em Mdf Medidas: 110 CM (Largura) x 110 
CM (Altura) x 40 CM (Profundidade) Cor: Branco TX com 
bordas em PVC. Armário, material: madeira mdf, tipo: guarda-
volume, quantidade portas: 4 un, tipo portas: fechadura 
metálica, acabamento superficial: laminado melamínico, cor: 
argila, altura: 160 cm, largura: 80 cm, profundidade: 55 cm, 
características adicionais: chaves individuais e prateleiras 
deslizantes, quantidade prateleiras: 04 internas reguláveis 

UND 50 
 R$    

2.900,00  
 R$       

145.000,00  

20 

Armário com 2 Portas - Armário com 2 Portas Altura (cm)180 
Largura (cm)62,5 Profundidade (cm)35,5 Características 
Gerais- Produzido em MDP - Conta com 2 portas - Chave para 
maior segurança - Pés em plásticos - Possui 4 prateleiras 
internas - Acabamento em pintura UV/TX. Armário de aço com 
2 portas: Dimensões: altura de 180 a 210 cm x largura de 70 a 
110 cm; Prateleiras: 4; Material confecção: aço; Capacidade 
por prateleira: 50kg. 

UND 30 
 R$       

815,71  
 R$         

24.471,30  

21 

Guarda Volume Em Aço Com 20 Portas,  Cinza Para Cadeado 
- Guarda Volume Em Aço Com 20 Portas, Cinza Para 
Cadeado Medidas Altura: 193 Cm Largura: 138 Cm 
Profundidade: 40 Cm Características Totalmente Montável, 
Dispensa A Utilização De Parafusos Com Pitão Para Cadeado 
(Cadeado Não Incluso) Estrutura Chapas 24 E 26 (0,60mm E 
0,45mm) 20 Portas Com 1 Veneziana Para Ventilação E 1 
Reforço Interno Por Porta Capacidade Por Prateleira 15kg 
(Bem Distribuídos) Itens De Série: 40 Cabides De Nylon 10 
Pés Reguláveis Em Pvc Pintura Eletrostática A Pó (Tinta 
Híbrida) Na Cor Cinza Cristal Pintura Em Esmalte Sintético 
Nas Demais Cores 

UND 20 
 R$    

2.788,50  
 R$         

55.770,00  

22 

ARMÁRIO 3 PORTAS E 4 GAVETAS - Armário Material 
Produto Produzido em MDP 12mm; Dobrádiças e Corrediças 
Metálicas; Puxadores e Pés em Plástico PVC; Pintura BP com 
Acabamento Fosco Descrição do Tamanho Altura: 87 cm 
Largura: 133,5 cm Profundidade: 37 cm Quantidade de Pés 5 
pés Número de portas 3 Portas número de gavetas 4 Gavetas 
- ARMARIO BAIXO Para COZINHA (GABINETE) , com tampo 
MDP 15mm pré montado, Design moderno; Pés com 
regulagem de altura; 
Amplo espaço interno, manual de montagem, complexidade 
baixa para montar. Cor preferencialmente branca com tampo 
preto. 
Medida mínima de largura 1,20mt. 

UND 10 
 R$       

573,84  
 R$           

5.738,40  

23 
MESA DIRETOR - Mesa Diretor C/ Pé Metálico Material: MDP 
INFORMAÇÕES TÉCNICAS Medidas: 75x150x60 Peso Max. 
Suportado: 50kg Peso Bruto: 21,66 Kg 

UND 50 
 R$          

60,00  
 R$           

3.000,00  

24 

MESA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS - Mesa de Escritório 
com 3 Gavetas Altura (cm)75,5 Largura (cm)113,9 / 127,8 
Profundidade (cm)41, 5 / 46,5 Estrutura em MDP 15mm e fibra 
3mm (fundo da gaveta). Possui três gavetas. - Puxadores 
externos em plástico. - Design moderno e muito funcional. - 
Capacidade: 20 kg no tampo maior, 10 kg no tampo menor, 2 
kg por gaveta. 

UND 5 
 R$       

538,61  
 R$           

2.693,05  

25 

Poltrona para auditório de tecido com prancheta - Poltronas de 
Auditório Poltrona para auditório de tecido certificado, 2.Com 
prancheta; 3.Contra-capas de madeira, Espessura de 15mm, 
4.Pés de aço para fixar no chão, Espessura do aço de 2.2mm, 
Pintura eletrostática, 5.Braços e acabamento frontal do braço 
em madeira; 6.Espuma de alta densidade moldada à frio; 

UND 150 
 R$       

694,55  
 R$       

104.182,50  
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7.Rebatimento do assento por mola; 8.Espuma do encosto: 
Espessura de 9cm, densidade de 45kgs/m3, 9.Espuma do 
assento: Espessura de 9cm, densidade de 50kgs/m3; 10. Valor 
para fileiras de 5 assentos ou mais. Dimensões: 1.Centro-a-
centro dos braços: 580mm ,2. Altura total da poltrona: 
1020mm, 3. Altura do assento: 450mm, 4.Comprimento com o 
assento aberto:700mm, 5.Comprimento com a prancheta 
aberta: 780mm, 6.Largura do braço:80mm, Cor Azul; 

26 

Cadeira Executiva em longarina com 3 lugares - Cadeira para 
escritório executiva universitária com prancheta escamoetável 
e um braço fixo em longarina com 3 lugares com base fixa O 
revestimentos do assento e encosto é em tecido Peso 
suportado 120 kg. Características: · Assento: L44 x P40 cm; · 
Encosto: L43 x A29 cm; · Longarina secretária universitária 3 
lugares; · Altura do assento: 50 cm; · Universitária para 
auditório; · Estrutura palito; · Braços fixos preto; · Contínuo; · 
Prancheta escamoteável; Cor Azul 

UND 100 
 R$       

735,33  
 R$         

73.533,00  

27 

Cadeira Diretor em Longarina com 3 lugares - Cadeira Diretor 
em Longarina com 3 lugares Poltrona Diretor fixa ergonômica 
em longarina com 3 lugares de fabricação nacional com 
encosto anatômico, sendo estrutura fixa , o mecanismo dessa 
longarina é fixa, espuma anatômica injetada com espessura de 
incríveis 70 mm no assento e 70 mm no encosto gomada, Cor 
Azul 

UND 100 
 R$       

965,00  
 R$         

96.500,00  

28 

Cadeira 3 lugares longarina assento e encosto em 
polipropileno - Cadeira 3 lugares longarina assento e encosto 
em polipropileno Base longarina estrutura quadrada 50 x 20 
mm. Estrutura do encosto iso em aço oblongo Altura total: 80 
cm Largura total: 145 cm Profundidade total: 55 cm Altura até 
o assento: 48 cm Dimensão assento: 47 cm x 40cm Dimensão 
encosto: 46cm x 31cm Cor Azul 

UND 100 
 R$       

663,60  
 R$         

66.360,00  

29 

Espelho com moldura 38x108cm - ESPELHO, MATERIAL 
VIDRO CRISTAL, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 2 
MM, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM, 
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOLDURA EM MADEIRA 

UND 2 
 R$       

250,00  
 R$               

500,00  

30 

Cavalete de Pintura Compacto Dimensões do produto 48 x 0.4 
x 154 cm; 4 Quilogramas, Cavalete pintura, material: madeira, 
tipo madeira: pinus, 
tratamento superficial: natural, tamanho: micro, base apoio: 
móvel, suporte acessórios: com suporte 

UND 20 
 R$       

138,62  
 R$           

2.772,40  

31 

Cavalete P/ Flip-chart C/quadro Branco 60x90 Madeira - 
Cavalete P/ Flip-chart C/quadro Branco 60x90 Madeira 2525 
Caracteristicas: - Altura : 180cm x - Largura : 60cm - 
Confeccionado em Pinus - Quadro Branco : 60cm largura x 
92cm altura - Porta blocos para até 50 folhas 

UND 20 
 R$       

255,53  
 R$           

5.110,60  

32 

Conjunto Mesa 80cmx80cm e 4 Cadeiras - Conjunto escolar, 
componentes: 1 mesa e 4 cadeiras, material: madeira e aço, 
tamanho: cjc-01, material tampo: mdf, tratamento superficial 
estrutura: antiferruginoso e pintura em epóxi-pó, características 
adicionais: cadeiras com assento e encosto em polipropileno, 
revestimento 
tampo: laminado melamínico, cor: variada 

UND 20 
 R$       

517,50  
 R$         

10.350,00  

33 

Cadeira Escritorio Executiva Giratória Com Regulagem de 
Altura a Gas Telada Preta - CADEIRA DE ESCRITÓRIO 
EXECUTIVA COM BRAÇOS 5 Pés Com Rodízios Em 
Polipropileno Multivisão (Giratoria); Com Regulagem De Altura 
Com Pistão À Gás, Acabamento Em Plástico Na Base; 
Encosto E Ascento Em Courino 
Preto Ou Azul Marinho, Espuma Injetada, Nylon Ultra 
Resistente Na Base; Partes Metálicas Pintadas Com Tinta 
Epóxi A Pó; Base Dos Pés Em Aço Carbono; Com 

UND 10 
 R$       

394,36  
 R$           

3.943,60  
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Capacidade De Suporte De 100kg; Com 01 (Ano) De Garantia. 

34 
Cadeira Plástica 04 pés - CADEIRA , MATERIAL PLÁSTICO, 
COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 
EMPILHAVÉL, TIPO SEM BRAÇO - CADEIRA SECRETARIA.  

UND 200 
 R$          

53,85  
 R$         

10.770,00  

35 

CADEIRA SECRETÁRIA FIXA PÉ PALITO LAMINADA 
CORES DIVERSAS. Medidas: A - 0,95 cm / L - 0,55 cm / P - 
0,58 cm - Cadeira Secretaria Fixa Pe Palito Preta Para 
Escritório/Recepção Especificações: Material Assento/Encosto: 
Assento encosto de espuma laminada, assento em tecido 
30mm e encosto em tecido 25mm, revestida em tecido Peso 
lq. aproximado do Produto: 4 kg Capacidade de Carga 120 Kg  

UND 50 
 R$       

400,00  
 R$         

20.000,00  

36 

Conjunto Mesa de Jantar Preta com 4 Cadeiras - CONJUNTO 
COM MESA QUADRADA GRANITO COM 4 CADEIRAS – 
conjunto com mesa tubular c/ cadeiras, confeccionada em aço 
tubular e com pintura na cor branca em epóxi com acabamento 
em alto brilho, a mesa possui o tampo em granito; as 4 
cadeiras possuem assento estofado na cor preta. Dimensões: 
altura: 77 cm largura: 90 cm profundidade: 200 cm peso: 140,2 
kg 

UND 10 
 R$    

1.230,00  
 R$         

12.300,00  

37 

Gaveteiro 3 Gavetas e Rodízios Branco - GAVETEIRO 
MÓVEL, MADEIRA AGLOMERADA, LAMINADO 
MELAMÍNICO, 3 UN, 60 CM, 39 CM, 52 CM, COR ARGILA, 
RODÍZIOS DE NAÍLON / PUXADORES TIPO ALÇA 

UND 40 
 R$       

810,84  
 R$         

32.433,60  

38 

Mesa 8 lugares bancos dobraveis - Mesa refeitório 8 lugares, 
essa mesa para refeitório tem 8 bancos escamoteáveis 
quadrados e estrutura fixa de tubo de aço carbono. Mesa de 
refeitório com bancos escamoteaiveis são ótimos para 
economia de espaço e também para evitar o desgaste na hora 
da limpeza, pois esse bancos se dobram. 

