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EsraDo Do MÁRÁNBÀo

PREFEITTIRA MTINICIPAL DE ÂLTo ÂLEGRE Do PINDART

pREGÃo pREsENcraL sRp No_/202í - cpL/pMAAP

PROCESSO ADMINISTFIAÍIVO NO 190/202I

MINUTA DO EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ÂLEGRE DO PINDÂRÉ INSCÍIâ NO CNPJ SOb NO

O1.612.a32,OOO1-21, s6diádâ ná Av. Joáo /ülll, S/N - Cenlro, Alto Alegrê do PindaÍó - MA,65.39&000, poÍ
inl€rmédio de sêu Prsgoêiro, designado pelâ Poíariâs no 35/2020, assinada em 04 de jsneiro de 2021, publicâde
no Diáio OÍcjâl do t{unicípio em 04 de janerro óo 2021, lêva âo conhêcimenlo dos inleressados que realizará
licitaÉo na modalidade Prôgão Píêsencial, sob o Sislêma de Regislro de PÍeços - SRP, do lipo menoÍ pí€ço
poÍ LOTE, coníoÍms descdlo nêsle Edilâl e seus Ano(os e êm corúormidad€ com o disposto dâ Lêi no 10.520,
de 17 de julho de 2002, bêm como, a Lei no 8.666, dê 21 de iunho de 1993, e as êxigências eslabelecidas nesle
Edilal.

A s6ssáo pública dê realizaÉo do Pregào têÍá inicio às _h_min ho.âs do die _ de _ de 202'1,
dêvêndo os envêlopes, conlendo a Proposta de Preços e a DocumentaÉo de HabilitâÉo paÉ o objeto definido
neslê Edital ê r€spêctivos Anêxos, ser ênaeguês ná COlrlSSÃO PERMANENTE DE LIC|TAçÂO4PL, srtuada
nâ Ruâ Presidênle Mêdio, ín Cêntro, Aho Alegrc dô Pinderê-MA, na dalâ e horáao âcime mencionedos.

í. DO OBJETO

1.1, A presente licíação tem por objeto Contràtação de empre3e espêciâlizedâ pârâ âquiBiçáo de mobiliário
e êlêtrodomésticoa com a Íinaliclade dê atêndera! necê33idâdês da sêcrêtáriá muniôipal dê Educâção do
Alto Alêgr€ do Pindaíú - MA, coníormê especiíicáçóes conslântes do Termo dê RaÍeíanciâ - ANExo l, pârtê
intêgrânrê dêsrê Edital.

1.2. O vâloÍ global sstimâdo dêsl8 licíâÉo ê dê Rl {034.665,67 {quárÍo milhõê3 € trinta ê quâtÍo mil ê
§êiscentoa ê 3ê3sênta e cinco .eais e sêssenta ê sots cêntâvos).

2. DA PARTTctPAçÁo

2.1. A participáÉo nêsle PÍegâo é cujo ramo dê atividade compatÍvel com o objêto licitado e que alendam a
lodas es exigênciâs, inclusive quanto à documentaçáo e requisitos mínimos d€ classific€9ão das proposlas,
constanle de§tê Edilal ê sêus Anêxos.

2.2. Os documentos crmplementares (DeclãráÉo Unific€da), inclusive as cênidóes de condiçáo d6 perticipeÉo
deveíáo ser enlregues juíIo com o Cíedenciâmenlo de UcilêÉo.

2.2.1. Como condçáo píévia eo exeme dâ doclmenláÉo de hâbililâçáo do tolenlê â CPL vêíificâní o
evantual desclmpÍimenlo das condiÉar de paÍticipaÉo, €sp€cialmenle quanlo à exiíêncja de sânÉo quê
ilrpêçâ â pârticipâção nô cêrtâmê ôu â fúurá conirâtâéo. mêdiântê â consuliá áo pópÍio cEdâ§lm ê, dêverá a
ômpresa licitente âp.es€ntar junto com o credênoâmento o nada constâ / cêíidáo flêgslive (impressáo da

2.2.2. Câdastro dê Fomecedores do Municipio de Alo Alegre do Pindâé (quândo não êxistir ceíidáo
6spêcífic€, â licitanle náo eslârá obÍigedájuôtffe a CPL podêrá, e seu cíiléÍio abÍirdilig6nciá pârâ confeíência)

2.2.3. Cadastro Nacional de EmpÍesas lnidônaas € Suspensas - CEIS, mantido pela Conlroledoria-Geral dâ
Uniào (www podaldairansp.Íoncia. gov br/ceis);

2.24 Caôâslto Nacional de Condênâçoes Civêis por Alos dê lmprobidede AdminislÍãliva, manlado pêlo
Conselho Nacionâl d€ Jusiiçê (w,r/w.cnj.jus. bÍ/impÍobidade_adÍrvconsullar_requendo. php).

2.2.5. Lisla ds lnidôneos e o Cadastro lntegrado de Condenaçóes por llícnos Administralivos - CADICON,
mantidas pelo TÍibunâl d6 Conlas dâ União - TCU (hltpsJ/poÍtal.lcu.gov.br/respon3abilizacao-publice/licitânlês-
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2.2.6. ê/ou Consuha Consolidada ds Pêssoâ Juridic€ do Tíjbunal do Conlâs da Uniáo (https://cerlidoês-
epí.epps.lcu-gov.br4.

2.3. A consulta âos cadastros s€rá rcâlizada em nome da ompr€sa licúante e lambém de seu sócio
majoritáno, por foÍça do a.ligo 12 da L€i n" A.429, de 1992, quê prsvê, dêntre as sânçóes impoelaB âo
í6sponsável pelâ píáice dê elo dê improbidede administrâtivs, a pÍoibí(Éo de coÍnÍalâr com o Poder Público,
inclusive por inteímédio de pêssoe juridicá de quelseja socio majoíláno.

2.3.1. Caso coníe m Consulta dê SiluaÉo do Fomecédor e exislênciâ de OcoíÍêncies lmpedilivâs lndirêtâ3,
o gêslor diligenciâÉ pará veriírc5Í sê houve Írêude por pâlle des empíeses apontâdâs no R6lâlóno d6
Ocrnências lmpeditivas lndirelss.

2 3 2. A tentetiva dê buÍie sêÉ v€Íiticadâ por mêio dos vinculos sociêtários, linhás d6 íomecimsnlo similârês,

2 3.3. O licitante será convocado para mâníêslâção píevaamente à §uâ desclâssiÍcaÉo.

2 3.4. Constalâdâ â existêno6 de sanção, o Píegoeiío rcputaÍá o lacilanle inâbilitado, poí falta de condição de
paíticipaÉo.

2 5. Náô 3erâo admilidas na licíaÉo âs êmpresas punidas, no âmbío dâ AdministráÉo Públicâ, com âs
sangões que abârquem a AdminislraÉo Públicá Municipâl pÍescntas no aíi. 70 da Lei Federâl no 10.520/02, bem
como os incisos lll e lVdo arl. 87 dâ LêiFêderalno 8.66d93.

2 6. Náo podeÉo pãrtr€ipar os interBssados que s€ encorúÍem sob íalência, concoÍdala, concurso ds crcdorcs,
dissoluçáo, laquadeção oLr em regime dê consórcio, quelquer que seja suâ loma de consliluiÉo, emprêsâs
sslÍângeirâs que não Íuncionem no pâís, êmpresas que possuam. eíÍÍe sêus socios, sêrvidores públicos dá
PíÊfeilurâ Municipel d€ Allo Alogrô do Pindâre - MA, bem como âqu6lês que lenham sido declaíãdos inidôneos
perâ licilâr ou Conlrâtaí com â Adminislraçâo Pública ou punidos com susp€nsão do direito de licíar a conlralâr
pela AdministrâÉo Públicâ da PrêÍeilura Municipâl de Allo Alêgrê do Pindaê - MA. (arl. I de Lei Federal nÔ

I666/93).

3. DA REPRESENTAçÃo E Do cREDENcTaMENTo ouaNDo DA aBERTURA DA sEssÃo púBltca

3 1 Na Íâse de cÍedenciemeíio o intsr€ssado dêveÉ crêdenclar-s€ e, sê for o cáso, comprcvâr e êxistênciá dos
nocêssários podercs pârâ foímulaÉo dê propo3tes ê paíar e práticâ de lodos os demais alos ineÍtntss á êstê

31 1. Aié o inicjo do hoÉÍio dâ sêssâo, o Pregoêiro ou, por dêlegação deío, a equipe de epoio, pocederá âo
credênciâmenlo dos lidtânlês ou dos representantes legais pÍesenles, compÍovando, se for o cáso, e oulorga de
podêres necessáÍios pâra â foímulaçâo de lances e parâ a prálica de lodos os demais alos inerenles ao Pregáo,
obsêruendo-sê âindâ quê:

â) nào será p6ímitido âo môsmo cr6d6nciedo repíesênlârmais de um propon6nlê no mêsmo cedemê;e

b) não será pemitido mais de um crêdênciado paía o mesmo propon€ntô

3 2. O licíântê inleressâdo dêverá se apresenlar âo Pregoeiro ou a equrpe do apoio paÍa credenciamenlo por
inlêrmédio d€ seu rspressnlântô d6vidamentê munido de docum€nlo quê o credencie â paíjciFr dêstô
procêdimento licitâtóÍio e â respondêr por sua representade, d6v6ndo, ainda, no ato de enlr€ga dos onvêlopos,
idenliíicár-se axibindo â Cârt6ire do ldenlidade ou ouiro docum€nlo equivalente, com ópia do rcsp6ctivo

3.2.1. O credencjãmênto fáÊse-á por mêio dê instrumênto público de píocurâéo ou instrumenlo psíiculâr, ou
por Caía Credênciá|, ÍÍmede pelo signâláÍio da Proposta, com assinâtuíâ rêcônhecida por caíóío compelenle,
no modelo do ANEXO ll deíe Editel, com poderes pere formular oÍeÍtâs € lânces de preços e praticâr lodos os
demais áos p€rtinôÍt6s âo cenamg, em nome do proponênlê.

3.3. O inslrumento de procurâÉo, público ou perticulâr, ou Cane CÍêdênciál (ANEXO ll), devêú ester
âcompsnhado de ópiâ dos seguintes documenlos:
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â) alô constitutivo, êslâtuto ou êontrâtô 3ocial em vigor, devidemênls áualizado, ou alo consliluiivo consolidado,
devidãmenle ragiírsdo, em sê tÍâlândo de sociedacles comercieis e, no c€so de sooôded6s por âçês,
ecompânhedo d6 documentos de elêiçóes de seus âdminastradores, no quâl estejam êxpressos s€us poderes
pêÍa exerceí diíêilos e âssumir obrigâçô€s em decoÍénciâ de tal inveslidurâ; e

b) Cópia dâ Cédulâ de ldenlidâde ou oulro documonto oíiciel que conlenhe Íoto do rcpÉsenlánt€ de empaesâ

3.4. Os documenlos do cÍedenciamenlo 3orâo conleridos pelo Prego€iro, s cáda sêssão Pública r€alizada.

3.5. Após o cÍêdêncismênto, ssÉ dêclarâdâ a âbêrru.â da sessâo ê nâo mâas sêÍáo âdmilidos novos
prcponenlês, dendo-se início eo recrbimônlo dos envelopes.

3.6. O cÍedencjamonto seÍá confeíido pelo Progo€iro a cede Sessáo Públic€ realizadâ.

37 É Íscultâda â âprêsenlâçáo do cr6dôncaamento de que trâia o subitem 3.1. A Íalla dêsse documenlo
somenlê imp€dirá qu€ o Íepres€ntants dâ licíânlê sê mâniísste ou íesponda pêlâ r6prêsefiâda dLrênte o

3.8. A licitante que compaíecer representade por seu sócio ou dirigêntê, Ícê dispensede do crêd€nciamênto nâ
forma de que trela o subitêm 3,í, dêv6ndo compaoveÍ esta quálidâde alravés dê ópiâs dos documenlos
indicádos no subitem 3.3 elíneas 'a" ê lbrr

3.9. Náo seni edmilida a paÍticipeÉo d€ dois Íepíêsêntaniês pâra â mêsmâ empresâ e nêm ds um mesmo
representante pa€ msis de umâ empresâ

3.10. Os licilanl63 doverão apresenlar Oêclâãção, em sepáÉdo dos €nvolopes, de enquadrâmênto no ârt. 3. da
Lei Compl€m€ntar nD. 14712014, no ceso d6 microêmpresa ou êmpresâ de pêquêno poíe s lâmbém perâ es
cooperâtivás, confoÍme modelo conslate do Anexo ll deste Editel. A nilo entÍegâ da refêÍida Dectaração indicaíá
quê e licitânle optou por náo utilizâr os b6n6ficios previslos nâ LôiComplêmenlat no. 14712014

3.10.1. Âs MúEPP/COOP deveÍáo comprovâr a declârâÉo do d6m anleíor, d€v€ndo trazer, no casô das
MSEPP a Cê.tidlo d€ Enquadr.mênto como ÍlricÍoêmpÍ€sâ ou EmpíÉâ dê Pêqueno PoÉe, som€nte para
efeito do di§poslo nos aÍts. 43 a 45 da Lei Compleme..let A" 123, dê 14t12t2i06, emüida nos toímos do ert. 8' de
instrução NoÍmáiva do Depanamemo Nacionâldê RegiíÍo do Comércio - DNRC n' 103, dê 30/04/2007, peto
Registro compêtenle pare a inscriÉo do Alo Constíúivo ou Contralo SociaÍ des proponêntes peíen@ntes e
eslâ csleqoía emp€saíal.

3.11. Os Licilantes deveíâo âpíesentâí ã dêclaÍsção exigida no ileín 7.3.6.

3. I 2. Da OÍdam dos Procêdimenlos:

3 12.1 A sessáo do ceítâmê obsêrvaÉ 03 soguinles procedimsnlos

a) CredenciaÍnônloi
b) Abertuíâ dâ S6ssáo
c) Dâ ênlrêge dos Envelopes
d) Julgâmônto, ClassiícaÉo dâs Propostâs ds Prêços e Fas€ de Lances;
6) Do beneficio às micíoempresas e empr6sâs de pequeno porle
0 Fese de hâbilitâÉo
g) Fase Recursal
h) Dâ Adequâçáo da Propoía de Preço

4. DAAPRESENTAçÃO DOS ENVELOPES

4.1. A Proposlá de Preços e os Oocumêntos ê Hebilitaçáo d6v6ráo seÍ apresehtâdos pêssoalmênte pelo
rôpÍesênlánt€ cÍ6denciado, no local, diâ 6 hora âcimã mêncionedos, êm 02 (dois) env€lopes opacos, distinlos,
d6vidâmênl6 í€chados e rubÍicsdos no lecho e conlêndo em suâs paíes extemas e fÍoÍÍais, em caÍac-terês
deslâcâdos, âlém dâ rezáo sociâl do licitenle, os s€guinles dizeres:

ENVELOPE NO Oí

MINUTA OO EO1TAI CPUPMMP
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PROPOSTA OE PREçOS
PREGÃO PRE§ENCIAL NOJ2O21
oRGÃo LICITADoR: coM|ssÃo PERMANENÍE DE LICITAÇÃo -CPUPMAAP
LOCAL: ALTO ALEGRE DO PINOARÉMA
D^ÍAt _l_12O21
NOME DA EIíPRESA LICITANTE

EI'/VELOPE NO 02
oocutnetwos pana xaBtLlTAçÃo
PREGÃO PRESENCIAL NO J202,1
ORGAO LICITADOR: coMlssAo PERMANENÍE OE LIC|ÍAçAO- CPUPMAAP
LOCAL: ÂLTO ÂLEGRE DO PINDARÉ/MA
DAÍA: J_12O21
NOME DÂ EMPRESÂ LICITANTE

4.2 Náo seÉ âdmilida a enlrega da aponas um onvêlope

4.3. Após a êniÍ€ga dos envêlopes, âquêlê indlcádo como 'DocUMENTOS DE HABILITAÇÃO" sêÉ rubíicâdo
pelo Pregoeiro, equipe de âpoio e os ÍepíeserÍantes c{adenciados das liclânles

4.4. Os envelop€s deverão conter, obrigaloíismenle, a documantáÉo em ofiginal ou ópia Prêviam€ntê
âulenticáda por carlório comp€lenle ou poÍ sôNidoÍ dâ CPL (.té vintâ ê quatr. hor.3 ânte3 dâ rcalizáção do
cêítamê), ou publicaÉo em órgão da impr6nse oÍicial

4 5. As propostas que fláo atendoÍem às exigéncâs do p.esente Edital ou que forem omissâs ou 6píesêntem
irequlaíidâdês ou dêíeitos capazes de dúcuna. olulgameôlo. sêráo
d6sclâssificêdes.

4.6. Náo sêÉo ac€itâs documênleÉo e proposls enviâdas via postal ou eniÍeguês em outros setores quê náo
s€ja o especiícâdo no preâmbulo do Edilâ|.

4.7 lndependenlemênte de dêclsraÉo expressa, a simplôs apr6sontaÉo & proposta implic€rá a submissáo às
normas constant€s da lagislaÉo qu6 reg€ â meléná e eo prêsênte Edatalde Pregáo e seusAnexos.

5. DÂ PROPOSÍA DE PREçOS

5 1. A Propoíâ de Preços dêveÍá ser âpresenladâ em 01 (uma) via impressâ em pâpêl liÍnbredo dâ iicilânte, em
língue poíuguese, sâlvo quânto às expressões técnicas de uso corÍenle, sem emêndâs, râ3ures ou enlrelinhâs,
devidâmenlê dalsda, âssinada e rubricadas lodas as folhas pôlo represenlantê lêgal do licí8nlê proponente, com
o seguinle corÍeúdo. dê apresefllaÉo obrigalóda

e) Número do PÉgáo, rezáo social do píoponente, número do oNPJ/MF, ênderaço complelo, lelefone, fâx e
endereço eletónico (e-mâil), êstê último sê houver, pâra contalo, bem como dados bânúío3 tais como. nome e
núme.o do Banco agênciã a conlâ conentê peÉ fins de pâgamenlo;

b) Nome completo do .esponsável pela assinalura do conirâto, númêÍos do CPF e Caíeira dê ldênlidadê e c€rgo

c) DsscriÉo complelâ do objelo dâ pr€sênl6 licileçâo, com indicaÉo dos LOTES ê ITENS colados, êm
confomidâdecom es especilicações do Târmo dê RoÍeéncia -ANEXO ldeste Edíal;

d) Prcço unitário ê o vâloÍ totâl da píopo8t . Nos preços propostos dêvêráo esiar incluído§, âlém do lucro,
todas as despesâ§ e cuslo§, como por exemplo: tíansportes, tributos dô quelquêr nâtuíeza e todas as despôses,
direlas ou indiretâs, relacronadâs com â execuç3o do obielo dâ prôsônte licitaÉoi

0 Prazo dê vâlidâde dâ ploposle: não inf6rioí e 60 (sessentâ) dias, ã coôter dâ datâ da sessáo dê eb€rlurâ dos

g) Prâ2o dê êntr€ga: do acordo com Termo de Reíerénciâ.

IUINUTA DO EDITAL, CPUPMÁAP
Pásina 5 4e 5!
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ESIADO DO MARAMIÃO
PREFEITTT'RA MUNICIPAL DE ALTO 

'{LEGR.E 
DO PINDARÉ

q 1) ap& â soÍcnsção dê fomêcimênlo, a CONTRATADA d6vsná gÍoc€der a €nlrega dos íens coh3lânlês nà
mesme, ôm sue lotalidedê, êm aié no márimo 05 (crnco) dias cons€cutivos, em uma únicá êlâpa,
independênlêmente do quentilâtivo 6 valoí solicitado.

5.2. Nâo s€Íá âdmilide cotação distintâ previste nesl6 Edíá|.

5.3. O pr€ço oferlâdo peÍmenêcêrá fxo e iÍÍeâjuslável.

5.4. A epíês€ntaÉo da Propoía implicãrá na pl6ne âceitâção, poí peíe do licilânle, das condlpes
eslâbelecrdâs nêsle Edilale seus Anexos.

5 5. O licíenlê que náo mantivêí sua Proposlâ íicaÉ sujsito ás penalidádôs do Dâcíeto Fede.al

5 6. Quâisqu€r ldbulos, custos e d6spe9âs diíelos ou indiíelos omilidos da proposia ou incon€tãmonle cotados,
seÍão consid€râdos como inclusos nos prêços, nâo sêndo considerêdos plêitos de acésciíÍos, â essê ou
quelquerlitulo, dsvondoos servaços ser fomecidos sem quâisqlreíônus âdicaonais

6. DO JULGAMENÍO OAS PROPOSTAS

6.1. S€Íão proclemedos, pelo Prêgo€iro, os licíânlês quê âpr*entâ€m es pÍopostas dê mêno. Píeqo globel
por LOTE e todes equelas apresênlâdâs com preços eté 10% {dez por cenlo) supêáore§, disposlos em ordem
crescenlo, peí€ que os aepreseíÍantss lsgais das licitant63 paílicipem da elâpa d€ lanc€s verbais.

6 2. Quândo não Íorem idenffc€das, no mínimo, lÍês propostas êscÍÍâs com preços em coôfoÍmidadê com o
dêfnado no subilem anterior, o Prsgoêiro ÍaÍá o oÍdanâmênto dâs melhores oÍerlas, até o máximo de Úâs,

crlocadâ3 eín oídem crescenle, quaisquêí que sejâm os valores of6íâdos, coírloíme o disposlo ôo Decíeto

6.3. Aos proponenles píoclâmâdos conÍorm€ os subitôns anleÍioíes, seÍá dads opoÍtunidede PaÍa nova disputa,
por meio de lence3 veóâis e suc€ssivos, de vãlores distintos e decrescentes, perâ a escolhâ da proposta dê

64. Náo podêé hâvêr dêsisiênci€ dos lances oferlado§

6.5. O ômpele entre duas ou mais propoías de preço, seÉ resolvido por Sorteio em alo públic!, coín a
parlicipação dê todas as licdânles.

6.6. Enc€Írâdos os lencês, âs propo3!8 de micíoêmpíêsa ê de êmPnãaas de p€quêno poÍt€ que se
êncontrarêm ne faixa até 5% acime do menor píeço sêráo considerâdes empatadas com â pÍimoira colocâdâ,

devendo 6slas pÍoponentos s6Í convocâdas na ordêm dê classiÍicaÉo, uma ná Íálta da outra, paÉ íâzêí uma

única e úliima ofeíle, inferior a ds primêiÉ colocáde, vi3endo o desempâte.

67 Aús a lase de lâoces. será €nceÍrada a eleoe comoelíiva e ordenada§ às oí€rtas exclusivam€nt€ oelo
cíiléôo dê mênoÍ orâco ôlobâl oor LOTE.

6 I O Pregoeúo examinara a acêilÉbilidâde quenlo êo objêto da propoíâ coín o menor preço, coííorme deÍinido
nsslô Edíâle sêus Ansxos, docidindo molivadament6 e íêspsito e divulgando o resultado dojulgamênto.

6.9. Sendo acsíável e oÍede, sêÍá vêÍiíicãdo o âl6ndimento pelo proponênle dê todâs âs exigências êditelicias,
pâre efeilo ds hâbililâÉo. Caso conlÉdo o Píegoeiro exâminaÉ â5 oíertas subsequenles' ne ordem dê
ilassiÍcaÉo, âlé a apuraÉo d€ uma proposla que atanóâ â lodas as sxigéncias coníantes deslê Edüal, sendo

o resPectivo Proponente declârado vencedor nessa Íâse.

6.10. VeníicándGse dascordânclâ ôntre o preço uniláíio e o lotal da PÍoposte prevaleceá o primêirc, sendo

coÍigido o proço lolal; oconendo divêrgôncia ênlro os valorss numéricos e os poÍ extenso, pr€dominâÉo os

ú,timos, indopend€ntem6ntê dê consultá âo licíáôte.

6.11. Ceso l€nhe ocoÍido lance, e Proposlâ de Prsços, ajustada âo lance Íinal, d€verá sÔí prctocolade na
CPUPMAAP, no prâzo dê 4a (qu.Ént ê oito) horá!, coniâdo da lavÍatura dá âlâ.

6. I 2. Serão dêsdâssificadas equeles prcposlas que:
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6.12.1. Aprcsentáem valores acima do máximo eíâbelsodo no Edilal, onglobando nens e valor glob€li

6.12.2. Nào etendêÍem às exigências do presenle Edital e seus Anexosi

6.12.3. Forcm omissas ou âs que âprcsentem iÍegularidâdês ou íâlhes cãpaz€s de diílcullâr o julgem6nto;

6.12.4. Que contênham preços maniíeíamenie inexequívêis, assim considerados aqueles que não vênhâm e ler
demonstrado sua viabilidade por mêio de doc{'r€nlaÉo que coífipÍov€ quo os cuslos sáo coêrêntes com os
prâticãdos no mercado

6-13- ss a proposta escrita de MênoÍ PÍêço náo for aceilável ou se â rsspectiva licilante dssal6nder às
exigôncias hâbilitâlóriâs, seíá examinâda a oíeÍta seguinle e a sua aceilabilidade, pÍocedida à hâbililâÉo dâ
licitanle quê tivêÍ fomulâdo lál píoposta, nâ oídem d6 classiÍcâÉo, e agsim suc€ssivamenlê, ãlá s ÉpuÍaÉo dê
uma que atêndâ às côndiçóes desle Edilâ|.

6 14 O Píegoeiro podeÉ negociar dirêtámenle com a lijtânle delentoÉ de píoposta de menor preço, no santido
de que seja obtido o melhoÍ preço.

6.15. Da reuniáo lavraÊse-á aia circunslánciâdâ, nâ quel seráo reqiírades âs ocoÍÍências Íelevadtêg e que, eo
Ínal, será âssinâdâ pêlo PrêOo€iío. pêlos componentôs de equip6 dê âpoio e pelos rêpÍiêsênlenles dos
proponenles presentes.

6.16. O Iicit€nte declârado vencedoÍ deveÍá encaminhÉr (ou âpÍesente, â píoposta de pÍeço
âdaquadâ eo úllimo lâncê, no prâzo de 02 (dois) diãs, coôtado da âssinelura da âla de sessáo.

6.'16.1. Os doa/mentos podeÍão sêr.emêtidos por meio digital, Podendo seÍ solicitâdos em
onginalou porópiâ adênticâdâ a qualqueÍ momeoto, am prâzo a sêí estâbelêodo p€lo Pregoorro.

6 16.2. Os originâis ou ópias aulenlicàdas, caso sêjâm solidtados, doveÍáo §êí ênc€minhados ao órgáo
licilânle.

6.16.3. O licilenle que abandonâr o cêdeme, deixando de enviaÍ â doclrmerÍâÉo indicade nesla seÉo, será
dêsclâssiÍrcado e sujeitaÊse-á às sánções pÍevislás nesle Ediial.

6.16.4. O Píêgosiro podera rrxar prâzo pârâ o rêênvio do ânêxo conlendo â plânilhâ dê composação dê píêços
quando o preço tolâl ofenedo_ íor ac€itável, mas os pr6ços unÚános que compôêm necessíem de âjusiôs aos
vâlorcs êstimsdos pelo ÓRGÁO LICITANTE. o âjuste da pÍoposia náo podoÍá implicar aumenlo do sêu vâlor
giobal.

6.16.5. Será desclassiícada â pÍopostá que nâo comgir ou náo juíificãr €vonluais inegulaÍidadês áponladas

6.16.6. No caso de licitâção por lot* ou itens s6rá pêÍmitida a alleraÉo dê prêços unitáÍio3 pelo licitante

obsêrvândo-se: (âpênâs se houver dlvisão em lotes ou íêns)

â) como limite mâimo o valor globâlínal oíertado, desdê quê os pÍêçrs uniládo3 Ínais sêjâm me.orÉs ou rguâis

aos pÍeços unitáíios dâ proposta iniciali

b) â possibilidede de negocrêção com o proponenle vencêdorvisândo á reduÉo de
preços uníáÍios, parâ qualqueí um dos ilens individuâlmenlê; €

c) para Íns do disposlo neste inciso, o élculo do valor globâl dâÊseá p€la somâlódâ dos prêços unitáÍios dos
ilens ds propostâ, muftiplic3dos por suâs Éspeclivâs quantidâdes.

7, DA HABILITAÇÃO DOS LICITANÍES

7 1. A DocumentsÉo de Habilíeeo deveÉ seÍ €ntrsgu6 em 01 (uma) via, €m ênvelope dêvidamonlo íêchedo e
rubricâdo no fecho, identiÍcado coníorme o indi=do no itam iÍ.í dêste Edilâl

.. /lo\-
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7.1 1 As declâra9óss e outros documentos julgadog nêcêssários à hâbilitâçêo, produzadog pelo própíio licitante,
dêvêráo contêrdata, identificeÉo e âssinatuÍs do titulâr dê empresâ ou do seu repÍêsenlante legat.

72 EnceíÍede â alapa compêtitiva ê ordenadas as oíeítâs, ô Prego€iro procederá à abeíura do invólucro
conlêndo os documenlos de habilitação do liciiantê que âpíesentou a methor pÍopostâ, pocedendo a sua
hãbjlilâção ou inâbililáÉo.

7.3. A paÍticipaÉo no presente prccedimenlo ticilâtóíio requer â apresentâÉo de lodâ e documentaçáo
comprobâtóriâ dâ nscêssáriâ quâlinc5Éo no que se reíeÍe âl

7.3.1. Hâbilitação Juíldica! que s€rá comprovadâ mediante a apresentêÉo de sôguinte documentáÉo:

â) pÍova dê regiím comerciê|, no caso de empíesa individuali

b) âto constilutivo, ostâtulo ou contralo social em vigoÍ, acompanhado de todás suâs alteÉçôes, devidamônte
ragislrâdos, em sô lratando dê sociedades empresanâis e, no €so dô sociedade por sções, âcompenhado dos
documentos de êleiÉo dê sêus aluais âdministràdores,

c) no caso de Soci6dadês simplês o eto conslíutjvo inscrío no CeÍtório Civit (ReOistro Cavil des p6ssoâs
Jurídices ou CâÍtóÍio dê RegislÍo dê Titulos e Documenlos) ecompanhado da prova de Dheloria em €xercicto,

d) dscíelo de auloriz€ção, em s€ traiando de empresa ou sociedâde êslrangeira em ÍuncionamerÍo no pais ê âto
de rêgiíro oo âutorizaçáo pâÍa funcionamento expêdido peto órgão competente, quando a âtividadê â3sam o
ôxigir

7.3 2. Reguladdadê Fi3cal, que será compíovâda medisnte a apÍesentâção dos seguintes documentos:

â) Prova de lnscÍiçáo no Cadastío Nscional de Pêsso. Juídicâ (CNPJ),

b) Prove de iGcr(ro no CadrstÍo de Contnbuintê3 Estaduat ou Municipât, se houveí, íêtâtivo à sedo ou
domicilio do licitântê, p€íinente ao seu l.êmo dê âtúidâde e compãtivet com o objeto contratual;

7 3.2.1. Provâ de regutâÍidade perânle a Fazend. Fêderat, Estadu€t ê Municipat do domicitio ou sede do ticitanle,
quo seÍá reâlizada dâ seguiÍrlê formâ:

a) Fâzênda Federal: apresêdtâÉo de CeÍtidào ftnjunla Negativa de Débitos Íelaiavos â Tribúos FedeÍais e à
Divide Alivâ da Uniào. ou Certidão Conjunta Posilivâ com eÍeiro negetjvo, expedida pêt€ Socrelâfâ da Receite
Federal do Brasil (RFB) e Procuredona-Geral dâ Fazênda Nacionât (pcFN), quê abrange, inctusivs, as
contíibuiçoes sociais previsrâs nâs âlínsâs a â d, do pêrágraío único, do arl. 11 daLeinô8.212,de.1991i