UND 30 
 R$    

3.513,33  
 R$       

105.399,90  

39 

Mesa refeitorio 8 lugares estrurura de tubo de aço carbono - 
Mesa refeitório 8 lugares bancos fixos acoplados, estrutura fixa 
de tubo de aço carbono no modelo W, tampo revestido em 
formica. Detalhamento: Produto: Mesa Refeitório Tipo: Banco 
Pé W Quantidade de lugares: 8 Dimensões montado: o 
Largura: 2400o 
Profundidade: 800o Altura: 750mm Tampo : MDF 15mm, 
revestido em Formica Estrutura: Tubo de aço carbono Sem 
encosto 

UND 60 
 R$    

1.722,49  
 R$       

103.349,40  

40 

Mesa para computador com porta teclado - MESA PARA 
COMPUTADOR, com especificações mínimas: com base em 
MDF, revestida em melânica com dupla face, confeccionada 
em aço/ferro, suporte de CPU e teclado, composição simples 
na cor azul com bordas cinza, com passa fio, med. 
aproximadamente 0,80 comprimento 0,60 de altura, marca de 
referência: Valentina, equivalente ou de melhor qualidade 

UND 60 
 R$       

412,32  
 R$         

24.739,20  

41 

Mesa reunião redonda 120x75 15mm - MESA DE REUNIÃO 
REDONDA 1,20M Mesa de reuniões redonda, 1,20m 
diâmentro, MDP 15mm, estrutura em aço 5 patas com 
tratamento antiferrugem e revestimento em epox i-pó de alta 
resistência. Móvel confeccionado em MDP (Medium Density 
Particle Board - Chapa de Particulas de Média Densidade) na 
espessura de 15mm com re vestimento em laminado 
melamínico BP (baixa pressão) de alta resistencia com 
encabeçamento com fita de borda de 2mm. Encabeçame nto 
de bordas feito por centro de usinagem com perfil de PVC 
instalado pela sistema hotmelt à 180°C. 

UND 25 
 R$       

269,48  
 R$           

6.737,00  

VALOR TOTAL DO LOTE 1 – R$ 2.716.193,95 (dois milhões e setecentos e dezesseis mil e cento e noventa e 
três reais e noventa e cinco centavos). 

 
 

    
LOTE 02 – Eletrodomésticos e Eletrônicos   

ITEM DESCRIÇAO UND QTD V. V. TOTAL 
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UNITARIO 

1 

Bebedouro Refrigerado Coluna para galão de água mineral 
mínimo de 5 litros de água gelada por hora. GELÁGUA TIPO 
COLUNA Bebedouro tipo coluna, com água 
natural e gelada, refrigeração por compressor, feita com gás 
R134a (não agride acamada de ozônio), gabinete em aço com 
pintura eletrostática a pó e painel 
frontal em plástico injetado, com termostato central para 
controle gradual de temperatura (entre 5° e 15°C), potência de 
98 watts, sistema Easy Open que faz a 
abertura automática do garrafão e baixo consumo de energia. 
Cor: branca, ou branca/cinza. Suporta galões de até 20 litros, 
reservatório de água gelada suporta 5 litros, altura máxima de 
copos 17,5 cm. Dimensões do produto (L X A X P) 32,5 cm x 
100,5 cm x 31,5 cm. Peso: 12 Kg Garantia mínima de 01 ano. 

UND 20 
 R$       

719,00  
 R$         

14.380,00  

2 

Bebedouro 2 torneiras em aço inox. Água filtrada e gelada com 
qualidade em um único reservatório. Acompanha filtro 
(externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em 
chapa de aço inox com dreno. - BEBEDOURO INDUSTRIAL 2 
TORNEIRAS - Bebedouro Industrial Em Inox 50 Litros De 
Coluna Com 2 Torneiras De Água Gelada. Coluna. Aparador 
(Bica) De Água Em Chapa De Aço Inox Com Dreno Para 
Saída Revestimento Externo Em Aço Inox Serpentina Interna 
Para Resfriamento Da 
Água No Reservatório Em Aço Inox 304, Própria Para Contato 
Com A Água. Tomada Com 3 Pinos, Conforme Norma 
Abnt/Nbr/603351. Certificado Pelo Inmetro. Garantia mínima 
de 01 ano. 

UND 20 
 R$    

2.925,00  
 R$         

58.500,00  

3 

Bebedouro Industrial 100 Litros Inox - BEBEDOURO - 
Bebedouro Industrial 100 Litros - Gabinete Estrutural 
Fabricado em Inox 403; Reservatório Confeccionado em 
Polipropileno Atóxico; Serpentina Interna em Inox 304; Boia 
Controladora do Nível de água; Aparador de água (pingadeira) 
em ABS; Dreno de escoamento embutido; Unidade 
Condensadora EMBRACO; Isolamento Térmico EPS; Sistema 
de Refrigeração Balanceado; Baixo Consumo de Energia; 
Tensão Elétrica: 220 volts. Garantia mínima de 01 ano. 

UND 40 
 R$    

1.987,84  
 R$         

79.513,60  

4 

Refrigerador Duplex (02 portas), de capacidade mínima de 470 
litros, com sistema Frost Free, Prateleiras em vidro temperado 
e pés niveladores dianteiros e rodízios traseiros. Classe A no 
consumo de energia. 220 Volts. Cor Branca. Garantia mínima 
de 01 ano. 

UND 25 
 R$    

3.650,00  
 R$         

91.250,00  

5 
Refrigerador Duplex 02 portas, 340 litros, com sistema Frost 
Free, Classe A no consumo de energia. 220 Volts. Cor branca. 
Garantia mínima de 01 ano. 

UND 25 
 R$    

2.500,00  
 R$         

62.500,00  

6 

GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 410L 
DESCRIÇÃO: Refrigerador vertical combinado, linha branca, 
sistema de refrigeração frostfree (degelo automático) com 
capacidade mínima de 410 litros. DIMENSÕES BÁSICAS* E 
CAPACIDADE: *Dimensão condicionada ao projeto de 
arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a 
instalação do equipamento. Largura máxima: 750mm; 
Capacidade total: mínima de 410litros. CARACTERÍSTICAS: 
Gabinete tipo 'duplex' com duas portas (freezer e refrigerador). 
Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de 
refrigeração frostfree . Gabinete externo do tipo monobloco e 
portas revestidas em chapa de aço com acabamento em 
pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas 
revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de 
prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. 

UND 30 
 R$    

3.158,41  
 R$         

94.752,30  
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Prateleiras da porta e cestos em material resistente, 
removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para 
acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de 
fechamento hermético. Batentes das portas dotados de 
sistema antitranspirante. 

7 

LIQUIFICADOR INDUSTRIAL com corpo e copo em aço 
inoxidável, sendo que o copo possua alça laterais, hélices em 
aço inox, bivolt, mínimo de 3450 rpm, capacidade 4 
litros.Garantia Mínima: 1 ano. 

UND 20 
 R$    

1.145,00  
 R$         

22.900,00  

8 

Liquidificador industrial. Copo em aço inox com capacidade de 
6 litros. Liquidificador Industrial 6 Litros - Baixa Rotação 
1000W O liquidificador industrial de baixa rotação . É ideal 
para misturar, triturar ou liquidificar, pois conta com 6 litros de 
capacidade e 1000W de potência. Tem copo em inox, 
garantindo maior durabilidade do produto. Garantia Mínima: 1 
ano. 

UND 20 
 R$       

942,10  
 R$         

18.842,00  

9 

Liquidificador industrial. Copo em aço inox com capacidade de 
10 litros - Liquidificador industrial 10 litros - corpo: inox 
alimentação - voltagem: bivolt potência: 1/hp/800 watts 
frequência: 50/60 hz rotação: 3850 rpm copo: 10 litros em aço 
inox tampa 

UND 20 
 R$    

1.641,60  
 R$         

32.832,00  

10 

Aparelho Purificador de água: Purificador de água certificado 
pelo INMETRO Características: cor branca, fornecimento de 
água em, pelo menos, duas temperaturas:”natural“ e ”gelada 
medindo aproximadamente 39 cm de altura, 30 cm de largura 
e 38 cm de profundidade, capacidade mínima de 
armazenamento de 2 litros de água gelada para atender 
demanda aproximada de 30 pessoas por hora. Sistema de 
refrigeração por compressor, com 1 (um) elemento filtrante de 
no mínimo dupla filtragem, removível e descartável com vida 
útil mínima de 4000 litros. Tensão 220V ou bivolt, certificado 
pelo INMETRO. 

UND 20 
 R$       

598,51  
 R$         

11.970,20  

11 

Tela de projeção tripé com tela Tripé 1,80x1,80 com NRT 003, 
estrutura 100% alumunio. Enrolamento automatico por molas, 
tela portátil com alça anatomica p ransporte, tripé telescopio 
com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave alt 2,80 
m sistema de ajuste de imagem trapezoidal. 

UND 10 
 R$    

1.062,28  
 R$         

10.622,80  

12 

Tela de projeção MAPA 3,65x 2,74 (180) em tecido MATTE 
white com verso preto, perfil superior e inferior em aluminio 
desing exclusivo com pintura eletrostatica na cor preta, ganhos 
para fixação enrolamento manual 

UND 10 
 R$    

2.331,56  
 R$         

23.315,60  

13 

Tela de projeção tripé com tela Tripé Serie A 2,00 X 1,53 
estojo octogonal em aço carbono Pintura eletrostática preta 
resistente a riscos e corrosões Tecido de projeção Matte - 
White 

UND 10 
 R$       

769,16  
 R$           

7.691,60  

14 

Smart TV 43'' Crystal UHD 4K 2020 Wi-fi Borda Infinita 
Controle Remoto Único Bluetooth e Processador Crystal 4K - 
TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM 110/220 
V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISFUL HD, SMART TV, 
DVT, WIDESCREEN, 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED, 
ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO 

UND 5 
 R$    

2.280,00  
 R$         

11.400,00  

15 

MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO DUPLO MÃO LINHA 
585MM - MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL 
COMPLETO + CABO TRANSMISSOR: 01 MICROFONE SEM 
FIO 01 RECEPTOR 01 CABO TRANSMISSOR (P10) 01 
ANTENA PARA MICROFONE 

UND 20 
 R$    

1.290,00  
 R$         

25.800,00  

16 

MICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, RESPOSTA 
FREQÜÊNCIA 20 A 20.000 HZ, TIPO RECEPTOR 2 
ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 
MICROFONES C/SIST.DUPLO, 2 TRANSMISSORES C/ CÁP 
S, ALIMENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR 220 VCA, 

UND 20 
 R$    

1.784,12  
 R$         

35.682,40  
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ALIMENTAÇÃO RECEPTOR 15 VDC, FREQUÊNCIA UHF 3 
BANDAS- 700 A 900 MHZ, APLICAÇÃO ESTÚDIO, PALCO E 
AUDITÓRIO, SENSIBILIDADE +/- 3 DB 

17 

Andoer Sistema de microfone de lapela sem fio UHF Microfone 
de lapela duplo com 2 transmissores bodypack 1 conector 
USB e receptor de porta de 3,5 mm 30... Especificações: 
Material: Plástico Cor preta Tipo de microfone: condensador 
Padrão Polar: Cardióide Alcance de trabalho: 30 metros (até 
50 metros em espaço aberto) Comprimento do cabo do 
microfone: 90 cm Peso da embalagem: 392g / 13,82 onças 
Tamanho do pacote: 31,5 * 20 * 6 cm / 12,40 * 7,87 * 2,36 pol. 

UND 10 
 R$       

654,01  
 R$           

6.540,10  

18 

Caixa de Som Ativa 800W, com entrada para Usb e Sd card, 
Bluetooth para conectar sem fio seu smartphone, entrada para 
microfone ou instrumento musical e controle remoto.O sistema 
é composto por uma caixa com Woofer de 15 polegadas, 
800W, bluetooth, Usb, mp3 e entrada de linha Rca. 
Especificações Alimentação: 110V- 220V (bivolt chaveado) 
Driver: 1 polegada (titânio) Entradas: 1 para Microfone ( 
Xlr&1/4 Jack), 1 Rca/Xlr- Funções: Usb, Sd, MP3, Bluetooth 
Impedância: 4 Ohms Controle de Volume, Amplificador Classe-
B Potência de Pico: 2000w Potência: 800W Resposta de 
Frequência: 60Hz-35 kHz Saída: 1 Xlr&1/4 Jack Sensibilidade: 
92dB (1W/1m) Tamanho do Alto Falante: 15 polegadas Saída 
Amplificada 

UND 5 
 R$    

2.295,33  
 R$         

11.476,65  

19 

Caixa de som com Pedestal Bluetooth USB 200 w 
Especificações:1x Woofer de 15";1x Driver de Titânio;200W;2 
Bandas de equalização; Entrada MIC balanceada com 
conectores XLR e TRS 1/4";Entrada LINE com conectores 
XLR, RCA e P2;Controle de volume MASTER; Reproduz 
arquivos MP3 através de porta USB/SD card; Comunicação via 
Bluetooth; Receptor de FM; Leitor USB / SD Card; Conector 
XLR macho para Pre-out; Rodízios incorporado ao gabinete 
para facilidade de transporte; Receptáculo de 35 mm já 
incorporado para montagem em pedestal com sistema de 
travamento; Dimensões (LxAxP): 44 x 79 x 36 (cm; Peso: 
17kg; 

UND 5 
 R$    

1.850,00  
 R$           

9.250,00  

20 
Caixa de Som Ativa modelo igual ou semelhante Brava 1000 
1- Caixa de Som Passiva modelo igual ou semelhante a Brava 
1000 1- Cabo P10xP10 de 10 metros 2-Tripés 

UND 10 
 R$    

1.900,00  
 R$         

19.000,00  

21 

Suporte para para microfone girafa Suporte girafa para 
microfone, design inovador, regulagem com gatilho para ajuste 
rápido de extensão e altura, tripé antiderrapante retrátil e 
pintura eletrostática; - PEDESTAL MICROFONE - Suporte 
girafa para microfone. Características: regulagem com gatilho 
para ajuste rápido de extensão, tripé anti-derrapante retrátil, 
pintura eletrostática e tratamento antiferrugem. Base principal 
sem regulagem de altura, tendo como único ajuste de altura a 
Articulação da Girafa. Invertendo sua Girafa para baixo, a 
altura do microfone pode variar de 58 a 90 cm de altura em 
relação ao chão. Com a Girafa em posição normal, o 
microfone pode ficar posicionado a uma altura de 120 a 165 
cm. Na cor preta. Fabricado com tubos de aço, pintura epox 
preta. Com peças de plástico injetado de alta resistência nas 
juntas e articulações. Similar, ou de melhor qualidade. 

UND 20 
 R$       

121,23  
 R$           

2.424,60  

22 

Mesa de som híbrida (analógica com funções digitais) 24 
canais, 4 group buses + st bus, 6 aux sends + 2 fx sends, 1 
matrix out, processadores internos fx1:rev-x (8 program, 
parameter control) / fx2:spx (16 program, parameter control), 
distorção harmônica total 0,02% (20 hz - 20 khz@ +14dbu), 
frequência de respo sta +0.5/-1.0 db 20 hz - 20 khz, nível de 
saída nominal @1 khz, voltagem 100-2 40 v, 50 hz / 60 hz 

UND 3 
 R$    

4.653,34  
 R$         

13.960,02  
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automática (marca de referência yamaha, soundcraft ou outra 
de qualidade igual ou superior. 

23 

SUPORTE PEDESTAL TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM Suporta 
até 80 Kg; Com chapéu plástico para fixação da caixa e pino 
travamento; Fabricado com tubos em aço com pintura 
eletroestática; posuir 4 níveis de altura; Pés antiderrapante. 
Ref. ASK ou similar ou de melhor qualidade. 

UND 30 
 R$       

215,91  
 R$           

6.477,30  

24 

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 100 LITROS 
VOLTAGEM: 220 V - CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE 
ÁGUA: 100 LITROS - VELOCIDADES: 3 FUNÇÃO 
OSCILAÇÃO - PERMITE O USO DE GELO. 

UND 10 
 R$    

2.000,00  
 R$         

20.000,00  

25 

Refresqueira 2 Reservatórios Características - Equipamento 
destinado à conservação de líquidos já refrigerados; - 
Reservatórios com altíssima resistência à quebra e de fácil 
higienização; - Sistema de agitação com pás; - Pás com 
rotação de 40 RPM; - Teclas independentes para comando da 
refrigeração e dos agitadores; - Compressor hermético de 
refrigeração com alto rendimento, baixo consumo e super 
silencioso; - Gás refrigerante ecológico, age sem agredir a 
natureza; - Capa do evaporador em aço inoxidável; -Marcação 
de nível máximo e mínimo de líquido no próprio reservatório; - 
Componentes plásticos atóxicos; - Bico de saída de líquid 
os em silicone. Material Gabinete em aço inoxidável Cor Cinza 
Dimensões Externas (A X L X P) 68,5 cm x 41 cm x 49 cm 
Área Interna Útil (A x L x P) Não Volume Interno Não Peso 24 
Kg Motor Monofásico Tensão 220 Volts Consumo Elétrico 0,24 
Kwh/mês Potência (CV) 1/6 CV Potência (Watts) Não Tipo de 
Gás Não Capacidade 32 Litros 

UND 5 
 R$    

3.000,00  
 R$         

15.000,00  

26 

FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 30 LITROS 
Capacidade de 30 litros, display digital, potência mínima de 
1000w. Teclas rápidas, alimentação: bivolt ou 220 volts. Cor 
branco ou inox. Selo inmetro, eficiência energética classe A. 

UND 5 
 R$       

925,00  
 R$           

4.625,00  

27 
Televisor, tamanho tela: 50 pol, voltagem: bivolt v, 
características adicionais: smart tv, full hd, entradas hdmi,usb, 
conversor di, tipo tela: led, acessórios: controle remoto 

UND 5 
 R$    

2.492,97  
 R$         

12.464,85  

28 

Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 18.000 
btu, tensão: 110,220 v, tipo: split, modelo: split inverter, 
características adicionais 1: controle remoto,display 
digital,timer,selo procel 

UND 10 
 R$    

3.109,50  
 R$         

31.095,00  

29 
Aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração: 12.000 
btu, tensão: 220 v, tipo: split hi wall, características adicionais 
1: controle remoto s,fio, inverter 

UND 80 
 R$    

2.187,00  
 R$       

174.960,00  

30 
Suporte para TV Fixo de Parede 14 à 84" 

UND 40 
 R$       

100,00  
 R$           

4.000,00  

31 

TELA DE PROJECAO RETRATIL MOTORIZADA 100 
POLEGADAS 16:9 TELA DE PROJECAO: RETR ATIL COM 
ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO SEM FIO 
RADIO FREQUENCIA COM ALCANCE DE ATE 100 
METROS; ACIONAMENTO POR CONTROLE REMOTO SEM 
FIO RADIO FREQUENCIA CO MALCANCE DE ATE 100 
METROS; ACIONAMENTO POR BOTOES LOCALIZADOS 
NO MODULO RECE PTOR DO CONTROLE REMOTO; 
PONTO DE PARADA CONTROLADO PELO USUARIO COM 
O CONTROL E REMOTO; MOTOR TUBULAR SILENCIOSO; 
PELICULA COM GANHO 1.0 BRANCA;CAIXA EM ACO COM 
PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA;SUPORTE 
INTEGRADO AO ESTOJO METALICO PARA FIXACAO EM 
PAREDE OU TETO; MANUAIS DO 
EQUIPAMENTO.VOITAGEM: BIVOLT 

UND 15 
 R$    

1.625,00  
 R$         

24.375,00  

32 
MESA DIGITALIZADORA - Tecnologia: Digitalização 
eletromagnética Área ativa: 254 x 158,8 mm (10x6,25 

UND 10 
 R$    

4.555,70  
 R$         

45.557,00  
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polegadas) Dimensões: 359,6 x 240 x 10,5 mm Resolução 
5080 LPI Taxa de atualização: 250 PPS Pressão da caneta: 
8192 Níveis Altura da leitura: 10 mm Teclas: 10 físicas, 2 na 
caneta, um anel touch e um botão para alterar entre suas 
funções Entrada: Mini USB Peso: 685g Dimensão: 
359,93*239,91*12,47mm Área de trabalho: 255,06*159,84 mm 
(10*6,25 polegadas) Suporte SO: Windows 7/8/8.1/10, 
MAC10.10 ou superior 

33 

MESA DIGITALIZADORA WACOM - Especificações: - 
Tamanho: Área ativa 152 x 95 mm - Cor: Preto - Caneta: 
Wacom Pen 4K (LP-1100K) - Níveis de pressão: 4.096 - 
Tecnologia: Método patenteado de ressonância 
eletromagnética - Resolução: 2540 lpi - ExpressKeys: 4 
configurações personalizáveis, específicas do aplicativo - Cabo 
Incluído: 1,5 m Cabo USB para micro USB sem PVC e com 
plugue em forma de L. Descrição área ativa mínima de 152 x 
95 mm. Resolução mínima de 2540 lpi. Acompanha caneta 
digital sensível à pressão, com tecnologia sem fio e que 
dispensa o uso de pilhas, com o mínimo de 2048 níveis de 
pressão. Compatível com os sistemas operacionais Windows 
7, 8.1 e 10. Conexão ao computador via porta USB. Garantia 
mínima do fabricante de 12 meses. Acompanhar pelo menos 1 
ponta de reposição da caneta 

UND 10 
 R$    

1.600,00  
 R$         

16.000,00  

34 

Oculos 3D realidade virtual - Óculos de Realidade Virtual 3D + 
Controle Bluetooth parasmartphone. Lente de tecnologia 
fotossensível, 7 camadasde vidro lens flare, lente esférica para 
amplo campo de visão.Acelerômetro, giroscópio, sensor de 
proximidade, sensoresde movimento. Compatibilidade VR box 
2.0 pmtec,funcionamento com smartphones Android e 
IOS.Modelo de referência: VR Box 2.0 Garantia mínima: 12 
meses 

UND 20 
 R$       

106,11  
 R$           

2.122,20  

35 

OCULOS DE REALIDADE 64GB VIRTUAL OCULUS - Óculos 
de realidade virtual do tipo standalone . Headset independente 
para realidade virtual, capacidade mínima de armazenamento 
de 32GB, deve possuir conectividade por WiFi, o fone de 
ouvido é integrado ao headset, deve possuir conexão auxiliar 
para cabo do tipo P2 de 3.5mm, o funcionamento não pode 
depender de computador ou smartphone. Marca de referência: 
Oculus Go Standalone Virtual Reality Headset 

UND 20 
 R$    

5.663,33  
 R$       

113.266,60  

36 

Smartfone Tipo, Android, Marca(S)/Modelo(S) De Referência : 
Samsung/Galaxy S8; Motorola Z Force, Asus/Zenfone S8, - 
smartfone tipo, android, marca(s)/modelo(s) de referência : 
samsung/galaxy s8; motorola z force, asus/zenfone s8, 
motorola/moto z force, asus/zenfone ar cor(es):preto, prata ou 
cinza características (s): frequência de operação 2g: 
850/900/1800/1900 mhz- 3g: 350/1900/2100 mhz - 4g:2600 
mhz; sistema operacional android versão 9.0 
ou superior , processador com 4 núcleos físicos ou superior, 
com frequência miníma de 2 ghz; memória ram de ao menos 4 
gigabyte colorido de no mínimo 
5.1 polegadas,com resolução mínima de 1440 x 2560 pixels; 
bateria - autonomia mínima de 10(dez) horas em conversação 
eminimode 40(quarenta) horas em 
standby; memória de armazenamento - no mínimo 64 
(sessenta e quatro ) gigabytes de memória interna, com 
suporte para carto s de memória; bluetooth e 
wifi 802.11 a/b/g/nac; transmissão de dado0s - 3g hspa+edge, 
umts, 4g lte (padrão brasileiro ); homologação - emitida pela 
anatel, com selo de identificação 
com suporte a multi - gestose multi- toques. 