â.1) O licitentê podêrá, em substili.rição à certdáo mônclonâdâ na alineâ c.j, âpÍesenter es seguintes cêÍtidóes
coniuntâmenle, de§dô que tênhâm sido expedidâs âté o die 2 de novêmbro de 2014 e êslejâm dentÍo do prazo
de validâde nelâs indicados: Cerlidáo Negaliva de Dábilo ou a Certidâo posíiva com eíeilo negativo rêíerentê à
ConlÍibuiÉo Píevidenciária e às de T6rceiros, êxpê(,ide pêtâ Sscretans dâ Receilâ Fôderat do Brâsil (RFB) e a
Certidáo Conjunla Negative de Débilos relativos a Tdbutos Federa,s e à Dividâ Ativa da Uniâo, ou C€íidáo
Coniunle PGiliva com eíêío nêgâtivo, expêdidâ p6ta Seúetáía da Receitâ Fedôrst do Brasat (RFA) ê
ProcuradoÍia-Geral da Fâzende Nâcional (PGFN) j

b) F.Énde E3tadual: âpÍesentêção da CeÍtidáo Nêgelivâ de Débitos (e débilos em dÍvida atva), ou Ceíidâo
Posilivâ com efeito de Nêgativa, do Imposlo sobíê Operaçôes relalivas à CircutáÇáo ds Msrc3dorias ê sobrê
Proslâçó€s dê Serviços dâ Tíânsporte tnterestaduât, tntemunkipet ê de Comunicáção, |CMS, expêdide peta
Secrâtaria de Eslado de Fázende, ou, sê Íor o cÍtso, c€rlidão comprobâlóda de quê o ticitante, êm razâo do
objeto sociâ|, eíá is€nto de inscriçáo ôsladua,;

c) Fârenda ÍUunicipal: âprêsentâÉo da Ceíidáo Negetiva de Oébnos (e débitos em divida âtive), ou C€Ítidão
Posiliva com êÍêito d€ Negáivâ, do tmpoío sobÍe Seíviços de euâtquêr Náurôza - tSS ou, se ÍoÍ o c3so,
c€rtidâo comprobáóna dêquê o licíánle, om razáo do objelo social, eíá §€nto de inscÍiiÉo municipâti

d) cerliíicado d€ R€gulâíidâde do FGÍs -cRF;
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e) Prova de inexiíênciâ dê débilos inadimplidos peÍante a
Certidâo NeOelivâ de Débitos Trâbâlhiías (CNDT) ou dâ
mesmos eÍeilos da CNDT

Justiçá do TÍabâlho, mediante a ntaÉo
Cêdidâo Positivâ de Débilos Trabalhistas com

7.3.3. As micÍo€mpí§sa3 ê êmpêsss dê p€quêno poí1€ devgráo epresenleí todâ e documenteção erigida
pâra efeito d6 comprovâÉo dê regulandâde íiscál relâcioaadâs no it6m
7.3.2, mesmo que êslâ apíesenle elguma rêslriçáo, assegurado, todâvia, o pÍâ:o de 05 (cinco) diâs úteis, cujo
teímo iniciâl corÍosponderá ao momonto €m que o proponenle foí declêrado o vencedor do c6rtamê, pmraogável
por igu€l psriodo, a cÍiléno da adminislíâÉo públicê, parâ a regulârizâção da documenlaÉo, págâmento ou
perêelâm€nto do débito e emissão de evenluais c€Ítidôês nêgâiivâs ou posiiivâs com eíeilo d6 ce.tidáo negaliva
(aír. 42, §1o, Lc 123loo).

7 3 3.1. Este bêneÍcio será concedido somenlê às empresas que atend€rem âo dispoío no subitêm 3.í0 de§e
edilâ1.

7.3.3.2. A náo-rêguleÍizáÉo da documenlaÉo, no pÍêzo previío n6sle itêm 7.3.3, iÍnplic€Íá em decâdência do
direito à contrutâçáo, bêm como a aplicaçáo da suspensão de licilar e conkatar com s AdminiíÍaÉo pelo
periodo d€ aló 02 (doÉ) anos, sendo íacultado à AdminislraÉo convocaí os licilântês remânoscanles, nâ o.dem
de classific€ção, pare á essinâtuaâ do conlrâto, ou rêvogâr a lrcilaçâo

7.3.4. Quálificáçâo Econômico+inanc€irâ, que será comprovãda m€diante a âpresenlâçào dos seguinlês
documenlos:

â) Aabnço palnmonial e demonstÍâçoes clnlábàs do únimo exeÍcicio social, já exigiveis e apresentãdos nâ
foíÍna da lêi, vedâdos â substituiÉo por balancates ou balanços provisóÍios, em que sstejsm regislÍados os
valorês do ativo ciÍculante (AC) ê do passivo cirarlante (PC), de modo a êxlíâir-se indice dê Liquidez Conente
(lLC) igu8lou supêíor â 01 (um), indicados pêla licilanle.

a 1) As licitantss quê apÍ€sentarêm Íêsultâdo menor do que um (1.0) €m qualquer dos indic€s rêíêndos acima,
devêrão comprovár o cspilál mínimo ou patímônio líquido igual ou supêrior a dez por c€nto (10%) do vâlor
estimâdo da contrâtâÉo.

a.2) Excelua-se dâ êxigéncia da alínea anlenor o microempreendedor individual (aÍ1. 18 da LC 1232006 dc aÍl.
1 179 § 20 CC) e âs Micro ê Pequenâs Empresâs quê propusêíêm hâbililâÉo em licitâçôês cljo os objetos
sejam pâra o lom€cimeÍÍo paÍa pÍorÍâ snlÍêga ou pará locaÉo de máleáais (arl. 30 do Dêcrelo Fêderal no

6_2O4I2OO7\_

a.3) As empre$s com menos dê um sxercicio Íinanceiro devem cuúpír â êxigência d€st€ subilem medianle a
apíesentaÉo do Balanço de Abenura, acompanhado do Balanço Patíimonial e da DemonstraÉo do Rêsultado
lêvanlâdo com basê no mês imêdialâmenle anleÍioí à dalâ de apresenlaÉo da proposla.

â.4) Sêráo consíderádos ecêitos crmo ná formâ de lei o belanço pahmonial ê demonííâ9ôes conlábêis assim

I Publi:âdos €m Diário OÍcial oui
ll. Publicados êm jomalde grânde crrculação oui
lll. Registrados ne Junlâ Comercialde sedê/domicilio do licíânte oui
lV. Por ópiâ do Livro Diário, devidam€nl6 eulenlicado nâ Junlâ Comêrcial da sede ou domicílio de licilanle, na
fo.mâ da lN n" 65 do D€partamênto Nacional do Regislro do Comárcio - ONRC, de 1'de agoío d€ 1997, art. 60,

scompanhsdã obÍigâtoÍiâmente dos TêÍmos de AbeÍlurâ e de EncerÍamênto. Quando foÍ spr$êntâdo o originâl
do Diáíio, para cotêjo pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, Íca dispensâda â inclusão, na documenlâÉo, dos
Termos de AbeÍturá e de Encerámênto do Livro em queíáo
V. Sistema Público de &cíituráÉo Digíal - spêd - conÉbil (Decrêlo Federâl n'6.02212007); nos teÍmos do aÍl.
2'da lnstruÉo Nomaliva RFB no 78712007, devendo apresentaÍ rôfêridos documenlos, devidamente âssinedos,
nâ foÍmâ do § 5. do ârl. 10 da InslruÉo Nomâtiva oNRc no 107/2008.

b) CeÍtidão NeOâtiva dê Falênciâ oü Concoídata (Recup€râçáo Judiciêl ou Eírâjudicbl), expedidâ pelo
distíibuidoí de sede da pessoa jurídica, com data náo excedenle a 60 (sessenta) diâs dê ãnlôcedência da data
de apros€nlâçlo dá píopostâ de prêço

7 3.5. A Quâlific!ção Técnica dos licitantes deveá ser compíov€de atÍãvés de:
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â) ATESTADO de c€pecidâde lécnicâ íomecrdo por pessoâs juÍidicas de direito público ou pÍivâdo comprovsndo
que o licitanlê preíe ou prê§tou serviços compâlíveis com o objeto desle pregáo.

7.3.6. Dêcl.r.ção UniÍicad. que constarál

á) Dec-laíaÉo de que náo 6mpíegâ menores dê clêzoilo anos em lrabelho notumo, peÍigoso ou ansâlubÍe e nem
menores de dezêsseis anos em qualqueÍ trabalho, sâlvo na condiÉo de âprendiz, â partir de quatoze anos, de
coníormadada com o disposlo na da L6i Faderal n'8.666/93, nos teÍmos do ANEIXO lll.

b) Declaraçéo de supeÍvêniéncia de íalo impeditivo dâ hâbililâÉo nesle cerlam€, incluívê na úgénoa
contratual, cáso vênhâ a s6í conlralado

c) Declaraçáo dê elâboíagâo andepend€ntê de p.oposl8.

d) DeclaraÉo de condiçáo se á ou nâo ME/EPP/COOP.

74 A apresenlâçâo do C€rlifi.ádo de Rêgiíro Cedástíãl - CRC, êxpêdido órgâo dâ AdminislraÉo Públicâ

Federel ou d6 outÍos Estâdos, subsliluiíá os documentos ênumeredos no§ subit€n3 7.3.1 ("e", "b", "c" e 'd") e

7.3-2 ("a" s "b')

7.5. Não sêráo eceíos protocolos ds €nlÍega ou sollcilaÉo de documenlos em substituiÉo aos documênlos
requeÍidos no presênte Editale seus Anêxos.

7.6. Se a documedâção ds hâbiliteÉo nâo êstiveí completa e coíÍsta ou contratur qualquêr dispositivo desle
Edilale eêus Anêxos, podôrá o P.êgoeiro considêrâro proponenle inábililado.

7 7. Sob pena de inabilnãçáo, os docum€ntos âpíesênlados deveÍáo estaí eín nome do licitânte, com indicáÉo
do número d€ inscÍiÉo no CNPJ.

7.8. Íodos os documentos êmitidos em língua êír3ngêiÉ deveÍáo ser entragu6s acompánhados dâ lrâduçáo
pera lingua portugu6sâ, eÍeluada por líadutoÍ iuramêntado, e também d8vidameniê consulaíizados ou

registíâdos no cârlóÍio de lilulos e documentos.

7.9. Documenlos de procôdência esll'angêiÉ, mes emitado§ êm língue porluguesâ, lâmbém
d€verão ser spíesentados dêvidamenle consulaüados ou registrados êm câíóno dê tilulos ê dÔcumêntos

7.10. Em s6 líalândo de Íliel, os documenlos de hâbilitâÉo jurídicâ e regulaÍidade Íiscal dêvêráo êslar êm nomê
dâ íilial, êxcêlo aqueles que, pelâ pópíia nãturezá, sáo smilidos somente em nomê dâ malnz

7.11. Os doclmentos ecjmE rêlacionâdos, neces§ários à habjlitâÉo, podeÊo sêr sprêsentedos 9m oÍiginel, poÍ

qualquer procêsso cle ópis âulenlicâda por meio da câÍtóÍio compôledê' ou publiceÉo em órgáo dâ imprênse

oÍicjal ou por ópies, desde qua acompenhâdas dos oíginâis parâ conÍeírênclâ pelo PregoeiÍo e Equipe de Apoio'

7.12. O CONTMÍANÍE náo se responsabilizeíá pordocumedlâçáo e pÍopoíe enviados via postalou entr69ues

em outros s6tores qu€ náo sêia o especificâdo no PÍeâmbulo do Edital

7.13. A validade dos documentG §eíá a neles expressa, ou estabelêcida em l6i, admitindo-se como válidos, no

caso de omissáo, aquêlês omilidos a m6nos de 90 (noventa) dias.

7.14. A doclerâÉo Íalsa Íelâtivâ ao cumpnmênio clics rsquisíos de hábilitâÉo, à conÍoímidâde dâ proposta ou âo

enquadramentocomomicÍoempiesaouempresâdgpequenopoÍiesujeileráolicilanteássançóesp.evistag
neste Edital.

6. DÂ tMpucNAÇÃo Do aro col.lvocaÍóRlo

81.Quâlquêrpessoâpod€rásolicitãÍ€sclárecimentos,providêncissouimpugnaroâtoconvocâlóriodoProgáo
até 02 (dois) dias úeis anl6e da data fixeda para ÍEcêbimênto dâs propoías.
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8 1 .'1 . A apresêntação de impugnsÉo contra o presente Edital será procêssada e julgada na toÍmâ e nos prazos
previ§los nâ legislaÉo, devendo s€r er rsguê direlâmentê na COMTSSÃO PERMANENTÊ DE LÍC|TAçÁO -
CPUPMAAP, ne Ruâ Sãnls Luziâ, sh, Cenlrc, Állo Alegro do Pindará- MA, náo lendo eíêito suspensivo.

8 1.2. Acolhide â petiÉo conlra o ato convocatório, seíá designâdá nová dâlá paÉ â reâlização do ceatame.

8 2. Câberá ao Prego€iro {auxiliada p€lo lécnico competenle) deodir sobrc â pelação no prazo de 24 (vi ê e

8 3. Acolhide e peliçáo coôlrá o Ato ConvocálóÍio, sená dêsignâdâ novâ dâtâ pâíâ rêalizâÉo do ceÍtâmê.

84 A eÍnrêgá da proposle, sem que lenhe sido têmpestivam€nle impugnado o presenlê Êdilal, implicsÍá na
plêne eceitaÉo, por pârte dos intsíêsssdos, das condiçóes nele 6íáb6l6odes.

9. DOS RECURSOS

91. Dos âlos do Prêgoeirc nestê processo licitâlólio, podeÉ o licitante, ao Íinal dâ sessão públicá menifester,
imediâla e molivadamente, e intenção de inleeor recuÍso, s6ndo ragislredo êm A1â a sínlesê das suas razó6s dê

9.2. A íahâ de maniíestaçào imediatâ e molivadâ de inlenpoí rêcurso, no momenlo da se3sáo d€stê Pr€gáo,
importâá na decêdência do direilo de r6€lrso e adjudicaçâo do objeto pelo PÍegoeiÍo ao vencedor.

9 3. CâbêÉ ao licilanlejunlar os m6mo.iêB relativos aos recursos regislÍ8dos em Ata no prazo de 03 {lrês) diás
úl€is, contados da lavratura d€ cilada Ala, nos cãsos de:

a) Julgamenlo das Propostâsi

b) Hâbilitaqão ou lnabilitação dâ licitantê.

9.4. Cient6s os demais licitantês dá meniíeslá iôlênÉo d€ rocoÍrêr por parte de âlgum dos concoÍentog, ficâm
dêsde logo intimados a apressntârêm conlÍeÍaz õ€s lambém em 03 (di€s) úlêis, conlâdos do támino do prezo
dê spíêsêntâção dâs lêzõês do rêcorrcnl€, ssndo-lhês âssegurâdâ visla amediala dos autos.

9.5. Oualque. recurso contra a decisâo do Prêgoeiro deveá sêr entreguê, no prâzo legal, na CPI-/PMÂAP, no
êndêreço cíado no subitêm 8.í.í, lêrá êfeilo suspensivo, e, se âcolhido, invalidaíá âpenas os âtos insuscetiveis

I6. Se nâo reconsideaâr suâ decisâo, o PregoeiÍo submeteÉ o recl]rso, dovidementê infoÍmedo, à considerâção
do Sêc.êtário Municipâl dê Educâçto dê Alto Alêgre do Pindaé/irÂ, que poferiÉ decisáo definilrva snles dâ
hoíÍologâÉo do procedimenlo.

97 Depois de decididos os recursos e conslatada a reguláridade dos álos procedimenteis, o SâcrcÉrio
Municipal de EducaÉo de Alto Al69re do PindaíüMA podêrá homologar este procedimento licitâló.io ê
dêtorminar a contralaçâo com ã licitântê vencedoÉ.

í0. DA HOMOLOGAçÃO E OA ÀSSINATURA DA ARP

10.1. Câso não heja reculso, o liotânle declarado vencedoÍ Ícará sujôito à homologaÉo do ceílam€ pêlo
Oídênâdor de Dêspesas dâ PMAAP. Esta Licilagão poderá ser revogada ou ânulada motivadamenlê por álo dâ

10.2. Após â homologeÉo de licitâÉo, o regislÍo de pÍeços observará, 6ntrc outms, âs seguinles condiFes

á) será incluído, na respêctive âlâ, o regisiro dos ladtanles qua âcêitaíem colaí os bêns com pr€ços igueis âo do
licitanlê venc€dor na sequêncja dâ clássifcâÉo do cêrtâmei
b) o praço Íegislrado com indicsçáo dos Íomecêdores seni divulgedo no Poíâl da PMMP s Íicáé
disponibilizedo durente a vigência dâ al€ ds Í€gistÍo de praços; e
c) e oídem de clâssiÍicêçáo dos lacitantes registrados nâ elâ deverá seÍ Í6sp€itada nâs conlrateÉes
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10.3. o íegistÍo a que se rêferc o rtem anlenorlem por obietivo á ÍormeÉo de câdesiÍo de resêrvâ, no c€so dê
exclusào do pÍimeiro colocádo da alâ, nas hipóte§€s pÍ€vistes nos ârt§ 2A e 21 do Oeclelo 7.agZ2O13.

10.4. Saráo rogislrados na âta de registro de prêços, nêsla oídêm:
â) Os prcços € quânlíalivos do licíánle meE bem clâssiÍcâdo duránle â etâpâ competilivai
b) Os preços e quântitâtúos dos licilanles que liveíêm âc€ito coterseu fomecimenlo am vâlor iguâlao do licitanle
msis bem clâssiíicãdo.
c) Sô houvêr mais de um liêiiântê na siiuação de qua trâtâ â âlínêa 'b", s€rão clâ§sificados s€gundo â ord€m dâ

últimã pÍopostâ apresenleda durantê e fase competiliva

í1. OAS CONOçóES DE PAGAMENTO

111 O pagamento seÍá eÍeluado em até 30 (hnta) dias pela PÍÉ-ieitura Muílcipal de Alto Al6!íe do
PindarélMA, mêdiante a aprôsêntaÉo da Faturâ, Notâ Fisc€l e âteslâdos pelo s6toí rêsponsável

ecompanhadas dâs C6íidóes Negâlives dê Débilo junlo âo I NSS CN DÍ, FGTS e C6ítidão de Regulaíidadê com

11.2. Náo s€ráo efetuados qua,squeí pagâmentos enquanlo peÍduÉr pendéncia de laquidação de obrigaÉês em

virtude de ponâlidâdês impostas ao prcponentê ou inadimplénciâ conlralual

í 2. DOS PRAZOS E CONDrcÕES OE EXECUçÃO DO OBJETO CONÍRATADO

12.1. O conlrato assinádo no Ano de 2021 lení vigêncie elé 31112121, befi como o Contrâto âssinado no Âno

do 2022 têtá vqên ie ê1é 311 1212022

12.2. O prazo de êxecuçáo se dâá sob dêmánda, coníoímê ÍêÍmo de Rêíêrência.

12.3. Toda ponogaÉo dê prazo deverá sêr iustiÍicada poÍ escíilo e prêviâmênle autonzada pêla Prêfêilura

Municipal dô A[o ÃlegÍ€ do PindarêtMA, dsvendo â solicitâÉo ssÍ encâminhâda alé 15 (quinze) dias anleíioíes

ao vencimenlo do prazo de enlrega eslipulado.

13. DAS SANçóES ÂDMINISTRAÍIVAS

13.1. Em csso ds etrâ§o injuslificádo nâ êxecução do Goítrâto ou pêla inêxêcuÉo dâs condiçoes

ê§!âbet€cidas, ou exécuÉo in§àisÍatóÍra da p.êísção do seíviço, alrasos, omissô€s ê oulrâs Íalhâ§ sujeflaÍ-se-á

a CONTRÁTAOA às sêguintes Penâlidedes:

13.1.1. AdvoÍtêÍciâ por escÍito sobre o descumprimento d€ contÍalos e outras obíge@es assumidas e a
datêrminagão de ádoção das necêssárias mêdidas de coÍeçõesi

13 1.2. Mult, âplic€da no§ §êguinles limitês:

a) 0,3% (lrês dáimos por cento) por diâ, alé o 30 (tdgésimo) diâ de atrâso, sobre o vâlor do serviço não

b) 20% (vinto por cenlo) sobr6 o valoÍ do serviço náo realizado, no csso supenor a 30 (iÍinla) d'as, com a

consequenlê rescisáo do contralo

13.1.3. Suspênsão lêmpoÉíia pârâ paÍticipar em licrtaÉo promovdas-pela P'Eí'ituía Municipal dê Atüo

Ài"gã J" Éinai*rua d impêdi;ento de contratar com ,AdminisiÍaÉo Púbricá Municipal, pêlo pÍâ2o de âré 2

(dois) anos nos teÍmos dâ lei FêdôÍal n'8.66d93

13 1 4. Oecleràção ds Inidoneidsde para parlicjpeÍ de licileção I assinâí conlralos com a

AdministreÉo iúblicá, pelo pÍ€zo prévislo no clso anlerioi or, ate que o conlraledo cumpra as cond'çô€s dô

Íeabilitaçãoi e/ou

13.1.5. lmpedim€nto pâra pârticlper de licrtaÉo e âssinar conlíáos com o Municipio pelo prâzo d€ alé 5 (cinco)

anos e deicredenciam6nlo do Cadastro do Fomecadoíês por igualprazo.

MINUÍA OO EOITAL CPUPMÂÀP
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13.2. As p€naladâdê3 âplicadas à CONÍRATADA seráo íêgistradas no Cadaslro Geral de Fomêc€dores da
PÉêiturâ Municipel dê Atto Alêsíê do PindaérMA.

13.3. Se o valor das multas náo íoí pago ou deposilâdo na Conle Única do Tesouro, s6íá âutomalicsmenle
descontado de qualquer íaturâ ou credilo a que a CONTRATADA vier a Íazeíjus.

14. DA DOTÂçÃO ORÇAIi.t ENTÁRÀ

14.1. As d€spgses d6coÍrenles da contríâÉo, objelo deíe licíeÉo, ssráo iníomadas quendo do momento da
conlralaÉo (§20, aí. f, DecÍelo Federâl no 7.89?J2013).

í5. DA ATÀ DE REGISTRO DE PREçOS

15.1 A Âlâ de Rêgistro de Preços nào obnga a PMAAP a ÍÍmar as c.ntralações que d€lâ3 podeÍáo advir,
lâcrllândo-se a realizaÉo de licnação especiíica para a aquisiçáo pÍêlendidâ, sendo ass€guredâ ao beneíiciário
do Égislro â prcíôÉncia de Íomecrmento em ioualdadê dê condiçôesi

15.2. O preço rêgislrado ê â indicaÉo das rgspectivas empre$s fomêcedoras serào divulgâdos êm meio
êletrônico, duíânlê â vigáncje da Atâ de Regislro dê Prêços no PoÍtal dâ PMMP

'15.3. A PMMP fará moniloramenlo dos pr€ços regiírados, podêndo êstês ser r6vislos êm dêcon€ncia de
eventuel rdução ou elevaçáo, de íoíma â mânteÍ atualÉâdos os valorês pÉticâdos no mêrc:úo, conÍoÍme ârtigo
5", lv do DecÍêto N.7.8922013.

15.4. A vigêncie d5 Ata de Registro dê PÍ€ços é de 12 (doze) mesêi conlâdo dâ suâ âssinâlura.

15.5. A pâdn da vigência da ARP o fomêcêdor ficâ obdgâdo a cumprir nâ Íntegra, todas â§ condiçõês
estabelecidas, Íicsndo sujêito, inclusive, âs Fnalidades palo doscumpímento de qualquerdê suas cláusulas;

15.6. A essinâlure ds ARP está condiclonãda à veÍiÍcaÉo d€ todos os requisitos de habilitâçáo dâ licilanle

15.7. É vsdado eí6luâí acéscimos nos quântilativos tu(ados pele âte dê registro dê preços, inclusNe o acíéscrmo
de que trãlâ o § 10 do arl. 65 da Lein.8 666, de 1993 (aÍt. 12, §1o DêcÍelo Federâl n" 7892/2013).

15.8. Homologado o Íesullâdo da licitaÉo, os fomê@dores c]âssiÍcados, observado o disposlo no arl. 11, serão
convoeldos p6re essinar â ala de reqistro dê pÉÇos, dentrc do prazo e condiÉes €stabal6cidos no anstrumenlo
convocstório, pod6ndo o píazo seí prorÍogado uma vez, por iguel pêriodo, quando solicilsdo pêlo fomecedoÍ e
desde que ocoíÍa motivo justiÍcãdo âc6ilo pola adminislraÉo.

15.S. É fãcufiado à âdmini§íâçâo, quândo o convocado náo essinâr a ala de Íegislro de Prêços no prazo ê
condiçõês ôstebelêcidos. convocar os licilântês rêínânescentes, na oldêm dê clâ§siíicáçáo. para íezêlo êm iguâl
prazo e nâs m63ínas condi(Ées propostas p6lo píimeiro classiícádo.

1510. A ela dê rêgislro dê preços implicsrá compromisso dô fomocimênto nâs condiçó6s 6í3bêlêcidas, após

cumpndos os Équisitos de publicrdade. A rêcusâ injustiÍcede de lomêcêdor clâssificâdo 6m essiner e ete, dêntro
do prezo ostâàelocido neste arligo, ônsôjerá â aplicaÉo das penálidâdes legalmente estabslêcidâs.

15.11. A coíúr3láÉo com os fomecedorss rêgistrâdos seÉ foÍmalizada p€lo órgáo iírleresssdo por inleÍmédio de
insaumento conlretual, emissão de nola dô empenho dê despesa, âutonzaçáo de compra ou oulío inslrumento
hábil, conÍorm€ o ert 62 dâ Lei no a 666, ô 1993.

15.12. A exislênciâ de preços regiíÍsdos náo obrtlâ â âdministraÉo a contralâr, fâclrllândo_sê â ÍeálizaÉo dê
licjtaÉo especiÍc€ perâ â aquisiçéo pÍelendida, assêgurâda preÍeÍênciâ ao fomecedor .egislrâdo em igualdade

dê condiçó6s.

r6. DAS DTSPOS|qÕES GERATS

16.1. O pÍêsôntê Edital ê seus Anexos, bem como a pÍoposle dos licilantes vencedores, farâo pârtê integrante do

Contrsto, indep€ndentementê dê lranscnÉo
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16.2. Ê lscullâdo ao PÍ€goeÍo ou a Aulondâde Superior, em qualquerfase dâ lcnaÉo, a promoção da diligênda
deslinada â esdârecer ou complemenler a instruÉo do proc€sso, vedada a inclusão poslêíior ds documento ou
inlormaÇáo que deveria coníar no elo dâ sêssâo pública; B ainda

16.2.1, SolicitraÍ aos s€loros compelentes á elaboÍaÉo de paÍ€c€res lécnicos destinados a Íundamentar as

16.2.2. No julgâmenlo das propostas e da habihláção, sanar erÍos ou Íâlhâs quô náo ellerem e subslàncie des
proposlas, dos docum€ntos e suâ validade juídica, medienle dôspacho fundamenlsdo e ac€ssível â lodos os

1623 Relever omissôes puremente foímais obsêívâdâs na documenlaçáo e ne proposla, desde que não
conlráÍiem a legislâçáo vagonle e não compromêlâm â lisurâ dâ licíâÉo.

16.3 OuâlquêÍ pedido dê esctarecimerno sm rêlêÉo â evêntuâis dúvides ne iôtêrpretaçáo do presêntê Editat e
sêus Anexos, deverá s6r oôceminhêdo, por sscÍito, ao Prêgoearo, n6 Comis3ão Peímenentê de Licitâção -
CPUPMAÂP, através do e-mail: cpl.atioalêgrep@gmâil.com ou enlÍegue dÍelamêntê nâ pópnâ Comissão,
siluada na Rua Presidente lúedici, S/N - Cenko, Atto Alegre do Pindaé - tú4, dê segundâ à s6xtâ,í6ira, no
hoÍáÍio dâs 08:00 als 12:00 horas, obedecrdos os seguinles cÍiléíios:

â) Não soÍáo levades €m c.nsidêíEÉo p6lo Pregoeiro, queisquêr consultas, p€didos ou reclâmaçõos relâtives
ao oditel que nâo tenham sido íormuladas âte 02 (dois) diâs út6E enles da dete marcada para recebimênlo dos

b) Em hipótese alguma sêráo âcêitos ênlendamenlos vsrbais quânto âo êditâ1, como também pedidos ou
consulles formuledâs via ê-mail.

c) Os esderecimêntos às consulanles sarâo coínuoicêdos a todos os demâis interessádos que tenhsm edquiddo

16-4. Fica asseguíado à Prefeiturâ Municipâl dê Alto Alê9ír do PinderáMA, o direilo de, no inl€rêsse dâ
Administrsção, anulaÍ ou revogaÍ, â quâlqu€rtempo, no todo ou em peúe, a píêsonte licitâÉo, dândo ciência aos
pârlicipânles, na foÍma dê legisleçáo vigênte.

16.5. Os proponenles sáo Íesponsávers pela fdelidade e l€gitimidade das iníoÍmaÉês e dos documentos
apresênledos em quelquerÍ3sê dâ licilágão

16.6. Nâo hâvendo expedienle ou ocoÍendo quaiquêífalo supeNenienle que impeça a reatizaÉo do ceílâme na
dalâ mârcada, a s€ssáo seíá aulomaticamênlê tÉnsfêÍidá psÍs o primeiro die útil subsêquenlê, no mêsmo
horário ê locêl entêdomênle estabelecido, desdô que náo heje comuni=ção do PregoeiÍo em conlrário.

16.7. Nâ conlegem dos prazos eíabelecido§ nesle Editel ê sêus Anexos, exctuú-se-á o dia do início e incluir,se-
á o do vencimênlo. Só sê iniciâm e vencêm os prâzos em dias de êxpêdiênte ne PreÍeiturá Municipât de Afto
Alêgrt do PindeíúilA.

16 8. O desalendimenio d€ exigênclas foÍmais náo essênciâis nào importará no âÍaslamento do ticitante, dosde
quê sêjâm possiveis â ef€riÉo da sua qualiÍcáÉo ê a exete compreênsáo de sua proposta, duÍanle a reálização
da sessáo públicâ de Prêgão.

16.9 O Í€su[ado deía l€alação será comunicado no mêsmo dia do julgamenlo, se proferido no dia dâ âbêrturê,
ou mêdianle publacação na lmpíensa OÍlcial

16.10 O ÔRGÃO LICITANTE poderá revogar a prêsênte licitaçào, poÍ motivo dê inleresse público, ou ânulá-lâ
poí ilêgalidade, no lodo ou em pârtê, êm queisquer dê suâB fâsos, devidemenl€ juslitic€do, dando ciência aos
panicipanles, na forma da legislâÉo vigenls

16.'10.1. Os lijlantes nào lôráo direito à indenRaÉo em decorÉnoa da anulaÉo do p.ocêdimenlo licitarório,
Íessâlvedo o diíeito do corÍrálâdo dê boaJé de ser Íêssaícido pelos enc€rgos que tiver suportado no
cumprimenlo do conlralo
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Allo Alegre do PindaÍé - MA, _ de _ dê 20_.

16.í1. Os proponênles sào responsávêis pelâ fidêlidâdê e legitimidade das níormaÉes e dos documenlos
apresônlado3 em quâlqueríasê da licÍraÉo.

16.12. Aos casos omissos âplicár'se-ão âs d€mais dasposiçóes constantes da Lea Federâl no 1O.52O|2OO2 e
subsidisÍismênte dâ Lei no I6616/93

16 13. A Conlrelada deve cumpÍi. a3 normás de desenvolvim€nto sustentável (an. 3., Lei Federel n.8 666/93)

'16.14. Esle êdital € seus anexos estáo à disposiÉo dos inleressâdos na Comissão PeÍmanente de Licrtação -
CPUPMMP, locelizâdâ na Rua Prgsidénte Medici, SíN - Centro, Allo Alêgre do Pindaré- MA, de s€gundaJeirá
à s6ía-f€irâ des 08:00 às 12:00 horàs onde poderâo seÍ consulledos grâtuitementê ou oHidos mediente o
recolhimento da impoíância dê R$ 50,00 (vinle íeais), realizado exclusivam6nle alravés de Docum€nlo de
AÍrecadaçáo Municipal - DAIV.