UND 10 
 R$    

2.549,26  
 R$         

25.492,60  

37 BINÓCULOS A D´ÁGUA 8X42 BINÓCULO, COM AS UND 5  R$     R$         
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SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:DIÂMETRO DA LENTE 
OBJETIVA: 30MM;AMPLIAÇÃO: 10X;PESO: 611G;LARGURA: 
166MM;ALTURA: 120MM;PROFUNDIDADE: 57MM;ALUNO 
DE SAÍDA: 3MM;LUMINOSIDADE: 9,00;FATOR 
CREPUSCULAR: 17,32;CAMPO DE VISÃO A 1000 M: 
105M;SISTEMA DE FOCAGEM: SPORTS-AUTO-FOCUS 
PLUS;FAIXA DE FOCO: 2M;ÓTICA DE ALTO 
DESEMPENHO: ÓTICA DE ALTO CONTRASTE;À 
PROVA D'ÁGUA: SIM;FAIXA DE TEMPERATURA: -20 C A 
+70 C;OCULARES: ERGONÔMICO;ARMADURA DE 
BORRACHA: NBR-LONGLIFE;CORREIA DE 
TRANSPORTE: NEOPREN;ACESSÓRIO DE CORREIA: 
CLICLOC;TAMPA DA OBJETIVA: SIM;TAMPA DE 
PROTEÇÃO CONTRA CHUVA: SIM; 

2.922,10  14.610,50  

38 

Binoculo de caça Um dos melhores binóculos com lentes HD 
destinados à caça 8X42 - BINÓCULO PROFISSIONAL DE 
GRANDE POTÊNCIA, COMPACTO E COM ALCANCE DE 39 
KM, EQUIPADO COM LENTES TIPO PORRO BAK HHD 
ULTRA, AJUSTE DE ZOOM E FOCO, PARA AJUSTAR PARA 
TODAS AS DISTÂNCIAS, CORPO EMBORRACHADO, FEITO 
EM TRITAN, ESTRUTURA REVESTIDA COM 9 CAMADAS 
DE PROTEÇÃO, CORREÇÃO DE DIOMETRIALADO 
DIREITO REGULADO E COLIMADO COM EQUIPAMENTO A 
LASER, CONSTRUÇÃO PRISMA ULTRA PORRO 
REVESTIMENTO DE LENTE UV, UVA, UVB; CRISTAL 
ULTRA SATINADO. ACESSÓRIOS INCLUSOS:ESTOJO DE 
PROTEÇÃO E 
TRANSPORTE, BOLSA, TAMPAS PARA PROTEÇÃODAS 
LENTES, ALÇA PARA TRANSPORTE, FLANELA PARA 
LIMPEZA DAS LENTES. 

UND 5 
 R$    

1.950,00  
 R$           

9.750,00  

39 

MICROSCÓPIO DIGITAL - MICROSCÓPIO ELETRÔNICO 
DIGITAL - Tamanho da tela: 7 polegadas Resolução da tela: 
1024X600 Protetor de tela: Desligado · 30 seg · 1 min · 2 min 
(opcional) Desligamento automático: Desligado. 3 minutos. 5 
minutos. 10 minutos Fonte de luz Hz: 50 Hz · 60 Hz Opções de 
idioma: 16 idiomas Ajuste de data: ano, mês, dia | hora, 
minuto, segundo Formato: SIM / NÃO Padrão: SIM / NÃO No 
modo de vídeo: Resolução: 1080FHD, 720P, VGA Câmera 
circulante: Desligada / 3 minutos / 5 minutos / 10 minutos. 
Quando o cartão de memória flash estiver cheio, os dados de 
vídeo mais importantes serão excluídos e o vídeo será salvo. 
Alta faixa dinâmica HDR: Ligado / Desligado (quando ligado, a 
função de gravação de vídeo será ligada automaticamente se 
qualquer objeto se mover sob a lente sem operação manual.) 
Compensação de exposição: 7 graus para opção Rótulo de 
data: Exibir / Fechar data e hora podem ser selecionados na 
tela No modo Foto: Atraso de fotografia: Single. 2 segundos. 5 
segundos. 10 segundos. Pixels da foto: 1,3 M · 2 M · 5 M · 8 M 
· 10 M · 12 M Tiro contínuo: 3 fotos consecutivas Qualidade da 
foto: Qualidade · Padrão · Compressão Nitidez: Forte · Padrão 
· Suave Cor: Nada · Preto e Branco · Nostalgia ISO: 
Automático · 100 · 200 · 400 Compensação de exposição: 7 
graus para opção Foto assist: Anti-choque de mão ligado / 
desligado Etiqueta de data: On / Off Espaço de 
armazenamento: Assistir: Para cima, Para baixo, Excluir, 
Proteção Mudança de modo: modo de gravação / modo de 
câmera / modo de reprodução Fonte de alimentação: interface 
DC (Micro USB) não incluída bateria Soquete do cartão flash 
(MicroSD): suporte 1-128GB. Velocidade classe 10 + 
Regulador de brilho de luz Destaque 8 lâmpadas LED com 
vida útil contínua de até 100.000 horas 

UND 5 
 R$    

1.975,00  
 R$           

9.875,00  
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40 

MICROSCÓPIO DIGITAL - MICROSCÓPIO BIOLÓGICO 
BINOCULAR COM LED Aumento: 40x a 2000x (com ocular de 
20x opcional) Tubo trinocular tipo siedentopf, 160 mm, 
inclinação de tubo de 30º, com rotação de 360º, ajuste 
interpupilar de 55mm á 75mm, ajuste de dioptria lado direito 
+/- 5 . Ocular: WF 10X (18mm). Objetiva Acromática: 4X, 10X, 
40X (R), 100X (para uso com óleo de imersão) Revolver 
reverso pprta quatro objetivas. Platina mecânica 130mm X 
120mm, movimento X 70 mm, Y 30 mm em botões conjugados 
a direita, escala vernier. Condensador Abbe 1.25 NA com íris 
diafragma, porta filtro e movimento por pinhão e cremalheira. 
Focalização: Macrométrico com área de trabalho 13 mm 
Micrométrico com curso de 0,002mm por divisão. Macro e 
Micro conjugado em botões bilaterais. Iluminação: LED com 
ajuste de intensidade luminosa. Tensão de entrada 90-240 
volts (60hz) (chaveamento automático). Peso 10.5 kg. 
Dimensões52 × 31 × 35 cm  

UND 5 
 R$    

2.055,38  
 R$         

10.276,90  

41 

Fogão Industrial 4 bocas Forno Tampa inox Grelhas 30x30 - 
Fogão industrial, material: aço inoxidável, funcionamento: gás, 
tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar 
alimentos,  04 queimad, quantidade bocas: 4 unidades. 

UND 30 
 R$    

1.372,61  
 R$         

41.178,30  

VALOR TOTAL DO LOTE 2 – R$ 1.245.730,12 (um milhão e duzentos e quarenta e cinco mil e setecentos e 
trinta reais e doze centavos) 

 
LOTE 03 – LOUSA INTERATIVA 

ITEM DESCRIÇAO UND QTD 
V. 

UNITARIO 
V. TOTAL 

01 

LOUSA INTERATIVA NO TAMANHO APROXIMADO DE 64 
POLEGADAS NA DIAGONAL. 1-CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS DA LOUSA INTERATIVA QUADRO INTERATIVO 
DEVE PESAR NO MÁXIMO 20 KG. O QUADRO DEVE SER 
SENSÍVEL AO TOQUE DO DEDO, NÃO DEPENDENDO DE 
NENHUM DISPOSITIVO ESPECIAL OU PROPRIETÁRIO 
PARA A INTERAÇÃO E OPERAÇÃO. DEVE ACEITAR 10 
TOQUESSIMULTÂNEOS. ALÉM DISSO DEVE SUPORTAR 
RECONHECIMENTO DE GESTOS COM MÚLTIPLOS 
TOQUES, TAIS COMO ZOOM NA PÁGINA, AUMENTAR, 
ROTACIONAR E AGRUPAR OBJETOS. A CONEXÃO COM 
O COMPUTADOR, DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE 
CABO USB 2.0. CONEXÃO SEM FIO NAFREQUÊNCIA 2.4 
GHZ, DEVE ESTAR DISPONÍVEL COMO OPCIONAL. A 
RESOLUÇÃO DE TOQUE, DEVE SER DE NO MÍNIMO 
12800 X 9600 PONTOS. A SUPERFÍCIE DO QUADRO 
DEVE SER DE AÇO CERÂMICO, DE ALTÍSSIMA 
DURABILIDADE, E RESISTENTE A DANOS. O TEMPO DE 
RESPOSTAAOTOQUE DEVE SER ENTRE 6 MS E 12 MS. A 
SUPERFÍCIE DO QUADRO DEVE SER DE FÁCILLIMPEZA, 
PERMITINDO O USO DE CANETAS PARA QUADRO 
BRANCO, PINCÉIS E MARCADORES COM TINTA. O 
QUADRO DEVE SUPORTAR A OPERAÇÃO EM 
TEMPERATURAS ENTRE -20°C E 40°C. TECNOLOGIA DE 
DIGITALIZAÇÃO DEVERÁ SER POR INFRA VERMELHO. A 
DURABILIDADE DO TOQUE DEVE SER ILIMITADA, PARA 
QUE O TEMPO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO SEJA 
LONGA. PRECISÃO DO TOQUE DO DEDO DEVE SER DE 1 
MM. DEVERÁ TER GARANTIA DO FABRICANTE OU 
SEUREVENDEDOR PELO PRAZO MÍNIMO DE 5 ANOS. 
DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMAS 
OPERACIONAISLINUX, MAC E WINDOWS, INCLUINDO 
WINDOWS 7. 2 - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS 
DEPROGRAMA (SOFTWARE) PARA LOUSA 

UND 15 
 R$    
4.849,44  

R$ 
72.741,60 
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INTERATIVA: SOFTWARE DEVE SER COMPATÍVEL COM 
PLATAFORMA WINDOWS (XP, VISTA, WINDOWS 7). O 
SOFTWARE DEVE ESTAR DISPONÍVEL EM PORTUGUÊS 
DO BRASIL. O NÚMERO DE LICENÇAS DEVE SER 
ILIMITADO, PERMITINDO INSTALAR EMQUANTOS PCS 
FOREM NECESSÁRIOS. O ARQUIVO GERADO PELO 
SOFTWARE DA LOUSA INTERATIVA DEVEPERMITIR A 
GRAVAÇÃO DO ARQUIVO NOS FORMATOS: HTML, DOC, 
PDF, TIFF, JPG, PNG, BITMAP, SWF, FLV, AVI, WMV; O 
SOFTWARE DEVE TER RECURSO PARA TAMPAR O 
CONTEÚDO DA PÁGINA, E REVELAR O CONTEÚDO 
GRADATIVAMENTE. DEVE POSSUIR O EFEITO DE 
HOLOFOTE, PERMITINDO FOCAR A ATENÇÃO DAS 
PESSOAS, EM DETERMINADA ÁREA DA TELA. O 
SOFTWARE DEVE PERMITIR CRIAR ELEMENTOS 
GEOMÉTRICOS, E PRÉ-DEFINIDAS, TAIS COMO LINHAS 
RETAS, ELIPSES, QUADRILÁTEROS E TRIÂNGULOS. AO 
SE DESENHAR UMA FORMA GEOMÉTRICA, DEVE SER 
POSSÍVEL EXIBIR AUTOMATICAMENTE, AS MEDIDAS 
DOS ÂNGULOS GERADOS. DEVERÁ CONTER NO 
SOFTWARE, UMA BIBLIOTECA COM OBJETOS 
EDUCACIONAIS, DIVIDIDOS E ORGANIZADOS POR 
ASSUNTO, PARA QUE O USUÁRIO POSSA UTILIZAR 
COMO REFERÊNCIA EM SEUS TRABALHOS. O 
SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM ARQUIVOS 
EM FLASH (SWF). DEVERÁ TER INTEGRADO, NO 
PRÓPRIO SOFTWARE DO QUADRO INTERATIVO, UM 
MECANISMO DE BUSCA DE IMAGENS, PERMITINDO 
ENCONTRAR IMAGENS PELO GOOGLE, DENTRO DO 
PRÓPRIO SOFTWARE, PARAQUE POSSAM SER 
UTILIZADAS COMO REFERÊNCIA NO TRABALHO. 
DEVERÁ TER OPÇÕES DE CANETAS CUSTOMIZÁVEIS, 
PODENDO MUDAR A ESPESSURA, COR, ESTILO 
TRACEJADO, PONTILHADO, ETC. DEVERÁ TER 
FERRAMENTA DE CAPTURA DE TELA. PODENDO 
CAPTURAR QUALQUER IMAGEM NA TELA DO 
COMPUTADOR, DE FORMA PARCIAL, PODENDO AINDA 
CONTORNAR IMAGENS NA TELA. 
DEVERÁ TER NO PRÓPRIO SOFTWARE, SIMULADORES 
DE FERRAMENTAS DE MEDIÇÃO, COMO 
TRANSFERIDOR E RÉGUA, ALÉM DE COMPASSO PARA 
O TRAÇADO DE ELIPSES. DEVE SER POSSÍVEL FAZER A 
CÓPIA DE UMA PÁGINA, ALÉM DE RENOMEÁ-LA, LIMPAR 
TODO O SEU CONTEÚDO, OU SALVÁ-LA COMO 
TEMPLATE. DEVE POSSUIR RECURSO DE GRAVAÇÃO, 
PERMITINDOGRAVAR TODAS AS AÇÕES NA TELA DO 
PC, ALÉM DA VOZ DO INTERLOCUTOR, ATRAVÉS DE 
MICROFONE, GERANDO UM ARQUIVO DE VÍDEO 
(INCLUINDO ÁUDIO) COM TODO O CONTEÚDO 
GRAVADO. DEVERÁ TER OPÇÃO DE CRONÔMETRO, 
PARA CONTROLE DE TEMPO DAS ATIVIDADES. DEVERÁ 
APRESENTAR TIPOS DIFERENTES DE CANETAS TAIS 
COMO: CANETA MARCA-TEXTO, CANETA SIMULANDO 
PINCEL, CANETA COM TINTA QUE DESAPARECE, 
CANETA QUE RECONHECE E CONVERTE FORMAS 
GEOMÉTRICAS. DEVERÁ SER POSSÍVEL ADICIONAR 
LINKS AOS OBJETOS, SENDO LINKS PARA PÁGINAS DA 
WEB, ARQUIVOS DENTRO DO PC, OU OUTRAS PÁGINAS 
DENTRO DO SOFTWARE DA LOUSA. O SOFTWARE 
DEVERÁ APRESENTAR TECLADO VIRTUAL, PARA QUE 
SEJA UTILIZADO NA PRÓPRIA TELA. DEVE PERMITIR 



 
 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ 

 

Página 30 de 50 

Edital - PREGÃO PRESENCIAL SRP nº 014/2021 - CPL/PMAAP 

APLICAR EFEITO DE TRANSPARÊNCIA NOS 
OBJETOSMANIPULADOS DENTRO DO SOFTWARE. 
DEVERÁ TER OPÇÃO PARA REPRODUZIR DENTRO DE 
UMAPÁGINA, TODAS AS AÇÕES NELA FEITAS, A 
QUALQUER MOMENTO, SEM A NECESSIDADE DE 
SEINICIAR UM PROCESSO DE GRAVAÇÃO. DEVERÁ TER 
UM LEITOR DE VÍDEO, PARA QUE ARQUIVOS DE VÍDEOS 
POSSAM SER REPRODUZIDOS, PERMITINDO A 
INTERAÇÃO E ANOTAÇÕES SOBRE ATELA DO LEITOR. 
DEVERÁ SER POSSÍVEL FAZER ANOTAÇÕES E AINDA 
SALVÁ-LAS SOBRE OUTRAS APLICAÇÕES, TAIS COMO 
POWERPOINT, WORD E EXCEL. 

VALOR TOTAL DO LOTE 3 – R$ 72.741,60 (setenta e dois mil e setecentos e quarenta e um reais e sessenta 
centavos). 

 
• Valor Total Estimado: R$ R$ 4.034.665,67 (quatro milhões e trinta e quatro mil e seiscentos e 
sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
 
4.1- Exercer a fiscalização da entrega do material especialmente designado pela Prefeitura Municipal de Alto 
Alegre do Pindaré - MA; 
4.2- Proceder aos pagamentos devidos à CONTRATADA; 
4.3- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa proceder à entrega do material dentro 
do estabelecido neste Projeto Básico; 
4.4- Rejeitar o material que não satisfizerem aos padrões exigidos de acordo com as especificações no item 3 do 
presente Projeto Básico; 
4.5- Aplicar à CONTRATADA, as sanções administrativas previstas na legislação vigente. 
4.6- Proporcionar todas as condições necessárias à boa execução do contrato e permitir o livre acesso dos 
empregados identificados da CONTRATADA ao local de armazenamento/entrega dos produtos; 
4.7- Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na 
execução do fornecimento; 
4.8- Acatar e pôr em prática as recomendações feitas pela CONTRATADA no que diz respeito às condições e 
manuseio dos produtos fornecidos, desde que não contrariem o interesse da Administração; 
 
 
5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
5.1- Proceder a entrega do material adjudicados, de conformidade com o quantitativo e as especificações 
constantes do item 03 do presente Projeto Básico, de acordo com as demandas solicitadas; 
5.2 Providenciar a troca, às suas expensas, do material entregue com defeitos de fabricação e que não 
correspondam às especificações solicitadas; 
5.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua 
culpa ou dolo durante o período de entrega do material, não implicando corresponsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes ou prepostos; 
5.4. Manter inalterados os preços e condições propostas; 
5.5. Responder por todos os ônus decorrentes do transporte, seguros, taxas, fretes e demais encargos que 
venham incidir na entrega do material; 
5.6. Lançar na nota fiscal as especificações do material, de modo idêntico àquelas constantes do objeto deste 
Projeto Básico; 
5.7. Não transferir a terceiros, total ou parcial, o fornecimento do material sem a prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE; 
5.8. Prestar os serviços com rapidez e eficiência; 
5.9. Entregar o material durante o expediente dos setores ou em horários alternativos, previamente acordados 
formalmente com a Administração; 
5.10. Substituir, obrigatoriamente, no prazo máximo de 24 horas, a contar da data da notificação, os produtos 
entregues, caso se apresentem impróprios para consumo; 
5.11. Manter durante todo o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram a sua 
habilitação na licitação e contratação. 
 
6. DA JUSTIFICATIVA DO TIPO DA LICITAÇÃO 
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6.1. Inicialmente é necessário trazer a diferença entre licitação por itens e licitação por lotes, sendo que na 
primeira o objeto é dividido em partes específicas, cada qual representando um bem de forma autônoma. Por 
sua vez, na segunda há o agrupamento de diversos itens que formarão o lote.  
 
6.2. Destaca-se que para a definição do lote a Administração deve agir com cautela, razoabilidade e 
proporcionalidade para identificar os itens que o integrarão, pois os itens agrupados devem guardar 
compatibilidade entre si, observando-se, inclusive as regras de mercado para a comercialização dos produtos, de 
modo a manter a competitividade necessária à disputa.  
 
6.3. Em determinados casos não é adequado o agrupamento de itens que, embora possuam o mesmo gênero, 
são produzidos e comercializados de forma diversa, de modo a ampliar a competitividade e obter o menor preço 
possível. Todas as peculiaridades envolvidas devem, então, ser avaliadas. 
 
6.4. Diante disso, sobrelevar notar que nos termos do artigo 15, IV e § 7º da Lei 8.666/1993, via de regra as 
compras sempre que possível devem ser subdivididas em tantas parcelas, quantas necessárias, no intuito de 
aproveitar a as peculiaridades do mercado. 
 
6.5. Tem-se que a regra é a realização de licitação por itens, exigindo-se justificativa adequada para a realização 
de certame por lotes, bem como a demonstração da vantagem dessa. 
 
6.6. Nesse viés, as aquisições por parte de instituições públicas devem ocorrer por itens, todavia, no caso de 
opção de aquisição por lotes a composição destes deve ter justificativa plausível, observando os critérios 
administrativo, técnico e econômico. 
 
6.7. Nesse interim, levando à luz do caso concreto, é vantajoso administrativamente a partir do momento em que 
se diminui a morosidade do processo licitatório, bem como, facilita no gerenciamento contratual, gerando 
diminuição no quantitativo de contratos a serem formalizados. 
 
6.8. Além disso, a licitação por item, sem atrativo comercial, pode resultar em licitações desertas, frustradas ou 
grandes dores de cabeça na gestão contratual, vez que, fornecedores obrigados a entregar produtos com baixa 
materialidade, diante dos custos logísticos, sobretudo de transporte, podem desistir da entrega ou, no mínimo, 
impor resistência ao fornecimento.  
 
6.9. Ademais, a compra por lote propicia em uma diminuição nos riscos inerentes à própria execução, pois, não 
restam dúvidas, o objeto pretendido, quando executado por vários contratados, poderá não ser integralmente 
entregue, tendo em vista problemas nas relações jurídicas mantidas com diversos contratados. 
 
6.10. A outro tanto, no que tange ao critério técnico, também, está previsto, tendo em vista que, inicialmente 
afastou a inclusão de lote único, o que restringiria a participação, além de fazer a divisão de forma racional, 
levando em consideração um critério específico de aglutinação, qual seja similaridade entre os objetos assim 
agregados, com vistas a possibilitar a utilização de critério uniforme para a aplicação dos descontos alcançados. 
 
6.11. Desta feita, só é será indevido o julgamento de menor preço por lote, quando for prejudicial a 
competitividade e quando for recomendável a divisão em vários objetos. Quando a aglutinação se dá por 
justificativas técnicas, como impedir prejuízos ao conjunto da contratação ou mesmo evitar perda de economia 
de escala, ela será lícita, o que restou perfeitamente previsto no caso concreto. 
 
6.12. No que tange ao critério Econômico, a licitação do tipo menor preço por lote há um grande ganho para a 
Administração na economia de escala, que aplicada no caso em tela, ou seja, na aquisição de medicamentos, 
implica em aumento de quantitativos significativos e, consequentemente, uma redução de preços a serem pagos 
pela Administração.  
 
6.13. Nessa senda, o Acórdão TCU 5.260/2011-1C, atestou que não é ilegal o pregão por lotes, desde que os 
lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem correlação entre si.  
 
6.14. O TCU exige é a adequada justificativa para o agrupamento. É o que ficou claro no Acórdão 539/2013-P: “é 
preciso demonstrar as razões técnicas, logísticas, econômicas ou de outra natureza que tornam necessário 
promover o agrupamento como medida tendente a propiciar contratações mais vantajosas, comparativamente à 
adjudicação por item”.  
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6.15. Nesse sentido, também, a orientação firmada pelo então Ministro do TCU, José Jorge, segundo o qual: “a 
adjudicação por grupo ou lote não é, em princípio, irregular, devendo a Administração, nesses casos, justificar de 
forma fundamentada, no respectivo processo administrativo, a vantagem dessa opção”. 
 
6.16. Desta feita, no caso dos autos, razões para essa justificativa já foram abordadas, utilizando o critério 
administrativo, técnico e econômico, como, por exemplo, na economia de escala, redução de custos logísticos, 
racionalidade administrativa, facilita no gerenciamento contratual, diminuição da morosidade do processo 
licitatório e etc. 
 
6.17. Isto posto, entendo devidamente justificada a vantajosidade da opção de realização de licitação por lote, 
caracterizando-se efetiva situação de exceção à regra do art. 15 da Lei 8.666/93. 
 