16.15. Ao âdquiíir o êdilel, o inlêrÉssâdo devêrã declarar o endêreço em qus rêcêbeíá noliÍicaçáo ê ainda
comunic€r qualquer mudança post€nor, sob pena de reputaÊse válida e nolilicaÉo enceminheda âo endereço

16.16. Sáo pâítês integrântês deste Edilalos seguinles Aneros:

ANEXO | - T€mo de R€f€Énciai
ANEXO ll- Íúodelo de Canâ Credsnciali
ANEXo lll- Modêlo de Declaía9ão;
ANEXO lV- Modelo de PÍoposle Comeícrali
ANEXO V- Minutâ do Conlràlol
ANEXO Vl - Minuta da Ala de RegaíÍo de PreÇo.

ffi
F.âncivel Veloso Fêmândês

Presdente da Comissão PeÍmanente de LErlaÉo
Prêgoeiro OÍciâl

Allo Alegre do Pindaré/MA
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ANÉXO I

PREGÃo PRESENGIAL N" 

-/2021 
-CPUPMAAP

TERMO DE REFERÊNCh

1 . OBJETO:

1'1. AquisiÉo de mobiliáÍio € eletrodoméstacos com a Ínalidadê dê âlender es necessidades dâ seúeiâÍiâ
municipalde Educrçéo de Allo Alegre do Pindâré- MA

2 . JUSTIFICAÍIVA:

2 1. A equisiÉo dos itens, objêlo deste Projeto Básico jusliÍicâm-se como fomã de atendêr âs nêcêssidâdes das
escolas de rôdê municipel de ênsino de Alto Alegre do Pindaé - MA, ne execuÉo de seus ssrviços e
atendimentos locais quânlo ilinerantes.
2 2. Oiânlô disso, visando pÍopiclar um âlendimento mâis êÍicjente, é nêcêssáno a aquisiÉo dos objelos destê
Projelo Básico.

3 - DOS QUANÍ|TAÍ|VOS E ESPECTFTCAçÕES

3.1. As smpÍesas inleressadas em âpíêsênlâr proposla para o fomecimenio do objêto dêv€Íão âtender,
dgorosemente, as especiÍcaÉes, quânlidedes e unidades deínidas abaito:

LOÍÊ 01 - MobiliáÍio PeÍmâneÍíe

Folhas n"

Processo I

Rirblica:-

ITEM OESCRIÇAO UND oTo
UNITARIO

V TOTAL

1

Conjunlo escolarmesa ê cádei.a Adulto - Tampo em MDF
18mm e acebâmênto em fd€ de PVC. Mêsê medindo 0,74 cm
de ellurê e lâmpo medindo 0,60cÍn x 0,45cm Pona livros em
Polipropileno. Estrutura da mesâ com pârêde de 1,20 e pinlura
elôlroslátlcâ É. Cadêirâ com essênto e encoslo em
polipropileno âzul. Cedêirâ com O,E6 cm de altuíâ e 0.45 eté o
assenlo. Eslíúura dâ cádeira com paÍede de 1,50e pinlura
9!Ê!roslálicã É.

UND 500
R$

641,00
R$

320 500,00

2

Conjunlo Málemal- ConJunto colêtivo mâtemalcom 4 cadeúas
coloádo OpÉo de corês: Lâranjâ, Aínarelo, Vermelho e Azul
CâÍtêira:Tampo em mdí 18mm íla êm pvc Mêdindo:altura
47cm e lampo 80 x a0. Estruturã em íero @m parcde 1,20,
Pinlu.a eletrosláticâ pó CedeiÉ:Assento e encoslo em
polipropileno, Estrutuíâ em íêno pârcdê 1 50 Medindo allura
lolal 52cm e âltura âte assento 27cm

UND 150
R§

635,00
R$

95 250,00

3

Conjunto êscolar infánlilcom lampo em MOF, cff graóilem
aço Cádeüâ com a§sento 6 6ncosto em polipropileno
vermelho Cadeira com 0,65 cm dê âltuía e 0,35 alé o âssênto,
Eslrulura dâ cadeira com parede de 1,50 e pinlLrrâ eletrostálicã
pó.

UND 150
RS

466,00
RS

69.900,00

Cofljunlo Sextav8da lnfantil- Monobloco d Baú d Cadeirs
ABC - Tampo em MDP / MDF de 18 mm, Reveslado em
Lâminâdo MelemÍnico Fóímicâ. Com cantos anedondedos
Bo.das em PP de 2 mm, ânli âmârêlâmênto, coladâ pelo
sistêma Hoh Melting ne coÍ brancâ. Esttulurâ em Tubo de
Aço sendo requadÍo sob tampo em tubo reiângular20 x 20
mm e pés €m Íubo redondo (1 1/2). EslÍúurá coífi lratâmento
Anti FeÍrugem e CoíÍosáo PintuÍâ em Êpóxipó na cor brancã
Ponlêirâs lnlêmâs em Polipropilêno lnjetâdo. Baú s€xtâvado
injelâdo êm polipÍopileno â alta Íesistência medindo 320 x 320
x 240 mm Dimensóes da mesa: 1000mm de diámelro e
570mm de allurâ Opéo de co.es:Amarelo, A2ulReal, Branco,
Vêmelho, VêÍdê Acquâ

UND 50
R$

1.906,45
R$

95.322,50
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ESTADO DO MÀRÂNIúO

PREFEITURÁ MUMCIPAL Dtr ALTO ALIGRE DO PII\'DARó

Folhas n1

Frocesso nl
Rubl;ca:

5

Conjunto escolar TrilÍapezio âdullo - Conjunlo escolar no
tâmânho âdulto com tampo e porla livros acoplâdo em
polipÍopileno. Cadelra com assento e encoslo em polipropileno
azu . Câdei.â côm 0,86 cm dê âltura e 0,45 ate o assento.
Êslrulura da cêdêira coÍn paÍêdê de 1,50 e pinlura elêtrosláticâ

UND 300
RS

717,AO
R§

215100,00

6

Reíeilório lnfantil- À,4esa de Refêilóno com bâncos âvulso,
támpo em MDF 15mm de espessura rêêngrossâdo com máis
1smm lolalizando 30 mrn nas bordes. Reveslido em íónnlc€
com p€ríil em PVC ou fórmica Também sendo muilo ínais
sêguro porse.com êncosto facilitando a íorma de se lrabalhar,
sem contars garanlE ê â pÍotêÉo dos usuádos Estruturâ êm
aço iubo 40X30lipo monobloco conr tratamento anoxdável e
pinlura elelÍostálicá epóxi pó Produlo aprovâdo pelo {nmetro
mais recomendado paÉ creches, escolâs, condomínios, até
mesmo oara cêsâs e etc.

UND 80
RS

1.310,00
R$

104.800,00

ReÍeilório Âdulto ' Í\,{e§á de Refeilóno com bancos avulso,
lâmpo êm MDF 1smm dê êspêssura reêngrossâdo com mais
15mm totalizândo 30 mm nas bordas. Revestido em fórmlca
com perÍl em PVC ou Íónnrca Também sendo muilo mais
seguro porser com encosto facilitando a Íorma de se lrabalhar,
sêm contar a gaÍaniia e â pío1eçeo dos usuáíios EstÍut'rrâ êm
aço lubo 40X30 tipo monobloco com tratamenlo inoxidável e
pinlurâ êletrostálicê epóxipó Produlo aprcvado pelo lnmelro,
mâis Íecomêndâdo pâre creches, escolâs, condo ínios, âté
mesmo paÉ casas e êtc.

UND 5O
R§

1119,00
R$

55 950,00

I
conjunlo Éscolar ProÍessor- Conjunto ProÍessor, deniro das
florrnas FNDE Tampo em MDF 18mÍr e acabamento em Íita
de PVC. Àresa medindo 0,76 cm de allura e lampo medindo
1,20cm x 0,60cm EslMura dá mesa com parêde de 1,20 ê
Dinturâ eletroslática Dó.

UND 204 R$
659,50

R$
131 900,00

9

[4esa picadeirante c/ lnclinação ' Tampo em túDP de 18 mm
com centos âÍredondedos nâ corcinzâ, rcvêslido enr
Laminado de Baixa Pressáo (BP), Bordas em PP de 2mm de
espêssura, anliâmerelâmenlo, coláda pelo sislema Holl
Melting (a quente) na mesma coÍ do tampo. Estrutura em Tubo
de Aço Redondo, T/8 (22,22 mm) e 1? (25,4 mm) Pintura
êpóii-pó com lÍalaírerlo ânlrleÍlge4r e co_osão 1a coÍ
pÍálâ Pontêirâs ê)(êrnss em polipropilêno injelado. Ponleiras
êxlemâs em polipropileno injeiado. lúesa com Gradii
Regulagem de Alturâ: Mínimo 600 mín Máxjmo 800 mm
lnclinâçáo:0 â 20". l,íedjdas: CompÍimênto: 900 mm.
Proíundidade:600 mm.

UND 20
R$

786 45
RS

15.729,00

10

Cadêiía Universitáíia Polipropileno Azul- Cadeira un verciláda
fixâ 4 pés.Assenlo e encosto injelados em polipropileno de alla
íêsistência, êm cores sólidas.EsiÍuluras em tubo de aço com
ac€bam€nto azul-Canekâ Universilá.iâ Polípropilêno Azul

UND 2000
R$

140,42
R$

280 840 00

11

I\,4esâ e cadeirâ IVODELO CJA-06 - Conlunto para aluno
tamânho 6, sendo a altura do aluno compreendida enlrc'1,59 ê
1,88 m (Conjunlo Azul), conforme g.avaçáo impressâ por
lâmpogíaÍa na êslrulura da mesa e ôo encosto da câdêiía:
OBS: neste lúodelo 2 o tampo dâ mêsâ é conslituído em ABS (
plástico ): Conjunto composto de: â) I {uma) mesâ com tampo
êm pláslico injelado com aplicâçêo de laminâdo melamínico nâ
íace supênor, dotado de lÍavessâ eslrulural injetâdâ êm
plástico técnico, monlâdo sobÍe es1ru1ura lubular de aço,
conlendo poÍta-livros em plástico inielâdo. b) 1 (üma) cadeira
empilhávê|, com assento ê encosto em Polipropileno injêtedo,
monlados sobre estrutuÍa tubularde aÇo. E5lrulura melálica
(mesa e cadeirá)r MESA] monlanles veíicâis, pês ê lÍavessas
@nfêccionâdos em lubo dê âÇo câÔono lâminâdo â fno com

UND 150
R§

600,00
R$

90.000,00
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ESTÁOO DO MÂRANHÀO

Folhas n"

Processo n: C,
Rublica:

PRI]FEITURÀ MUNICIPÀI DE ÁLTO ÀLDCRD DO PINDARÉ

coslurai CÂDEIRA eslruiura em lubo de âço câíbono
lamlnado a fÍio, com costurât PINTURA: em linlâ em pó híbÍida
Epóxi i Poliéster, elêtrostálic€, bnlhânte, polimerizâdá em
estuía, espêssurâ mínimâ 40 micrometros, na corClNZA
trâiâmerlo eríifeÍrr.qinoso oue asseoure Íesrslénoa

12

CONJUNTO ESCOLAR PARA ALUNO - CJAl (Composto de
mesa e cadeirâ) Especiícações dâ mesâ: Tâmpo em lüDP ou
IlIDF com esoessu'a de 18mm. €vesrido nâ fâce superio'em
laminado melâmínico de allâ pressáo, 0,8mm de espessum,
acabamenlo texlurjzado, na cor CINZA (ver referências),
cantos aredondados (conÍoÍme projeto). Rêvestimenio na Íace
infeíor em chapa dê balanceamento - conlrâ placã Íenólica dê
0,6fim, lixâda em uma face Aplicâção de porcas gârâ com
rosca métíca M6 e compnmento 10 mm (vêr detalhamenlo no
prclelo). Dimensóes acabadas 450mm (larguÍa) x 600mm
(profundidede) x 19,4mm (êspessurâ), edmitindGse lolerânciâ
de alé + 2mm para larsura e profundidade, e +l 1mm para
espessura. 4 Topos oncaboçados com íla de bordo em PVC
(cloreto de polinivanila) com "primef', acabamento textuÍizado,
na cor LÁRANJA (ver refeéncias), coladas com adesivo "Hol
Melting". Dimênsões nominâis de 22mm (lârgurâ) x 3mm
{esDessu.a). conr toleÍância de +Ê 0.5mm para esp€ssurâ.

UND 200
R$

338,06
R$

67.612,00

13

Armáno Alto de Aço com 2 Podas- AÍmárioAlto com duas
portas dê metalpara escnlório (cada porta possuiÍefoÍços
inlemos tipo ínegâ) Puxadorem polipíopileno no seniido
vêrlicâl e Íechâdura Yalê com 2 châvês e travamento da porta
na praleleira Íxa cenlÍal Possui sistema de cremâlheÍa pára
regulagêm das prâtêleiras a cada 80mm Dobradiças exlema
Acompanhâ kit pá rêgulável, Pintura eletrosláticã a para em
todâs âs coíes, Prâtêleiías de melal: 1 Íxâ e 3 reguláve§.

UND 70
RS

1.15372
RS

80.760,40

14

lúesa de Escntório em L Eslilo lndustnal 1,50mx1,50m ltlESA
EI\4 L ÉSTAÇÃO PARA ESCRITÓRIO COI\,I 2 GAVETAS E
CHAVE, I\,íATERIAL T,lDP. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS
COI\il CHAVÉ ACABÂMENTO: PERFIL POSTFORM/FITA DE
BORDO 1 I\4M

UND 2A
R6

634,08
R$

12.681,60

T5

Estante de Aço Modular6 Prarêlêkâ§, corcinza - Produio:
Estântê êm aço Descriçâo: Éstante em aço, Coluna reforçáda
em L e furos de modulâção, 6 pÉteleiías com 40omm de
proíundidade, altuÍa Íegulável alÍevés de paÍafusos de 70 êm
70 mm. DobÉs ênloladâs, livíê dê ârêstâs coíantes Cor:
c nza. capâcioêde 50\G poÍ pÍalelerÍâ. Drrnensóes
aproximadas: 900X400x1980mm .

UND 100
R$

442 50
R$

44.250,O0

16

O AÍmáio Aéreo 120 cín é íeilo com 7 camadas d2 porlas de
cônêr êm vidío - O Annário AéÍeo 120 cm é feitô com
meteriâis de altâ quslldade e Pintura Poliéstercom 7 camadâs
píotêtoras que aumentem a rêsistência e duíabilidâde do
móvel. COM 2 PRATELEIRAS PoRTAS COl, DOBRADIçAS
METÁLICAS E PUXADORES DE ALUMINIO, DII\IENSÕES
APROX ITADAS 0,60(A) X 1,00(L) X 0,3(P) lt4. FIXADO NA
PAREOE POR BUCHAS E PAMFUSOS.

UND 30
R$

687,50
R$

20.625,00

17

AÍnâíio de Aço - Armário de AçoAllurâ (cm): 1g2larg'rra (cm):
SoP.ofundidâdê (cm): 40Reíerência do Modelo:Armáno de
Aço Conteúdo da Embalâgêm: ArmáÍio de Aço cJ Bandeiâ
Peso Supoítâdo: 30 Kg por Bandêja, Número de Bândejas: 04
Bandeias intemas. sendo 3 rêoulávêis.

UND 50
R$

1.024,34
R$

51.217,OO

18

Armáfio dê Escntório - Armário de EscÍilório. AltuÍa: 160 cm,
LercuÉ: 80 cm, Proíundidade:42 cm, Pêso:44,000 kg,4
prâteleirás ÂÍmário êscritório, mateÍiel: mdp, quântidêdê
ponas:2 un, malênâlporia: madeirâ mdp, quanlidadê
pralelêira§: 4 un, lârguÍa: a0 cm, aliuÍe: 160 cm, câÍacterísticãs
adicionáis: com íêchadura Íonlal, ê puxádo.es, profundidade:

UND 50
R$

962 05
R$

48.'102,50
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Proces,co nl

Fl r ijiicê:

500 mm, ac.âbâmênto superÍcial: táminâdo môlámínico, coÍ
c€rvalho mâlvâ, mâte.ialbase: aço com sâpâtas niveladoras,
lipo: ello, e§pe§sura tamoo: 25 mm

T9

Armáno Guardâ Vol C/ Chave Em MdÍ - Armáno Guarda
Volume Com Chãve Em Mdl Medides: 110 CM iLârguÍá) x 110
CM (Allura) x 40 CII (Proíundidsde) Co.: Brenco TX com
boÍdâs 6m PVC. Aímádo, mâteÍial: madeira mdf, tipo: guarda-
volume, quentidedê porlas:4 un, tipo ponastÍechadura
melálrca, acábâmento supêrÍlcrar lâminâdo melamtnlco cor
argila, alturâ: 160 cín, laígura: a0 cm, profundidadê: 55 cm,
carâcieí3licas adicionâi§: châvês individuais e prátelêÍâs
deslizantss quântidâde pratelerâs: 04 intêmas requtávàs

UND 50
R$

2 900,00
R5

145 000 00

20

Armário com 2 Portâs, Armário com 2 Podás Anura {cm)180
Larsura (cm)62,5 Píofundidade {cm)35.5 Câraclerísticas
Gêrâis- Poduzido em MDP - Coôta com 2 poítâs - Châva para
maiorsegurânçe - Pés êm plásticos - Possui4 prateleÍâs
inlemas - Acábamento êm pintura UV/TX. Àmáao de aço com
2 poítâsr Drmensôes: ehurâ de 180 a 210 cm x lârgurâ d€ 70 a
110 cm; Praleleiras: 4; Matêíiál confecção: açoi Capacidads
Por Prateleirâr 50kq

UND 30
R$

81571
R$

24.471,30

21

Guârdâ Volume Em Aço Com 20 Porrâs, Cinzâ Perâ Cadeado
- Guarda Volume Em Aço Com 20 Porlâs, Cinzâ Pêra
Cadeâdo Medidas AltuÉ: 193Cm Lârgurâ 13ECm
Profundidâde: 40 Cm CâÍecteÍísticas Totâtmeííe Monrávêt.
Dispensâ A UtilizaÉo De Parafusos Com Piláo pâía Câdêado
(cadêrdo Náo lncluso) Estrutura Châpâs 24 E 26 (0,60mm E
0,45mm) 20 Portas com 1 Venezranâ Pârâ VenlitaÉo E 1

Reíorgo lnlêmo Por Poíra Capâcidade po. pratet€Ía 15tg
(Bêm Disbbuídos) ltens De Séíie 40 Câbidês De Nylon 10
Pés Regulávêis Em Pvc Pintura Eletroíátic€ Á Pó Ctintâ
Hibndâ) Nâ CorCinzâ CdslálPinlura Em Esmatte Sintetico

UND 2A
R3

2 788,50
R§

55 770,00

22

ARMARIO 3 PORTAS E 4 GAVEÍAS - Armáío lvateriat
Produlo Poduzido em MDP 12mmt Dobrádiçâs e CoÍrediç€s
Melálicâs; Puxadores e Pés em Plástico PVC: pintura 8p com
Acabamenlo Fosco Dêsc.iÉo do Tamâflho Anurâ 87 cm
Largura: 133,5 cm PÍoíundidade: 37 cm Ouantidâde dê Pés 5
pés Númêro de porlas 3 Portas númeío de gâvelas 4 Gavelâ§
- ARMARIO BAIXO Parâ COZINHA (cABtNETE), com tampo
MDP 15mm pre montado, Design modemoi Pês coín
Í€gulagem da alturai
Amplo espâço antemo, mânuâlde monrâgêm, complexidadê
baixa paÍa montâr Cor pÍeferênciâlmente bÍan€ com lâmpo

M6dide minimâ dê lâAura 1,20mt

UND 10
RS

573,U
R$

5.738,40

23
MESA DIRETOR - lúêsa DiretoÍC/ Pé l\rêlálico Mateíiat: MDP
INFORMAÇÔES TECNTCAS Mêdidas: 75x15ox6o pêso Max
SupoÍtado: 50kg Peso 8nJlo:21.66 Ko

UND 50 R$
60 00

RS
3 000,00

24

MESA ESCRIÍORIO COM 3 GAVETAS - Mêsâ de Escrnóíio
com 3 Gavelâs Allura (cm)75,5 Lárgu.â (cm)113,9 / 127,8
Profundidade (cm)41, 5/ 46,5 Estruturâ êm MDP 15mm ê Íibra
3mm (fundo da gâvetâ) Possuilrês gâvetas , Puxadores
exlemos em pláíico. - Oesign modemo e muno funcionât -
Capacjdedê: 20 kg no tampo mâioÍ, 10 kg no tampo menoÍ, 2
kglorgqvêta.

UND 5
RS

538,61
R$

2 693,05

25

Pollrona paíâ âudnódo de lecido com prencheta, Poltronas de
Audilório Poltrona paÍa audilório de têcjdo cêíiiíic€do. 2.Com
prânchêta, 3.Contrarspás de mâdeira, Esp€ssuía de 1smm,
4 Pés de aço pâra fixâr no cháo, Êspessurâ do aço dê 2.2mm,
Pinlure elêtroslática 5 Breços ê acãbamenlo Írontal do braço
€m mãdêiE; 6 Espumâ de álla densidâdê moldada à frio:

UND 150
R$

694,55
RS

104.182,50
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E§TÂI'O DO MÁRÁNIIÂO

PRf,FEITURA MTJIII|CTPAI I'E ÁLTO ÂLEGRE

Folhas n"-

Processo n

R u blica;

páriná ã dê 50

7 Rebâlimênlo do assenro poÍ mola, 8 Espuma do encosto:
Êspêssura ds gcm, densjdade de 45kgvm3, 9.Espuma do
âssento: Espessura dê gcjn, densidâde de 50kgs/m3i 10. Vâlor
pârâ Íleiras d6 5 assentos ou mais. Dimens6es: 1 Centro-a-
centro dos brâçosr 580ÍÍm ,2 Altura toialda poltrona:
1020mm, 3. Allura do ass€olo: 450mm, 4 Comprimenlo com o
ássenlo abarlo:700mm, 5 Compímenlo com â prânch€tâ
abe.te: 780mm, 6.Larqura do b€co 80mm. CorAzut:

26

Cedeire Ereculúâ em longeriná com 3lugâres - Cadeire pere
es€rilório execulivâ universilária com prânchetâ escâmoetável
ê um brâço Íl(o em longârina com 3 lugâres com bâse fxa O
Í€ve§limenlos do assento ê encoío é em tecido Ps§o
supoiado 120 kg. CaracleÍísticas: Âssentor L?t4 x P40 cÍni .

Êncoslo: 143 x A29 cmi LoôgeÍinâ secÍetária univ6rsitáÍia 3
lugâÍes, . Allura do assenlo m crrl. Unversdána pâra
auditóÍio; . EírutuÉ palilo Braços lixos pretoi . Conrínuot .

Pranchelâ escEmol€ável: Cor Azul

UND 100
R$

735,33
R$

73.533,00

27

Cedeira DiÍetoí êm Longânna com 3 lugaíes - Cadairâ Di.etoí
em Longádna com 3lugarês Pohrona Oiretor fixâ ergonômica
êm longaÍina com 3 lugeíes de ÍabÍic€Éo nacionat com
encoslo ânatômico, sendo estrutuÍâ Íxa , o mec€nismo dessa
longeÍina é Íixa, êspumâ enatômicE injelada com espêssuía de
incriveis 70 mm no assenlo e 70 mm no encosto gomâdâ. Co.

UND 100
R$

965,00
RS

96.500,00

28

CadeiÍa 3 lugares longannâ assento e encoslo êm
polipropileno - Cadêirâ 3 lugares tongârina assento e encoslo
ôm polipropil6no Base longâdna estÍuturâ quadradâ 50 x 20
mm. Estrulura do encoslo §o em âço oblongoA[uía lotel: 80
cm Lergure tolal: 145 cfl Proíundidadê totat: 55 cÍn Âtture âté
o âssento: 48 cm Dmensáo assento: 47 cm x 40.Ín Dimensão
oncoslor 46cm x 31cÍn CoÍAzul

UND 100
R§

663,60
R$

66 360 00

29

Espelho com moldurâ 38x1o8cm - ESPELHo, MATERIÀI
VIORO CRISTAL, FORMATO RETANGULAR, ESPESSURA 2
MM. COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 40 CM,
qcRAoTERiSTIcAS ADIcIoNAIS MoLDURA ÊM MADEIRA

UND 2 R$
250,00

RS
500,00

30

Cavelele de Pinlurâ Compacto Dimensóes do píodulo 4E x 0.4
x 154 cmi 4 Quilogrâmâs, Csvalete pinlura, materiatr madeira,

trâlâmenlo superfi€jal: nâtural, lamanho: micÍo, base âpoio:
mog!:jlporrê acêssonos colgriIg4q

UND 20 R$
138 62

RS
2.772 40

3T

Câvelele P/ Flip-charl C/qu€dro Branco 60x90 Madoire -
Câvalele P/ Flip-chârl Cyquâdío Brânco 6Ox9O Madeirà 2525
Cârac1eÍislicâs 'Altura : 18oo,n x - Larguíâ : 60c{n -
Confêccionâdo em Pinus - Ouadro Bíânco I 6ocÍn târgura x
92cm altura - Porta blocos para até 50 Íothas

UND 2A RS
255,53

RS
5.1'10 60

32

Conjunto Mesâ 80cÍnx80cm e 4 Câd€ira§ - Conjunlo escotar:
componentes: 1 mese ê 4 cadeires, maleÍiel: mâdêiÍa e aço,
lamânho: cic-01, máedattampo: mdf tratamento supeícial
êslrulura: ânliÍam€inoso ê pinturá em êpóxÊpó, caracreístjcas
âdicionaisr cadeiras com assênto e encoío êm potipíopitêno,

lâmpo: laminado melaminico, cor vaÍiadâ

UND 2A
RS

517,50
R§

10.350,00

33

Cadêira EscÍitono Exêculiva GiÍãlóíiâ Com Regutagern de
Alrurê a Gas Tatada Prerá CADETRA DE ESCRTTóR|O
EXECUTIVA COIV BRAÇOS 5 Pés Com Rodizios Em
PotipÍopileno Mulivrsâo (Grratons) Com Regutâgem De Alura
Com Plsláo A Gas. Acábâmento Em Ptàslico Na Bâse.
Encosto E Ascento Em CouÍino
P.€lo Ou A2ulMannho, Espuma lnjelada, Nyton Unra
Resislente Nâ Base; Padôs Melaticas Pintadâs Com Tinte
EpóxiA Pó; Base Dos Pás Em Aco Carbono: Com

UND 10
R$

394,36
RS

3 943,60
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Folhas n'

Processo

Rublica:
PRfFEITURA MUNICIPÀLDE ÂLTOÁLf,CRf, DO PTNDÂRÉ

LOTE 02 - Elelrodomêslicos e Eletrônicos
TEM UND IOTO V V TOTAL

Capâodade De Supoíte De 100kq; Com 0'l (À1o) Dê Gerantia.

34
Cedôirs Plásticá 04 pês - CÂOE|RA, MATERIAL PúSÍICO,
COR BRANCA. CARACTERiSTICASADICIONAIS
EMPILHAVÉ1, ÍIPO SEM BRAÇO. CADEIRA SECRÊÍARIA

UND 200
R§

53,85
RS

10.770,00

35

CADEIRA SECRETÂRIÂ FIxÁ PÉ PALITO LAMINAOA
CORES DIVERSAS Mêdidâs: A - 0,95 cÍn / L - 0,55 cm / P -
0,58 cm - CadeiÍa SecretaÍia Fixa Pe Palilo Prela Pa.a
Escrilóric'/RecepÉo Especificaçoes: MáeÍial Assenlo/Encosto:
Âssênto êncosto dê êspumâ laminadâ, assenlo êm lecido
30mm e encosto em lecido 25mm, reveíida em tecido Peso
lo. áDÍoximádo do Produlo 4 kq Câoacidâdê de CeÍqâ 120 Kq

UND 50
R§

400,00
R$

20.000,00

36

Conjunlo lúêsa de Jantar Pr6la com 4 Cadeiras - CONJUNTO
COI\4 MESA OUADRADA GRANITO COM 4 CADEIRAS -
conjunto com mêsa lubula. c/ cadeiías, conÍêccionada em aço
lubulaí ê com pinlura na coÍ branca em epóxi com acabamenlo
em allo bíilho, a mêsa possuí o lampo em granito; as 4
cadelÍas possuem assento estoíado na cor p.êta. Dimensôes:
ellure: 77 cm laíquía. 90 cm profundidâdê: 200 cín pêsor 140,2

UND 10
R$

1230,00
RS

12.300,00

37

Gavotêiro 3 Gavêlâs ê Rodízio§ Branco ' GAVETEIRO
MÓVEL, MADEIRA AGLoMERADA, LAMINADo
MELAI\/IÍNICO, 3 UN, 60 CM, 39 CM, 52 CM, COR ARGILA,
RODIZIOS DE NAÍLON / PUXADORES TIPO ALÇA

UND 40 R$
810 84

R$
32.433,60

38

Mesâ 8 lugares bancos dobÍaveis - À,{esa reíeitório 6 lugares,
essa mesa para reíeitório tem 8 bancos escamoteáveis
quadÍados e a§lruturâ Ílxe de tubo de âço câóono. lúesa de
rsfejtório corn bancos es€molêaiveis são ólimos pârâ
economia de 6spaço e também para evitar o desgaste na hora
da iimoezâ. oois esse bancos se dobram.

UND 30 RS
3.513,33

R$
105.399,90

39

Mêsa rgleiloÍio 8 lugaÍ€s eírururâ d€ iubo de aço cêrboôo -
Mesâ r€fêilório 8 lugarcs bancos fuos acoplâdos, estrulura fxâ
de tubo de aço cárbono no modêlo W, tâmpo rcveíido em
Íormica. Oelalhamênlor Proddo: Mesa Refeíório]lpo: 8ênco
Pé WOuânlidade de lugarês: 8 Dimenso€s monlado: o
Larguía: 24000
Profundidâde: 80OoÂllura: 75omm Tâmpo: MDF 15mm,
rêvaslido êm FôÍmic:r Eítulurâ: Tubo de eço cerbono Sem

UNO 60
R$

1.722,49
RS

103 349 40

40

Mesa para compulâdoí com poíta teclado - MESA PAFTA

COMPUTADOR, com especiÍcaçôes mínimas:com bâsê em
MDF, Íevestida em mêlânica com duplê facê, conÍecoonada
êm eçc,/íêÍÍo, suports de CPU elêclâdo, composição simples
nâ cor azulcom boÍdas cinza, com passa Ío, med.
aproximaóamonle 0,80 compdmêntô 0,60 dê âllura, marca de
referéncia: Valsnlina, equivalenle ou de mêlhor quâlidâdê

UND 60
R§

412,32
RS

24_739,20

4'1

túêsâ r€uniáo redonds 120x75 1smm - MESA OE REUNIÁO
REOONOA 1,20M Mesa dê rêuniôês €dondâ, 1,20m
diâm€ntro, MDP 15mm, estrúuÍa em aço 5 patas com
tralam6nlo ânlifeírugsm e revestimeflto em êpox i-pó de altâ
resislênciâ. À,llóvel conÍeccionado em MDP (Medium Density
Pârlicle Board - châpe de Pârliculâs de À,,|édia Dênsidadê) ná
espessura d3 1smm com re veslimenlo êm laminâdo
melsminlco BP (barxa pÍêssào) de âltâ resrsiencra com
êncebeçámento com íitâ dê bordâ de 2mm. Encabeçáme nlo
dê boídâs Íeato poÍcenko de usinagem com pêrÍlde PVC
instalado p€la §islêínâ hotmelt à 160"c.

UND 25
R§

269,48
RS

6.737,00

VALOR TOTAL Do LOTE 1 - RS 2.716.193,95 (dois milhões e sásc€Ítos e dezesseis mil€ cênlo e novonta e
três reais e novênta e cinco cêntâvos)

MINUTA OO EOIÍAL CPUPMAAP
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ESTADO DOMARANHÀO

Folhas n'.