 
7 - DA ENTREGA:  
 
A entrega será efetuada na sede da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Píndaré, localizada na Av. João 
XXIII, S/N - Centro, Município Alto Alegre do Pindaré – MA, CEP nº 65.398-000, nas quantidades 
estabelecidas na (s) requisição(ões)/ordem(ns) de fornecimento emita(s) pelos órgãos municipais, conforme suas 
demandas. 
7.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da 
solicitação, no horário de expediente externo dos órgãos municipais, e nas localidades informadas na (s) 
requisição(ões) /ordem(ns) de fornecimento respectivas. 
7.3. A simples entrega do produto pelo fornecedor não implica na sua aceitação definitiva, o que ocorrerá após a 
vistoria e comprovação da conformidade pelo Corpo Técnico do Município, logo serão recebidos: 
a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito da verificação da conformidade com as especificações 
constantes neste instrumento e na proposta contratada; 
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes neste instrumento e na 
proposta contratada, e sua consequente aceitação, que se dará em até 10 dias do recebimento provisório. 
7.3.1. Para fins do disposto no item anterior, caso o prazo acima não seja observado, o recebimento definitivo 
dos produtos consistirá no atesto da nota fiscal/fatura, pelo gestor/fiscal do contrato, nos termos estabelecidos 
neste instrumento, após verificada a conformidade do produto. 
7.3.2. Se houver erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que desaprove o seu recebimento 
definitivo, o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso, não podendo a contratada interromper a execução 
do contrato até o saneamento das irregularidades. 
7.3.3. Durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa da 
contratada, não incidirá sobre o Município contratante quaisquer ônus, inclusive financeiro. 
7.4. No fornecimento do objeto deverão ser obedecidas as exigências e normas de conservação, de transporte e 
de comercialização, instituídas pelas Agências e Órgãos Oficiais reguladores e/ou fiscalizadores. 
7.5. Não serão aceitos objetos que estejam divergentes daqueles especificados neste Projeto Básico ou que 
apresente qualquer espécie de avaria ou violação.  
7.6. O recebimento definitivo dos objetos, não exclui a responsabilidade da contratada quanto aos vícios ocultos, 
ou seja, só manifestados quando da sua normal utilização pela Contratante, nos termos do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei nº 8.078/90). 
7.7. Os produtos fornecidos em descordo com o estipulado neste Projeto Básico, no instrumento convocatório e 
na proposta vencedora ou que se apresentem impróprios para uso, serão rejeitados totalmente pela 
Administração. 
7.7.1. O fornecedor ficará obrigado a substituir no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar do 
recebimento da notificação expedida pelo Município, independente da aplicação das penalidades cabíveis e sem 
quaisquer ônus para a CONTRATANTE, os produtos que venham a ser recusados. 
 
8 - GARANTIA: 
 
8.1. A licitante vencedora garantirá plenamente a qualidade do objeto desta licitação, bem como a reposição dos 
itens que estiverem em desacordo com o Projeto Básico. 
 
8.2. Deverá ser apresentado prazo de garantia em face da fabricação e validade de no mínimo 12 (doze) meses, 
contados da data do recebimento definitivo. 
 
8.3. Se o produto contiver prazo de validade superior ao estabelecido, será este o considerado. 
 
9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
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9.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente nacional em até 30 (trinta) dias, após a apresentação da 
Nota fiscal/fatura no valor total correspondente aos itens fornecidos durante os últimos 30 (trinta) dias 
antecedentes à data de emissão da referida Nota Fiscal. A mesma deve estar devidamente atestada por servidor 
designado para este fim. 
9.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e 
carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as 
informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e 
número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, 
juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: 
Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos 
expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município. 
9.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas 
condições de habilitação; 
9.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, 
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;  
9.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição 
no CNPJ com que foi cadastrado no departamento de cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Alto 
Alegre do Pindaré - MA, constante ainda da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas 
fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz. 
 
 
10 – FISCALIZAÇÃO 
 
10.1. A Contratada deverá indicar gestor e fiscal para representá-la na execução do contrato. Os serviços serão 
executados sob a responsabilidade e comando exclusivo da Contratada, cabendo fiscalização à Contratante. As 
comunicações necessárias serão feitas por intermédio do gestor do contrato; 
10.2. A Contratante poderá ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição do funcionário da 
Contratada, que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 
10.3. A Contratada poderá solicitar à Contratante a substituição de qualquer produto químico, material ou 
equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, 
ou ainda, que não atendam as exigências do cumprimento do objeto do presente projeto; 
10.4. A Contratada arcará com os custos provenientes do consumo de ar comprimido em cilindros existentes na 
central reserva que tenham sido acarretados por problemas no suprimento de energia elétrica do hospital. 
 
 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será solicitado 
o seu descredenciamento do cadastro de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo 
prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a 
licitante que: 
a) Não aceitar a ordem de fornecimento ou nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de vigência do 
contrato; 
b) Apresentar documentação falsa; 
c) Deixar de entregar os documentos exigidos para o certame; 
d) Retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida; 
e) Não mantiver a proposta; 
f) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 
11.2 – Com embasamento na Lei n. 8.666/93, a adjudicatária ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim 
considerado pela Administração, de inexecução parcial ou de inexecução total da obrigação, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades: 
a) Advertência; 
b) Multa de: 
b.1) 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de atraso injustificado para atendimento dos 
prazos estabelecidos pela Administração para apresentação de documentos ou assinatura e devolução do 
contrato, não iniciar o fornecimento contratados no prazo estipulado na Ordem de fornecimento; deixar de 
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cumprir quaisquer dos itens do contrato e anexos não-previstos nesta tabela de multa aplicada por ocorrências; 
Caso o atraso para assinatura e devolução do contrato seja superior a 10 (dez) dias, e a critério da 
Administração, poderá configurar inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 
avença;  
b.2) 3% (três por cento) ao dia sobre o valor licitado, no caso de atraso injustificado para substituição dos objetos 
que apresentarem defeitos, não cumprir os prazos estipulados nos cronogramas físico e financeiro, limitada a 
incidência a 10 (dez) dias. Após esse prazo, e a critério da Administração, poderá configurar inexecução parcial 
da obrigação assumida; 
b.3) 40% (quarenta por cento) sobre o valor licitado, na hipótese de atraso por período superior ao previsto na 
alínea "b.2"; 
b.4) 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, no caso de não aceitar manter o compromisso assumido 
quanto aos preços propostos, ou em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o PMAAP, pelo 
prazo de até 2 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
11.3. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos 
eventualmente devidos pelo PMAAP à adjudicatária ou cobrado judicialmente por meio da Procuradoria Geral do 
Município. 
11.4. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do subitem 13.2 poderão ser aplicadas, cumulativamente, à 
pena de multa.  
11.5. As penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 13.2 também poderão ser aplicadas à 
adjudicatária ou ao licitante, conforme o caso, que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento 
de tributos, praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade 
para contratar com a Administração. 
11.6. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da 
intimação por parte da PMAAP, o respectivo valor encaminhado para execução pela Procuradoria Geral 
Municipal. 
11.7. 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. 
 
 
12 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
 
12.1. O cronograma de desembolso será realizado em única parcela no valor, a partir do recebimento definitivo 
do objeto, nos termos da alínea “b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 – CPL/PMAAP 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 
 
A 
Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA 
 
Att.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL/PMAAP 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2021 - CPL/PMAAP 
 

Na qualidade de representante legal da empresa ________________, inscrita no CNPJ sob o n.º 
____________________ credenciamos o Sr. __________________________-, portador da CI n.º 
_____________ e do CPF n.º __________________, para nos representar na licitação em referência, com 
poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame em nome da representada. 

 
 

Local e data 
 
 

Nome e assinatura do representante legal com reconhecimento de firma 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 – CPL/PMAAP 
 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL 014/2021 – CPL/PMAAP 
 

A empresa ........................................., inscrita no CNPJ nº................, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr(a)..................................................., portador (a) da CI nº.................... e do CPF nº 
......................., DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, em especial o art. 299 
do Código Penal Brasileiro, que: 
 

1) Quanto a empregar agentes incapazes ou relativamente incapazes; consoante o disposto no Inciso V do Art. 
27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1983, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, e em qualquer trabalho menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 
14 (quatorze). 
 

2) Quanto a condição ME/EPP/COOP, esta empresa está excluída das vedações constantes na Lei 
Complementar nº. 147/2014 e; na presente data, é considerada: 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Lei Complementar nº 147/2014; 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Lei Complementar nº 1472014. 
(  ) COOPERATIVA, conforme artigo 34 da Lei Federal nº. 11.488/2007. 
(  ) Não é ME/EPP/COOP. 
 

3) Quanto ao pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação; que esta empresa atende a 
todos os requisitos de habilitação, bem como apresenta sua proposta com indicação do objeto e do preço 
oferecido os quais atendem plenamente ao Edital. 
 

4) Quanto a inexistência de fato impeditivo de licitar; nos termos do artigo 32, § 2.º, da Lei Federal n.º 8.666/93, 
que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar do PREGÃO em epígrafe, e que contra 
ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata. Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que 
se submete a todos os seus termos. 
 

a. Declara ainda, nos termos do artigo 9º, III, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não possui em seu quadro funcional 
servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

b. Declara também, nos termos do artigo 9º, I e II, da Lei Federal n.º 8.666/93, que não incide em suas hipóteses 
vedadas. 
 

5) Quanto a elaboração independente de proposta: 
 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pelo licitante), e que o conteúdo da proposta anexa 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação 
do objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 
com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 
para firmá-la. 

 
 

Local e data 
Nome e assinatura do representante legal 
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[Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima - Esta declaração deverá ser emitida em papel que 
identifique o órgão (ou empresa) emissor] 
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ANEXO IV 
 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL nº 014/2021 – CPL/PMAAP 
 

Prezados Senhores,  
 

Submetemos à apreciação de V. Sa. a proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira 
responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.  

 
PROPONENTE:  
RAZÃO SOCIAL:  
SEDE:  
CNPJ:  
TELEFONE/FAX:  
ENDEREÇO ELETRÔNICO  
 

1. PROPOSTA DE PREÇOS:     
2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:  
3. PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL:  
4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:  
6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO (Nome, RG, CPF, Endereço)  

 
Alto Alegre do Pindaré (MA), ___ de _________ de _____ 

 
 
 

_____________________________________ 
Assinatura do representante legal da empresa 

 

Item DESCRIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES UND QTD Marca Valor Unit. Valor Total 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021 – CPL/PMAAP 
 

ANEXO V 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
CONTRATO Nº __/2021/PMAAP 
 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO 
ALEGRE DO PINDARÉ/MA E _____________, NA FORMA ABAIXO: 
 
 
O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da sua SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCACAO ESPORTES E LAZER, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ 
Nº 06.085.197/000195, doravante designada CONTRATANTE, neste ato representado respectivamente pelo 
Secretário de Educação, Esporte e Lazer Sr. FLÁVIO OLIVEIRA VIANA, brasileiro, casado, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 14632612000-6, e inscrito no CPF sob o nº 007.125.423-45, residente e domiciliado na Rua 
J P Almeida, nº 4531, Bairro – Rural, CEP nº 65.398-000, e a empresa __________inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica – CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº______ estabelecida (inserir endereço 
completo), neste ato denominada CONTRATADA, representada por (inserir o cargo), senhor(a) (qualificação 
do signatário do contrato), inscrito no Cadastro de Pessoa Física – CPF, sob o____, portador do R.G. nº 
____de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por ____(inserir qual dos instrumentos: 
procuração/contrato social/estatuto social) RESOLVEM celebrar o presente Contrato decorrente da licitação 
na modalidade Pregão Presencial SRP n.º 014/2021/CPL/PMAAP e do Processo Administrativo n.º 190/2021, 
com fundamento da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

 
O objeto do presente Termo de Contrato é aquisição de mobiliário e eletrodomésticos com a finalidade de 
atender as necessidades da secretaria municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré - MA, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta 
vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 
 
1.1. Discriminação do objeto: 
 

Item Descrição Unidades Quantidade Preço Unitário Preço Total 

1    
  

2      

3    
  

Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, caso seja extensa – deverá ser mencionado que 
constará em “documento apenso”, devendo compatibilizar-se com aquela prevista no Projeto Básico e com a 
proposta vencedora. 

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 
 
2.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá início a partir da data de assinatura do contrato, sendo que 
os Contratos assinados no ano de 2021 terá vigência até 31/12/2021, bem como, o Contrato assinado no ano de 
2022 terá vigência até 31/12/2022, 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. O cronograma de desembolso será realizado, a partir da assinatura do contrato, nos termos da alínea 
“b”, inciso XIV do art. 40, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme quantitativo solicitado (sob demanda). 
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3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista 
no orçamento do Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo: 
 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 
 
5.1. O pagamento será feito pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA, em moeda corrente 
nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo 
de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo do material, mediante a apresentação da competente 
Nota Fiscal ou Fatura; 
 
5.1.1. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e 
carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as 
informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e 
número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, 
juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: 
Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de 
Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos 
expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município. 
 