R u blica:

PREF[ITUR,{ MUNICIPÂI, DE ÀLTO ÂLECRE DO PINDAR(

UN]TÂR]O

1

BebedouÍo Reíngerâdo Coluna perâ gálão dê águe minerel
mínimo de 5litros d6 água geladâ por hora GEúGUA TIPO
COLUNA Bêbedourc lipo coluna, c.m água
nalurale gelada, rêÍíigeÍação poícomprGso( Íeila com gás
R134a (náo agnde acamadâ de ozônio), gâbin€le em âço corn
pinlura eletrostálica a pó e painel
Íronlel em plásljco injetâdo, com lermoslato cenlrál pará
conlrole grâduâl d6 temperaluÍa (entre 5' e 15'C), potênoâ de
98 walts, siíemâ Easy Open quo íaz a
abôrlura aulomátac€ do gaÍralão e bâiro consumo de ênsígiâ
Cor b.âncâ, ou bíânca/cjnzâ Supodã gâlóes dê alá 20litrôs
reservãtório de água g€lâda suporla 5 líros altura mà(ima ds
copos 17,5 cm Dimensóes do pÍodúo (L X A X P) 32 5 cín x
100.5 crn x 31.5 cm Peso: 12 Kq Garantia minima dê 01 âno

UND 20 R$
719,00

R§
14.380,00

2

Bebedouro 2lomeiras em aço rnox Águe ÍIíade e gelada com
qualidâde em um único reseÍvalóíio Acompânha Íltro
(eíemo) dê fácjl inslelâÉo, epárâdor de água ÍÍonlel am
chapê de aÇo inox com dreno - AEaEOOURO INOUSTRIÂL 2
TORNEIRAS- Bobadouro lndustáal Em lnox 50 Lilros De
Coluna Com 2 Tomeirâs Oe Água Gelads. Coluna ApaÉóor
(Bicá) De Águâ Em Châpa Dê Aço lnox Coín Dreno Pâía
Sâidâ Reveslimenlo Extemo Em Aço lnox Sêípentina lntemâ
Pârâ R€sÍnamenlo Da
Água No ReseNaloÍio Em Aço lnox 304 Píopnâ Paía contato
Com A As'ra Tomada Com 3 P'^os, ConÍo.me Noma
AbnUNbí/603351. Cerlificâdo Pelo lnmôlro Gâíáôtra mínimâ

UND 2A
RS

2 925,00
R$

58.500,00

3

Bebedouro lndustriâl 100 Litros lôox - BEBEooURo -
Bebedouro lndustnal 100 Litros 'Gabin3le EslMurál
FâbÍicedo em lnox 403i ReseNelóno Coníeccronedo em
PolipÍopilêno Alóxico; SeÍpênlina inlema em lnox 304i Bora
Conlroladora do Nivel de águat AparadoÍ de água (pingadeira)
em ABSi Dreno de escoamento embulido; Unidade
CondensadoÍa EMBRACOT lsolam€nlo Térmico EPSi Sistêmâ
dê RêÍíigêrâÉo Balâncêadoi Bâixo Consumo de Energia;
Íênsáo Eléirica: 220 volts. Gârêntia minimâ de 01 âno

UND 40
R$

1.987,84
R$

79 513,60

Rêf.igerâdor Duplex (02 podâs), dê c€pactdade minima de 470
lilÍos, com sislemá Frost Frôê, Prêlêl6irás €m vidro iempsrádo
e pás niveledores dienleiíos e íodizios lraseiíos clâsse A no
consumo de eneÍgaa. 220 Volls. Cor Brancá Garanliâ minima

UND 25
R$

3.650,00
RS

91 250,00

5
Rehgerador Duplex 02 po.las, 340lilros, com sistemâ Frosl
Frô€, Clâsse A no consumo de energia 220 volls cor branca.
Gárántiâ mínimá dê 01 áno

UND 25
R$

2.500,00
R$

62.500,00

6

GELADEIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 41OL
DEScRIÇÃO: RefÍigerador v€dicãl combinâdo, linha bÍânca.
sistema de rêfrigemçáo frostfree (degelo automálico) com
capacidâdê minima de 410 lÍÍos. OIMENSÓES BÁSlcAs' E

CAPACIDADE: 'Dimensáo condicionada ao pÍotêto de
ârquiteluaâ, no que diz íespeito ao espaço dísponivêl para â
inslâlação do equipamenlo Largura máxima: 750mm;
Câpâcrilade roral minima de 41oltlros caRAcTERíSTlcAS
Gâbinete tipo'duplex'com duâs ponas (írêêzêr ê Íefrigerador)
Rerrigerador vertiel combinâdo, linha branc€. Sisi€ma dê
reírigêraÉo froslfree Gâbinêlê enemo do tipo monobroco 6
poías reveslidas êm chapa de âço com ecâbamenlo êm
pinluíâ êletrostálicã (em pó), nâ cor bráncâ Pâítês inlemas
aevestidas com painéis plásticos moldedos com rêlevos paÍa
supode das pralaleirâs inlemas deslizanles Conjunto de
orâtêlêkâs rêmoviveis e requláve§, de malê.iâl íesislênts

UND 30
R$

3158,41
R$

94_752,30
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T'REÍTTTI'RÁ MUMCIPAL DE ALTO ÁLEGRE DO PINDARÉ

Rublica:

Prâlêlênâs dâ porla e ceslos em matenal Íesistenrê,
Íemovíveis e regulávêis. Gavetâ em mâlêriâl resislênte parê
âcondicionâínênto de frutãs, vêídurã§ ou legumes. Sistema de
fechamenlo heÍmético Balenles das poías dolâdos dê
sis16mâ ântitrânspiÍantê.

7

LtOUIFICADOR INDUSTRIAL com coryo e copo em aço
inoxidável, sendo que o clpo possuâ elçá laterais, hélic€s em
aço inox, bivoll, mínimo de 3,150 rpín, câpácidâde 4
lilÍos.GaÍântia Minimâ: 1 ano

UND 2A
R$

1.145,00
RS

22.900,00

I

LiquidiÍcádor induslrial Copo êm âço inox com capecidâdê d€
6lilros. LiquidiÍcãdoí lnóustnal6 Lnros - Baixâ Rotãção
1 000W O liquidiÍcador induínal de balxa ÍotâÉo E ideâl
paê miíurar, tnluraÍ ou liquidaÍicáÍ pois cor a com 6 lalros d€
cápacdade e 1000W de polénc,a Tem copo em rnox
gâranlindo maior duÍabilrdade do produto. Garânlia Mínims: 1

UND 2A
RS

942,10
RS

18.842,00

9

Liquidificâdor induslÍiâ|. Copo em aço inox com câpecidâd€ dê
l0 liaos - LrqLrdfrcâdor hduslaâl 10 l rcs corpo hox
alimêntaÉo - voltâgem bivoli polêncaa: 1/hp/800walts
frequêncja: 50/60 hz rolaÉo: 3850 lPm copo: l0lilros em aço

UND 2A
R$

1.641,60
R$

32.832,00

10

Aparelho PuriÍcádorde água: PuÍirlcâdor de água Ertirlc€do
p€lo INMETRO CaÍadeíslicás cor b€ncã, íomecimento de
á9uâ em, pelo mênos, duâs têmpeíauras:"nalurâl' e "gebda
medindo âpaoximâdamente 39 cín de alluíâ, 30 cm dê lârguÍa
e 38 cÍn de pÍoíundidade, câpacidade mínimâ de
a.mazenamenlo de 2 lilÍos de águâ gelâdâ pârâ elender
demanda aproxima& d6 30 pessoas por hoÍa. Sistema de
refígeíâçao porcomprêssoÍ, com 1 {um)elemento ÍltÍanle de
no mínimo dupla ÍiiÍagem, Í€movívêlô dêsc€rtávêlcom vide
útil mínima dê 4000 lilros. T€írsáo 220V ou bivolt. cenificádo
oelo INMETRO,

UND 20
R$

598,51
RS

11970.20

11

Tela de projeÉo tnpé com lêla Tíipé 1,80x1,80 com NRT 003,
estrutura 10O% alumunio Enrolamento aulomatico por molas,
telâ portátilcom alçã anatomica p .anspode, típé têlescopio
com a,usle de ahuÍa po.gâtilho de acionâmento suave all2 80
m sistêmâ dê aiuíê de imaoem lrapezoidal

UND 10
R$

1.0É2,28
RS

10 622.4O

12

Telâ de píojeçáo MÂP^ 3.651 2,74 (180) em lecido MATTE
\ àíe com verso prslo, p6íÍlsupêíioíe inÍêíioí em alumanio
desing exclusivo com pinluía elêlíosiatacâ na coÍ pÍ€la, gânhos
parâ fxaÇáo ênrolemenlo manual

UND 10
R9

2 331,56
RS

23.315,60

13

Tele de projeção tnÉ com tela Tnpé Seáe 42,00 X'1,53
eslojo octogonel em aço câóono Pinturâ êletrosláticá prele
rêsistenle a riscos ê corÍosõês Tecido de proieÇão Malte -

UND 10
RS

769,16
R$

7.691,ô0

14

smaft Ív 43'cryslâl UHD 4K2020 w{iBorda lnÍnrta
Controtê Remolo Unrco Elueloolh e Processador Cryslsl4K -
TELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGÉM 110/220
V, CÀRACTERÍSTICAS ADICIONAISFUL HD, SMART TV,
DVT, WOESCREEN 2 ENTRADAS RF, TIPO TELA LED,
ÂCESSÓRIOS CONÍROLE REMOTO

UND
R$

2_244,00
R§

11.400,00

15

MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO DUPLO MÁO LINHÁ
5A5MM - MICROFONE SEM FIO PROFISSIONÂL
COMPLÊÍO + CAAO TRANSMISSORI 01 MICROFONE SEM
Fro 01 RECEPTOR 01 CABO ÍRANSMTSSOR (P10) 01
ANTENA PARA MICROFONE

UND 20
R$

1290,00
RS

25.800,00

16

IVICROFONE, TIPO DE MÃO SEM FIO, RESPOSTA
FREOÜÊNCIA 20A 20,OOO HZ, TIPÕ RECEPÍOR 2
ANTENAS. CARACTERISTICAS ÂDICIONAIS 2
MICROFONES C/SIST DUPLO,2 ÍRANSI\,IISSORES C/ CÁP
S. ALIMENTAÇÁO EXTERNA RECEPTOR 220 VCA,

UND 20
R$

1.7U,12
R9

35.682,40
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Folhas n

Rublica

ALIMENÍAçÃO RECEPIOR 15 VDC. FREOUÊNCIA UHF 3
EANDAS, TOOA 9OO MHZ. APLTCAÇÃO ESTÚD|O, PALCO E
ÂUDITÓRIO, SENSIBILIDADE +/.3 DB

17

AndoeÍ Sistema de microfone de lapela sem Ío UHF MicÍofone
de lapela duplo com 2 transmissores bodyp.ck 1 coneclor
USB 6 Íêc€plor de poÍtâ de 3,5 mm 30... Esp€ciÍic€çóes:
Meleíel: Plástico Cor prele Tipo de micÍofone: condensedoÍ
PadÍáo Poler: Cáídióidê Âlcancê de lrabalho: 30 metíos (alé
50 meÍos êm espáço ebeíto) Compnmento do cábo do
micÍofone: 90 cÍn Peso dâ embalagem 3929 / 13,82 onças
Tâmanho do pacote: 31,5' 2a' 6 qn t 12,40'7,87 ' 2,§ pol

UND 10
R$

654,01
R$

6.540,10

18

Câüe dê Som Alivâ 800W, com êntrâda pârâ ljsb ê Sd c:ríd
Bluêlooth pâre conectâÍ sêm Ío §êu smârlphone, enlíâdâ pârâ
micÍofone ou mslrumênto musicâl ê controle rêmoto O sislema
é composto poÍ uma câixá com WooÍer de 15 polegadas,
800W, blueloolh, Usb, mp3 e entrêde de linhâ Rcá.
EspêciÍcaÉes Alimentação: 1 1OV- 220V {bivolt châveado)
DÍiver 1 polêgada (titânio) EnlÍadas: 1 paÍa Microlonê (
Xk&1/4 Jack), 1 Rcrxh- Funções: Usb, Sd, MP3, Elueioolh
lmpêdância: 4 Ohms Conlrolê de Volume, Amplificador Ciasse-
B Poiâncis de Pico: 20OOw Poténcia: 80OW Resposta de
Frêquência: 60H2,35 kHz Saida 1 Xk&1/4 Jâck Sensibilidade
92dB (1W/1m) Tamanho do Âllo Falanle 15 polegadas Saída

UND 5 R§
2 295,33

R5
11 476,65

19

Caixa de som com Pedestal Blustooth USB 20O w
ÉspeciÍcâções:'1x Woofer de 15"i1x Dnvêr de Íitânioi2oow2
BândÉs de equalizaÉo; Enlradâ ÍúlC bálencêâde com
conector6s XLR e TRS 'll4"t Entradâ LINE com conêctoíês
XLR, RCA e P2;Controle de volume MASÍER; Reproduz
âíquivos MP3 âlravés de poda USB/SD card. Comunlcâçâo viâ
Bluôtooth; ReceploÍ de FMi Le or USB / SD CàÍdiConêclor
XLR macho parâ Pre-oul, Rodizios incoÍpo.ado ao gabinere
para íacllrdadê dê kânspoílê Rêcêptaculo de 35 mmJa
incoÍpoíâdo pera monlágern em pedestal com sistemâ de
kâvámênloi Oimensóes (LxAxP): 44 x 79 x 36 (cÍni Peso
17kq

UND 5 RS
1 850,00

RS
9.250 00

20
Ceixa do Som Aliva modelo iguâl ou semelhanle Brava 1000
1- Câixe dê Som Pâssive modêlo igual ou semelhanlê e Bíâvá
'1000 1' Cabo P1OXP10 de 10 metrcs 2,Tripes

UND 10
R$

1.900,00
R$

19.000,00

21

Suporle pâ.â pa.ê microÍone girefá Supoíe giràfa paÍa
micíoíonê, design inovadoÍ, regulagem coín getilho para âjusle
rápido de eíênsáo ê âhuíâ, tnpé antideírâpante retétile
pintura elelíosláicai - PEDESTAL MICROFONE - Suportê
giaâÍe pârâ microíone. CaÍâcterí§ticas: rêgulegem com gâtttho
pâra ajusl€ rápido de eíensáo, lípé anlÉderapanle rekátjl,
pintuÍa elêtroslátic€ e t.alâínênto anlfenugem. Base pnncapal
sem rogulagem de aliuÍa, iendo como único ajuste d€ alturâ â
Articulaçáo d€ Girâfa. lnvertendo sua Giíáfa pâre baixo, a
€llurâ do microfonê pode varieÍde 58 a 90 cm de âltuía êm
ÍelaÉo ao cnáo Com a Girâfa em posação noímâ|, o
microÍonê podê Íic€r posicjoôedo a umâ âllurâ de 120 â 165
cm Na coÍ prela FabÍicado com tubos de aço, pinlura epox
prêta Com pêçâs de pláíico inj€lado de alta re§istência nâs
junlas e aíiculâçóes. SiíÍilâr, ou de melhoÍ qualidadê.

UND 20
R$

121 23
RS

2 424,60

22

Mesá dê som híbÍr& (ân3lógi€ com íunçoes digitáis) 24
canâis, ,l group buses + st bus, 6 aux sends + 2 íx sends, 1

malrix oul, prccessâdores inlemos fx1:rev-x (8 program
paíametor conlrol) / Íx2:spx (16 progr8m, parameter c,ontÍol),
distorÉo harmônica lolal0,020Á (20 hz,20 khz@ +14dbu)
frêquêhoa de respo sta +0.í-1.0 db 20 hz,20 khz, niveldê
sâídâ nominâl @1 khz. voltâoêm 10G2 40 v. 50 hz / 60 hz

UND 3
R$

4.653,34
R§

13 960,02

MINUTAOO EOIÍAL. CPUPMAAP
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Êolhâs nq

R u blica:

Processo nl

automática (maícâ de reíeíêncra yamâhâ, soundcÍâÍt ou oulía
dê quâ|dâdê iqual ou suDenor.