5.2. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas 
condições de habilitação; 
5.3. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do material fornecido, 
cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido material;  

 
 
5.4. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição 
no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com 
outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz. 
 
5.5. O pagamento dar-se-á diretamente na conta corrente da Contratada, junto ao Banco __ nº, agência __, nº 
___ e conta corrente nº ____. 
 
6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 
 
6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.  
 
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
6.3. 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. 
 
6.4. 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. 
 
7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
7.1. Após a solicitação de fornecimento, a CONTRATADA deverá proceder a entrega dos itens constantes na 
mesma, em sua totalidade, em até no máximo 30 (trinta) dias consecutivos, em uma única etapa, 
independentemente do quantitativo e valor solicitado;  
 
7.2. A entrega sob demanda do objeto licitado, será realizada na Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré- 
MA. 
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7.3. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, 
documento integrante e apenso a este contrato. 
  
8. CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO 
 
8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE. 
 
9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 
 
9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a 
Contratada que: 
 
10.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
 
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
10.1.3. Fraudar na execução do contrato; 
 
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 
 
10.1.5. Cometer fraude fiscal; 
 
10.1.6. Não mantiver a proposta. 
 
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a 
Contratante; 
 
10.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias; 

 
10.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 
do objeto; 
 
10.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será 
aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
10.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela 
qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;  
 
10.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Alto Alegre do Pindaré/MA com o consequente 
descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da PMAAP/MA pelo prazo de até cinco anos; 
 
10.3.5. 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; 
 
10.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 
 
10.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
 
10.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
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10.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 
10.5. 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. 
 
10.6. 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. 
 
10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da PMAAP/MA. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 
 
10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, 
de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis. 
 
10.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; 
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado 
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 
 
10.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o 
direito à prévia e ampla defesa. 
 
10.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista 
no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
10.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso: 
 
10.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
10.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
10.5.3. Indenizações e multas. 
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES 
 
11.1. É vedado à CONTRATADA: 
 
11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
11.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, 
salvo nos casos previstos em lei. 
 
11.1.3. Subcontratar. 
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS. 
 
12.1. 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 gerais de licitações e contratos administrativos e, 
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor 
- e normas e princípios gerais dos contratos. 
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 
 
13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial 
do Município. 
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 
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14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da 
Comarca de Santa Luzia do Tide. 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor, 
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

Alto Alegre do Pindaré, _____de __________de _______. 
 

_______________________________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 
 

________________________________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS:  
 
NOME/CPF:_________________________  
 
NOME/CPF:_________________________ 
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2021 – CPL/PMAAP 
 

ANEXO VI 
 

 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ E A EMPRESA 
_________________________, TENDO POR OBJETO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO 
DE MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ALTO 
ALEGRE DO PINDARÉ - MA, SOB SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS E SOB DEMANDA. 
 

 
O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE 
DO PINDARÉ– PMAAP/MA, sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 
01.612.832/0001-21, com obediência geral a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, pelos Decretos nº 3.555, de 
08/08/2000, nº 7.892/2013 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666 de 21/06/1993 (e suas alterações 
posteriores), neste ato representado pelo o Ordenador de Despesas deste sodalício, Sr. 
___________________________, (qualificação pessoal), doravante denominado CONTRATANTE, e de outro 
lado a empresa ___________________________,  inscrita no CNPJ sob nº _______________ e Inscrição 
Estadual nº _________________, com sede na Rua ____________, nº__, Bairro ________, em ___-____ – CEP 
nº______________, neste ato representada pela(o) Sra(o)._________________, (qualificação pessoal), e seu 
valor registrado na cláusula segunda desta ata, considerando o julgamento da licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2021, Processo Administrativo nº 190/2021, bem como a classificação da 
proposta e a respectiva homologação, RESOLVEM registrar o preço da empresa, nas quantidades estimadas 
anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada no item, atendendo as condições previstas no 
Instrumento Convocatório, Projeto Básico e seus anexos e as constantes desta Ata de Registro de Preços, para 
formação do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP destinado a contratações futuras sujeitando-se as 
partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados e em conformidade com as disposições a seguir. 
 
1. OBJETO 
 
1.1. Contratação de empresa especializada para Aquisição de Mobiliário com a finalidade de atender as 
necessidades da administração pública de Alto Alegre do Pindaré - MA. 
 
2. DA CLASSIFICAÇÃO DA EMPRESA 
 
2.1. Empresa vencedora: 
 

Empresa: 
CNPJ:     Inscrição Estadual: Endereço:   
Cidade:        CEP:  
Telefone:                                                   E-mail: 
 Representante legal:  
R.G: nº                Órgão Exp.:                CPF:  
Itens:  

 
 
2.2. Planilha Demonstrativa de Preços. 
 

Item 
 

Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) 
 

X Especificação Unidade Quantidade Marca Valor Un Valor Total 
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Nota explicativa: A tabela acima é meramente ilustrativa, caso seja extensa – deverá ser mencionado que 
constará em “documento apenso”, devendo compatibilizar-se com aquela prevista no Projeto Básico e com a 
proposta vencedora. 

 
3. DA CONTRATAÇÃO 
 
3.1. Para a presente contratação foi instaurado procedimento licitatório com fundamento nas Leis nº 10.520/02 e 
nº 8.666/93 e nos Decretos nº 7.892/2013, nº 3.555/00 e nº 5.450/05. 
3.2. O fornecedor fica incumbido de apresentar procuração, contrato social, carta de preposição ou documento 
equivalente (original ou cópia autenticada), que designe expressamente o seu representante habilitado para 
retirada da solicitação de empenho. 
3.2. A assinatura de recebimento no verso da solicitação de empenho ou a assinatura na Ata de Registro de 
Preços supre a necessidade de convocação. 

 
4. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 
4.1. O registro de preço constante desta Ata, firmada entre a PMAAP e a empresa que apresentar a proposta 
classificada em 1º lugar em consequência do presente certame, terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses 
contados a partir da assinatura da ARP pelo Ordenador de Despesas e a classificada em primeiro lugar. 
 
4.2. Durante o prazo de validade da ARP, os órgãos signatários não ficarão obrigados a adquirir os materiais 
exclusivamente pelo SRP, podendo realizar nova licitação quando julgar oportuno e conveniente, ou mesmo 
proceder às aquisições por dispensa ou inexigibilidade, se for o caso, nos termos da legislação vigente, não 
cabendo qualquer tipo de recurso ou indenização às empresas signatárias do SRP. 
4.3. Na hipótese do Item 4.2, caso o preço resultante da licitação, dispensa ou inexigibilidade seja igual ou 
superior ao constante no Sistema de Registro de Preços, o órgão fica obrigado a adquirir os materiais junto à 
empresa signatária deste Instrumento, eis que esta tem o direito de preferência. 
4.4. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as 
condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas 
cláusulas. 
 
5. DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
5.1. A Gerência da Ata de Registro de Preços ficará a cargo da PMAAP, nos termos das normas que regem a 
matéria e normatizações internas. 
5.2. A Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, durante sua vigência, desde que previamente 
autorizada pelo órgão gerenciador, poderá ser utilizada por órgãos e entidades da Administração. 
5.3. Os órgãos ou entidades interessadas na utilização da Ata de Registro de Preços deverão encaminhar 
solicitação prévia ao órgão gerenciador/Departamento Administrativo. 
5.4. A utilização desta Ata por outro órgão ou entidade fica condicionada aos seguintes pressupostos:  

a) Não-comprometimento da capacidade operacional do fornecedor; 

b) Anuência expressa do fornecedor. 

c) Não exceder a 100% (cem por cento) dos quantitativos do lote do instrumento convocatório; 
5.5 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 
 
6. DO PREÇO 
 
6.1. Os preços registrados para a empresa signatária deste instrumento são aqueles constantes na Planilha 
Demonstrativa de Preços. 
6.2. Em cada fornecimento, o preço total será o produto do preço unitário ora registrado multiplicado pela 
quantidade que se deseja comprar. 
6.3. É vedado qualquer reajuste de preços durante o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de 
apresentação da proposta, exceto por força de legislação ulterior que assim o permita. 
6.4. Visando subsidiar eventuais revisões, o órgão gerenciador realizará nova pesquisa de preços. 
6.5. No preço registrado estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto (tributos, fretes, seguros, 
embalagens, encargos sociais etc.). 
6.6. A revisão de preços ocorrerá conforme artigos 17, 18 e 19 do Decreto n.7.892/2013 e cláusulas do edital. 
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7. MODO DE RECEBIMENTO 
 
7.1. O recebimento provisório ocorrerá no momento da entrega dos materiais ao Fiscal do Contrato que verificará 
a qualidade dos materiais prestados e confrontará a qualidade entregue com o especificado no Projeto Básico. 
7.2. O recebimento definitivo deverá ocorrer após a entrega dos materiais.  
7.3. Em se verificando vícios ou defeitos nos materiais, o fornecedor será informado para corrigi-lo 
imediatamente, ficando nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo. 
7.4. A informação ao fornecedor sobre vícios ou defeitos na entrega dos materiais será realizada pelo Fiscal do 
Contrato. 
7.5. Em relação a eventuais decréscimos, não se aplica a regra contida no Art. 65, §2º, inciso II, da Lei nº 
8.666/93, podendo os órgãos adquirir quantidade inferior ao estimado, sem necessidade de anuência da 
signatária da ARP. 
 
 
8. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 
 
8.1. A empresa vencedora deverá efetuar a entrega do Objeto conforme Projeto Básico. 
8.2. A cada fornecimento ou período, o órgão gerenciador ou aderente da ARP providenciará a expedição da 
solicitação de empenho ou documento similar e notificará a empresa para proceder a retirada do mesmo. 
8.2.1. A notificação poderá ser feita diretamente na sede da empresa, por fac-símile ou e-mail, conforme 
informações constantes na proposta. 
8.2.2. Caso a notificação ocorra diretamente na sede da empresa, a mesma poderá ser acompanhada da 
Solicitação de Empenho/ordem de serviço. 
8.3. Recebida a notificação, a empresa terá 03 (três) dias úteis para retirada da Solicitação de Empenho/ordem 
de serviço.  
8.4. A retirada da Solicitação de Empenho/ordem de serviço somente poderá ser efetuada por preposto ou 
representante da empresa acompanhado de documento idôneo que comprove essa situação, bem como, do 
respectivo documento de identificação. 
8.5. Os serviços poderão ser executados no horário de expediente, desde que a empresa mantenha os locais 
onde foram realizados os serviços sinalizados e em bom estado de limpeza, para que os usuários dos locais 
onde os serviços estão sendo realizados sofram o menor transtorno possível. 
8.6. Os serviços não poderão prejudicar o fluxo dos pedestres e veículos.  
8.7. Serão de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos, alimentação, 
transporte e material. 
8.8. O fornecimento será realizado de acordo com as necessidades da PMAAP. 
8.9. O fornecimento será recebido provisoriamente para verificação de conformidade da quantidade e da 
qualidade; 
8.10. O recebimento definitivo dar-se-á conforme apresentado no Projeto Básico; 
8.10.1. Em se verificando problemas na entrega dos serviços, a empresa será informada para corrigi-los, ficando 
nesse período interrompida a contagem do prazo para recebimento definitivo.  
8.11. Os serviços, a cada aquisição, deverão ser executados de uma só vez no local indicado no Item 8.8 desta 
Ata, todavia, na hipótese de ocorrência de fato superveniente à data de apresentação da proposta, ensejador da 
aplicação da Teoria da Imprevisão, devidamente comprovado e aceito pela Administração, a execução dos 
serviços poderá ser fracionada e/ou prorrogada. 
 
 
9. OBRIGAÇÕES GERAIS DO FORNECEDOR 
 
9.1. Manter, durante a vigência da ARP, todas as condições de habilitação exigidas no edital de licitação 
respectivo. 
9.2. Executar fielmente o objeto desta Ata, conforme Projeto Básico, comunicando, imediatamente, ao 
representante legal do órgão gerenciador ou signatário qualquer fato impeditivo de seu cumprimento. 
9.3. Responder às notificações no prazo estabelecido. 
9.4. Não assumir obrigações que comprometam ou prejudiquem a capacidade de fornecimento ao órgão 
gerenciador e aos órgãos parceiros. 
9.5. A prestação do serviço deverá ser coordenada pelo GESTOR no interior ou Diretor do Fórum os quais 
atestarão o volume sugado. 
9.6. O volume de dejetos retirados deverá ser atestado por relatório (conforme modelo) pelo Gestor da Comarca 
ou do PMAAP ou seu substituto, ou servidor da Justiça responsável pela localidade. O relatório da prestação de 
serviços deverá acompanhar a Nota fiscal devidamente atestada pelo fiscal. 
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9.7. Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas e encargos decorrentes do objeto do presente 
instrumento; 
9.8. Atender todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, nos termos da Lei n.º 8666/1993. 
9.9. Fornecer telefone, e-mail e endereço para notificações e atendimento dos serviços que surgirem. 
9.10. A Contratada deverá indicar um preposto com competência para tomar decisões em nome da contratada 
em assuntos relacionados a execução do contrato, especialmente no cumprimento das determinações do fiscal 
do contrato. 
9.11. A Contratada e responsável pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes 
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização 
ou o acompanhamento do contrato pela Contratante. 
9.12. Cabe a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do 
Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, não implicando a atividade da 
fiscalização sem qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 
terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da 
CONTRATANTE ou de seus agentes. 
 
10. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO ORGÃO GERENCIADOR 
 
10.1. Gerenciar a ARP nos moldes do Decreto n.7.892/2013. 
10.2. Notificar o fornecedor para verificar o seu aceite em caso de fornecimento para órgãos aderentes. 
10.3. Encaminhar cópias da ARP aos órgãos aderentes. 
10.4.1. Caberá ao órgão aderente a aplicação de penalidade ao fornecedor em caso de descumprimento das 
cláusulas desta ata, devendo ser encaminhada cópia para conhecimento da decisão de aplicação de penalidade, 
ao fiscal da ARP. 
10.6. Cancelar, parcial ou totalmente, a ARP. 
 
11. DA FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. Os órgãos signatários fiscalizarão o exato cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas no 
presente instrumento. 
11.2. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos 
encargos que são de sua competência. 
11.3. Cada órgão participante ou aderente deverá indicar o fiscal-gestor do contrato. 
 
12. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
12.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem 
justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado; ou 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 
10.520, de 2002. 
12.1.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas a, b e d do item anterior será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
12.2. 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: 
a) por razão de interesse público ou; 
b) a pedido do fornecedor. 
 
13. DO PAGAMENTO 
 
13.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária emitida em favor da empresa contratada, na estrita 
ordem cronológica da data de sua exigibilidade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da data de entrega 
da Nota Fiscal, a ser processada em duas vias, com todos os campos preenchidos discriminando valor unitário e 
total do item, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor responsável pelo recebimento do bem, 
constando, ainda, o número do banco, da agência e da conta corrente onde deseja receber seu crédito. 
13.2. A cada pagamento será verificada a situação de validade dos documentos exigidos na habilitação. 
13.3. Em existindo documento com prazo de validade vencido ou irregular, o fornecedor será notificado para 
regularizar. 
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13.4. O fornecedor, depois de notificado, terá o prazo de 15 (quinze) dias para proceder à regularização. Findo o 
prazo, em não se manifestando ou não regularizando, o fato deverá ser certificado e comunicado ao 
Departamento Administrativo do órgão gerenciador para as providências cabíveis. 
13.5. Caso a documentação esteja disponível na internet, o próprio órgão signatário poderá baixá-la e carrear 
para os autos, sem necessidade de comunicar o fato ao fornecedor. 
13.6. Junto ao corpo da Nota Fiscal é recomendado que o fornecedor faça constar, para fins de pagamento, o 
nome e número do banco, da agência e da conta corrente, assim como se disponível, o número do fac-símile. 
13.7. A adjudicatária não poderá apresentar nota fiscal/fatura com CNPJ diverso do registrado na Ata de Registro 
de Preços. 
13.8. A nota fiscal/fatura apresentada em desacordo com o estabelecido neste Edital, na nota de empenho, na 
Ata de Registro de Preços ou com qualquer circunstância que desaconselhe o pagamento será devolvida à 
adjudicatária e neste caso o prazo previsto no subitem 13.1. será interrompido. A contagem do prazo previsto 
para pagamento será iniciada a partir da respectiva regularização. 
13.9. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. 
Esse fato não será gerador de direito a reajusta mento de preços ou à atualização monetária. 
 
14. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO 
 
14.1. O documento de cobrança (Nota Fiscal, Fatura, etc.) deverá ser encaminhado ao órgão comprador, que 
terá o prazo de até 30 (trinta), na forma estatuída no Art. 40, XIV, “a”, da Lei nº 8.666/93, ou interromper o prazo, 
no caso de qualquer incorreção detectada. 
14.2. O documento de cobrança será emitido em nome do órgão comprador, sem emendas ou rasuras, fazendo 
menção expressa ao número da Solicitação de Empenho e contendo todos os dados da mesma. 

14.2.1. O número de inscrição no CNPJ da empresa deverá ser o mesmo da documentação 
apresentada para habilitação, da Proposta Comercial e do documento de cobrança, que serviu de base para 
emissão da Solicitação de Empenho. 
14.3. Todos os tributos incidentes sobre os produtos ou serviços deverão estar inclusos no valor total do 
documento de cobrança, observada a legislação tributária aplicável à espécie. 
14.4. Qualquer alteração de dados bancários somente será permitida desde que efetuada em papel timbrado da 
empresa, assinada por representante legal, devidamente comprovado por documento hábil e encaminhado ao 
órgão comprador, antes do processamento do respectivo pagamento. 
14.5. No documento de cobrança não deverá constar descrição estranha ao constante da Solicitação de 
Empenho e Projeto Básico. 
 
15. DAS SANÇÕES ADMINSTRATIVAS 
 
15.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios e será informado a PMAAP os sistemas de cadastramento de fornecedores a que 
se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05(cinco) anos, sem prejuízos das multas 
previstas neste Edital e das demais penalidades legais, a licitante que: 

a) Não assinar a Ata de Registro de Preços, quando convocada dentro do prazo de validade de sua 
proposta; 

b) Não retirar a nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de vigência da Ata; 
c) Apresentar documentação falsa; 
d) Deixar de apresentar documentos exigidos para o certame; 
e) Retardar, falhar ou fraudar a execução da obrigação assumida; 
f) Não mantiver a proposta; 
g) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

15.1.1. Com fulcro no artigo 7º da Lei nº 10.520 e nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a adjudicatária ficará 
sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pelo Administração, de inexecução total ou parcial da 
obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa, às seguintes 
penalidades: 

a) advertência; 
b) multa de: 
b.1) 0,5%(meio por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de atraso injustificado para atendimento 
dos prazos estabelecidos pela Administração para apresentação de documentos ou assinatura e 
devolução da Ata. Caso o atraso para assinatura e devolução da Ata seja superior a 10(dez) dias, e a 
critério da Administração, poderá configurar inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
b.2.) 0.5%(meio por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado 
para entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento). Após 20 (vinte) dias, e a critério da 
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Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 
inexecução parcial da obrigação assumida; 
b.3.) 3% (três por cento) ao dia sobre o valor do bem, no caso de atraso injustificado para substituição 
do objeto que apresentar defeitos de fabricação durante o período de garantia, limitada a incidência de 
10(dez) dias. Após esse prazo, e a critério da Administração, poderá configurar inexecução parcial da 
obrigação assumida; 
b.4.) 40% (quarenta por cento) sobre o valor do bem, na hipótese de atraso por período superior ao 
previsto na alínea “b.3”; 
b.5.) 10% (dez por cento) sobre o valor total adjudicado, no caso de não aceitar manter o compromisso 
assumido quanto aos preços registrados, ou em caso de inexecução total da obrigação assumida; 
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o PMAAP, 
pelo prazo de até 2(dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

15.2. O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos 
eventualmente devidos pelo PMAAP à adjudicatária ou cobrado judicialmente por meio da Procuradoria Geral do 
Município. 
15.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do subitem 15.1.1 poderão ser aplicadas, cumulativamente, 
à pena de multa. 
15.4. As penalidades previstas nas alíneas “c” e “d” do subitem 15.1.1 também poderão ser aplicadas à 
adjudicatária ou ao licitante, conforme o caso, que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento 
de tributos, praticar ato ilícito visando a frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade 
para contratar com a Administração. 
15.5. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado da 
intimação por parte da PMAAP, o respectivo valor será encaminhado para execução pela Procuradoria Estadual. 
15.6. 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 ou não sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente 
informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
15.7. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado do Maranhão as sanções administrativas previstas no subitem 
15.1.1, c, d, desta ARP, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
15.8. O Possível órgão aderente a ARP será o responsável pelas sanções administrativas aplicáveis ao 
fornecedor, inclusive aplicação da pena prevista nesta ARP, de acordo com o que preceitua a Lei nº 10.520/02, 
nº 8.666/93 e pelos Decretos nº 7.892/2013, nº 3.555/00 e regimento interno correspondente. 
 
16. DOCUMENTOS APLICÁVEIS 
 
16.1. Esta Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, 
cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes: 

a) Edital de Pregão Presencial SRP nº 014/2021 – Proc. 190/2021, Projeto Básico que 
acompanhou o edital; 

b) Proposta escrita do fornecedor ou negociação/recomposição de preço. 
c) Ata da Sessão Pública. 

 
17. DAS PRERROGATIVAS DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
17.1. O fornecedor reconhece os direitos do órgão gerenciador relativos ao presente instrumento: 

a) Modificá-lo, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades do interesse público, nos 
termos do Art. 65 da Lei nº 8.666/93, respeitados os direitos do Fornecedor; 

b) Cancelá-lo, total ou parcialmente, nos casos especificados no Art.20 e 21 do Decreto 
7.892/2013. 

c) Rescindir nos enumerados nos Art. 77, 78, 79 e 80 da Lei nº 8.666/93; 
d) Aplicar as penalidades motivadas pela inexecução, total ou parcial, deste instrumento; 
e) Fiscalizar junto com os demais órgãos signatários, o fornecimento dos materiais. 

 
 
18. COMUNICAÇÕES 
 
18.1. As correspondências expedidas pelas partes signatárias deverão mencionar o número deste instrumento e 
o assunto específico da correspondência. 

18.1.1. As comunicações feitas ao órgão gerenciador deverão ser endereçadas à 
_______________________: 
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18.2. Eventuais mudanças de endereço do órgão aderente ou dos fornecedores deverão ser comunicadas por 
escrito ao órgão gerenciador. 
 
 
19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
19.1. A Solicitação de Empenho, uma vez emitida, não substitui o instrumento da ARP. 
19.2. Todo instrumento de procuração deverá constar firma reconhecida do mandante, nos termos do Art. 654, § 
2º, do Código Civil Brasileiro. 
19.3. O fornecedor obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações por ele assumida, com todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as Cláusulas ora avençadas, 
bem como com as normas previstas na Lei nº 8.666/93 e legislação complementar, durante a vigência desta Ata 
de Registro de Preços. 
19.4. Os casos omissos serão resolvidos em reuniões formais feito pelo Fiscal da Ata de Registro de Preços com 
a empresa contratada ou seu procurador e a quem interessar, lavrando-se, ao final da reunião, ata 
circunstanciada assinada por todos os presentes e encaminhando-a ao Ordenador de Despesas para 
homologação. 
 
20. DA PUBLICAÇÃO 
 
20.1. Para eficácia do presente instrumento, a PMAAP providenciará seu extrato de publicação na Imprensa 
Oficial do Município, em conformidade com o disposto no Art. 20 do Decreto nº 3.555/00. 
 
21. DO FORO 
 
21.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MA, responsável pelo Município de Alto Alegre do 
Pindaré/MA para dirimir quaisquer controvérsias advindas da execução desta Ata de Registro de Preços.   
 
21.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual 
teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.                
 

Alto Alegre do Pindaré _____/___ de _______. 
 

__________________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 
__________________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 