23

SUPORTE PEDESTAL TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM SUPOTIA

alé 80 Kg: Com chapêu plásllco paÍa Íxação da ca,,â e pno
trâvâmenlo; Febaic€do coín lubos em aço com pinlura
eletroesláica, posuk4 niveis de allu.â, Pés ânlideíyapante
Rêí. ASK ou similaí ou de melhoraualidade

UND 30
R6

215,91
R$

6 477 30

24

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 1OO LITROS
VOLTAGEM: 220 V. CAPACIDADE DO RESERVAÍÓRIO OE
ÂGUA r00 LTTROS - VELOCTDADES 3 FUNÇÃO
OSCILACÃO. PERMITE O USO DE GELO

UND 10
RS

2.000,00
RS

20 000,00

25

ReÍrêsqueira 2 Rêsêrvâlórios cerâcterisljcás - Equipemênto
destinado à crnservação de liquidos iá reÍrigerádos;'
ReseÍvâtóíios coín ellíssimâ resiíêncre à quebra e de fácal

higienizagâo; - Sislema de agitação clm pás; - Pás com
mlaÉo de 40 RPM| - Íeclas independenles pâre comando da
ÍeíngeraÉo e dos agitador*, - Comprassor hêrmélico de
ÍêlÍigeraÉo com alto rcndimedo, bâixo consumo ê supêr
silêncioso, - Gás rofíigerente ecológico age seín agEdir â
natuíêzâi- Capa do êvaporadorem aço inoxadáv6li -MâÍÉÉo
de nível miüimo e mínimo de líquido no póprio res€NelóÀoi -
Componenles pláslicos etóxicost - Bico de saida de liquad

os em 3iliconê. Maeíiâl Gâbinetê em açô inoxidável Cor Cinza
Dimensôes Exlemas (A X L X P)68,5 cÍn x 41 crn x 49 cm
Áreâ lnlemâ Útil (A x L x P) Náo Volume lnlemo Náo Pêso 2,1

Kg MotorMonofásico Tensão 220 Vols Consumo Elétíico 0,24
Kwh/mês Polênciâ (CV) 1/6 CV Potência (walis) Não Tipo de
Gás Náo Capaodadê 32 Litros

UND 5
R$

3.000,00
R$

15.000,00

26

FORNO DE IúICROONDAS CAPACIDÂDE DE 30 LITROS
Capacidadê de 30 latros, display digilal, polê.cia minimâ de
1000w. Tec.las ftipidas, alimenlaÉor bivoll ou 220 volts. CoÍ
branco ou inox Sêlo inmetro, eícjência en€roálica clâssê A

UND
R$

925 00
R6

4.625,00

27
Televsor, temânho lela: 50 pol. voltagem blvoll v,
carâclerísticas adbionâis: smad lv. full hd. enlradas hdmi usb,
conveÍsor di, lipo lelar led, acessónos conlíole íêmolo

UND 5
RS

2 492,97
RS

12 464,45

28

Aparclho aí condioonedo, capacrdade refrigerâÉo: 18.00O
btu, lensáo: 110,220 v, lipo: splú, modêlo: splil inverter,
ceÍectêííicês edicjonai§ 1: conlíolê remolo,displây
dioilal.limêr.selo orocrl

UND 10
R$

3.109,50
RS

31.095,00

29
Apâíelho aÍ condicionado, câpecided€ reíngeÍação: 12 000
blu, tensáo:220 v, tipo: split hiwall, câracleristicas adicionais
'l: coílrole remolo s,Ío, invoíer

UND EO
R$

2147,OO
R3

174.960,00

30
Suportê paÍâ TV Fixo de Par6de 14 à 84"

UND 40
R6

100,00
R$

4.000,00

31

TEL-A OE PROJECAO RETRATIL MOÍOR'ZADÀ 1OO

POLEGADAS 16:9 TELA DE PROJECAO: RETR AÍILCOM
ACIONAMENTO POR CONÍROLE REMOTO SEM FIO
RADIO FREOUENCIA COM ALCANCE DE ÂTE lOO

lúETRoSi ACIONAIúENTO PoR ooNTROLE REMoTo SEM
FIO RADIO FREOUENCIA CO MALCANCE DE ATE lOO
iúETROSj AcIONAMENTO POR BOTOES LocALlZÀDOS
NO I\,IODULO RECE PTOR OO CONTROLE REIúOTO:
PONTO DE PARADA CONTROLAOO PELO USUARIO COM
O CONÍROL E REIVOTOi iúOTOR TUAULAR SILENCIOSO;
PELICULA COM GANHO 1.0 BRANCA:CAIXA EM ACO COM
PINTURA ELETRoSTAÍ|CA NA COR BRANCA|SUPORTE
INTEGRADOAO ESTOJO METALICO PARA FIXACAO EM
PAREDE OU TETo: IúANUAIS DO
EOUIPAMENTO VOITAGEM BIVOLT

UND 15
R6

1625,00
R$

24_375,0O

32
MESA DlGlÍALIZADORA - Tecnologra: DigitâlizaÉo
eletromaonélica Área ativa: 254 x 158.8 mm ('t0x6,25 UND 10

RS
,t.555.70

R$
45 557,00

MINIJTA OO EOIÍAL CPUPMMP
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ESTÁI)O DO MÁRÂN}IÀO

PREFEITURA MUNICIPÁLDE ALTO ALEGRE OO PINDÂRÉ

Fôlhâs n1

R u blica.

polegadas) Dimensóes: 359,6 x 240 x 10,5 mm Resolução
5080 LPI Taxa de âluâlizaÉo: 250 PPS Prcssáo da caneta:
8192 Níveas Altura da leilura: 10 mm Teclas: 10|ísicas. 2 na
canêtâ, um aneltouch ê um botáo pa.a alterar entre suas
ÍunÇõês Enrâdâ lüini USB Peso.6859 Dimênsáo
359,93'233,91'12,47mm Área de kabelho: 255,06*159,84 mm
(10'6,25 polegadas) Supo(e SO: Wndows 7/8/8.1/10,
M4C10.10 ou supeíior

33

I\,IESA DIGITALIZADORA WACOÀT. E§peciÍcaÉes:.
Tamanho: Area aliva 152 x 95 mm - Cor Prelo Cânêtâ:
Wâcom Pen 4K(LP-1100K) - Nívêis de prêssâo:4.096 -
Tecnologia: N.{étodo palêntêâdo dê rêssônánciâ
êleÍomagnéticá " Resolução: 2540lpi - ExpressKeys: 4
clnÍigurações personâlizáveis, especiícas do apllcalivo - Câbo
lncluído: 1,5 m Câbo USB peíá micro USB sem PVC e com
plugue em ÍorÍna de L. Desc Éo árca aliva minima de 152 x
95 mm. Resoluçáo fiínimade2540lpi Âcompânha caneta
digitar sênsivêl à prêssão com Íecnolog.a sem íio e que
dispênsa o uso de pilhâs, com o mínimo de 2048 nivêas de
pres§ão Compâtivêlcom os sislêmas operacionais Wndows
7, 8.1 e 10. Conexão âo compúâdorviâ porlâ USB. Garantia
mínima do fâb.icántê dê 12 mêses. Acompanhar pelo menos 1

ponla dê rêposiÉo dá €nelâ

UND TO
RS

1.600,00
R$

16.000,00

34

ocúlôs 3D reâlidádê viduál - Ôculos dê Rêalidadê Virtuâl 3D +

Controle Bíuelooth parasmâírphonê. Lênte dê tecnologia
íoiossen§ivel, 7 camadasdê vidro lens Ílare, lente €sféíca para
amplo c€mpo de vrsão AcelêrômêtÍo, qirosópio, s€nsorde
proximidade, sensoÍesde movimêíto compâiibilidade VR box
2.0 pmiêc,funcionamento com smârtphonês Android e
lOS.l\Iodelo de ÍeÍeénciar VR Box 2.0 Garantia mínimâ: 12

UND 2A
RS

106,11
R$

2_122,20

35

OCULOS DE REALIDADE 64GB VIRTUAL OCULUS - Ôculos
de realidade virtual do tipo íandalone . Headset independente
pârâ reâlidade viítuâ|, capacidâde mínime de ermazenamênlo
de 32G8, devê possuÍ coneclividade por WFi, o íone de
ouvido é inlegrado ao headsel, deve possuÍconêxão auxaliar
pârâ cabo do tipo P2 de 3 5mm, o funcionâmento não pode
depender de computâdoÍ ou smaítphone lúarca de Íeferência:
oculus Go Standalone VirtuâlRêâlily Hêadsel

UND 2A
R$

5.663,33
R$

113.266,60

36

Smaítfonê Tipo, AndÍoid, Mârca(S)/[ilodelo(S) Dê Referência :

Sâmsung/Gálaxy 58; I\IotoÍolâ Z Forcê, Asus/Zênfone S8, -
smârfone lipo, android, ma.cá(s)/modelo(s) de reíeÍênciâ :

sámsung/galaxy s8; motorolâ z force, asuvzenione §E,

motoÍolâ/molo z íorce, asus/zeníone â.co(ê§)lpreto, pÍalâ ou
cinza caÍacteísticâs (s): írequência dê operaÉo 29:
850/900/'1800/1900 mhz- 39: 350/1900/2100 mhz - 49:2600
mhz; sastema opeíâcional ândroid veÍsão 9.0
ou supenoí p'ocêssadoÍ com 4 núcleos 'isicos ou supenoÍ
com Írequência miníma de 2 ghzt memóíia ram de ao menos 4
gigabyle colondo de no mínimo
5.'l polegâdas,com resolução minima dê 1,t40 x 2560 pixels;

bateia - âúonomra ÍÍ'rnima de 1o(dez) hoíâs êm conve'saçêo
eminimode 40(quarenla) horâs em
stândby; memória de âÍmazênamento - no mínimô64
isessenta e quâtro ) giqâtrytes de memóíia inlemâ, com
§upoÍte paÉ câíto s de memóda; bluêtooth ê
wifi802 11 a/b/g/nac; transmissâo de dadoos - 39 hspa+êdge,
umls 4g lte (padráo brâsileiro ); homologaÉo - emitida pels
anatel, com sêlo de idenlificâçáo
com suporte a mulli- gê§tosê multi- toqu€s.

UNO 10
R$

2 549,26
RS

25.492,60

37 BINÓCULOS A D'ÁGUA 8X42 BINÔCULO. COI\,4 AS UND 5 R$ R$

IúINI]TA DO EDIÍAL ' CPUPMAAP



Processo n1

R u blica; -

SÉGUINTES CAMCTERÍSTtCÂS:DIÂMETRO DA LENTE
OBJETIVA] 3OMMiAMPLIAÇÀo: loxiPESo: 61 1G:LARGUFIA:
166MM:ALTURA: 120MM:PROFUNDIDAOE: 57MM:ALUNO
DE SAIDA: 3MM LUMINoSIDADE g,oo,TAToR
CREPUSCUL-AR: 17,32iCAMPO OE VISÁO A 1O@ À,4:

í05M,SlSÍEMA OE FOCAGEMT SPORT$AUTGFOCUS
PLUS;FAI)G DE FOCO 2M,ÓTICA DE ALTO
DESEMPENHO: ÓTICA DE ALTO CONTRASTE]À
PROVA DÁGUA: SIMiFAIX.A DE TEMPERATURA] .20 C A
+70 C;OCULARES: ERGONÔMICOiÂRMADURA DE
BORRACHA: NBR-LONGLIFETCORREIA DE
TRANSPORTE: NEOPREN:ACESSÓRIO DE CORREIA
CLICLOC;TAMPA OA OBJETIVA: SIM,TAMPA DE

ESTADO DO MÁITrT]IHÀO
PREI'EITURA MLBIICIPAL Df ALTO ALEGRE OO PÍNDARI

coNTRA CHUVAT Sll\ri __

2.922,10 14 610,50

3E

Binoculo dê c€ç3 Um dos mettrores Uin,:crtos ãm tentes nO

IO DIG]TAL, MIC O ELETRÔN]CO

vidâ úlilcontínuâ de alé 100.000 horâs

desrinados à cáçã 8x42, atNócuLo pRoFtsstoNAL oE
GMNDE POTÊNCIA, COMPACTO E COM AICANCE DE 39
KÀ4, EOUIPADO COM LENTES TIPO PORRO BAK HHD
ULTRA, AJUSTE DE ZOOM E FOCO, PARAAJUSTAR PARA
TODAS AS OISTÂNCIAS, CORPO EMBORRACHAOO, FEITO
EI/l TRIÍAN, ESTRUTURA REVESTIOA COM S CAT/IADAS
DE PROTEÇÃO, CORREçÃO DE DIOMETRIALADO
DIREITO REGULAOO E COLIMADO COM ÊOUIPAMENTOA
LASER, CONSTRUÇÁO PRISMA ULTRA PORRO
REVESTIMENTO DE LENTE UV, UVA, UVBi CRISTAL
ULTRASATINADO, ACESSÓRIOS INCLUSOS]ESTOJO DE
PROTEÇÀO Ê
TRANSPORTE BOLSA IAMPAS PARA PROTÉÇÀODAS
LENTES, ALÇA PARA TRÁNSPORTE, FLANELA PARA
LIMPEZA DAS LENTES

UNO

UND

RS
1950,00

R$
9.750,00

DIGITAL, Tamanho da rête: 7 potegâdas ResotuÉo da leta.
1024X600 PÍoletoí de teta Destigado 30 seg 1 min 2 mrn
(opcional) Deslqamenlo âutomâtrco Dsshqâdo. 3 mrnulos 5
minulos. 10 minLíos Fonte de tu2 Hz: 50 Hz 60 Hz OpÉês dê
idioÍna: 16 idiomas Ajuste dê dârar ano, mês, dia I horâ,
minuto, segundo Fomaro: Sttú / NÃO pâdrão: StM / NÃO No
modo de video: RêsoluÉo 108OFHD,72Op, VGA CâmeÍa
circulâôle: Dêsliqadâ / 3 minulos / 5 minúos / 1O minulos
Quando o cârtáo de mêmóÍia flâsh estivêr cheto, os dâdos de
video mâis importantes seráo excluídos e o vjdeo será sâtvo
Alla Íâira drnàm,c€ HDR L,gado / Oest,gado (quando tigâdo s
íunÉo d6 gravaÉo de vrdêo seÉ hgâoã aulomânc€mente se
quâlquer objelo se ínov€r sob â tônle sêm opeÍaÉo manual )
Compensação de expos'çlo: 7 grâus parâ oocão RotLto de
dâra tu'brí , FechaÍ datâ e trora pooem ser séteoonaoos na
tela No modo Foio:Aúaso de íolografia: Singlê. 2 s€gundos 5
segundos. 10 segundos. Pi\ets da toto: 1.3M 2M.5M aM

10 M 12 lú TiÍo contínuo: 3 íoros consêcrlivás euêtidâde da
folo:Ouâlidadê Padrâo Compressáo Nitidêz: Fortê . pâdrão

Suave CoÍ Nâda Píeto e Brânco Nostârgta tSO
Airlomáúco 100 200 4OO CorpensaÇáo de e,posiÉo. /
graus para opção Foto assií: Anli-choque de máo tigâdo /
desligâdo Êtiquêra de darâ: On / Off Espaqo de
aímazenamênto: Assi§rir: Para ome, Para bâixo, g(cluir.
PÍoleÇão Mudânçe dê modo.modo de grâvaçâo / modo de
cêmera / modo de reprodução Fontê de atrmantáÉo rnieífáce
DC (MicÍo USA) nâo incluida baiena Soquete do cartáo f,ash
(MicÍosD): suportê 1-128G8. Vetocidade ctâsse 1O +
Rêguladorde bfilho dê luz Destaque 8 tàmpadâs LED com

RS
1.975,00

MINUÍA DO EDITAL . CPL/PMAAP
PáÍ*râ 27 (b 50
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ESTADO DO MÂRANHÂO

Folhas

Processo t

R u blica i

40

MICROSCÓPIO DIGITAL. MICROSCÓPIO BIOLÔGICO
BINOCULAR COM LED Aumenlo: 4ox a 2000x (com ocula.de
2or opaonal) Tubo tnnocllarlipo s€denlopl 160 mm,
inclineção de tubo de 3e, com rolaÉo de 360e, ajusle
inlenupilâr dê 55mm á 75mm, âjuste de dioptÍia lado direito
+/. 5 . Ocular WF 10x (18mm). Objetiva AcÍomálicár 4X, í0X,
4ox (R), 10OX (para uso com óleo de im6r3áo) Revolvêr
ÍêveÍso pprta qualÍo obietivâs. Plaline mecãnica 130mm X
120mm, movimento X 70 mm, Y 30 mm êm botóês clnjugados
a dirêila, ô3cala vemier Condensâdor Abbs 1.25 NA com íns
diâíregma, portâ Íltro e movimenlo por piôháo e cÍomâlheiía
Foc€lizaÉo: Mâcrométíico com áreâ de tÍabalho 13 mm
Microméldco com curso dê 0,002mm pordivisào. Mscro ê
Micro conjugedo êm botôês bilâlêrais lluminâÉo: LEO coíÍl
âjusle de inlensidade luminosâ. Tensáo de entrada 9G240
volts (60h2) (cnavêêmento automálico). Pêso 10 5 kg
Dim6nsóes52 t 31 ! 35 cm

PRIT-EI'ÍT.RÁ MUNIí'IPAI, Df, AT,lI) ÁLECR§ DO PINDARÉ

UNO

UND

R$
2.055,34

R5
10 276.90

41

Fogáo lndustÍial4 boces Fomo Tampâ rnox Grelhas 30x30 -
Fogáo induslíial, melênâl: aço inoxidávêl funcionâmenlo: gás,
tipo acêndimento: mânual, lipo uso: cozinhaÍ e assaÍ

R$
1 372,61

RS
41.178,30

ânlidâde bocas: 4 unidades.
VALOR TOTAL DO LOTE 2- R$ 1 245 730 12 (um milhão ê duzenlos e quârenla e cinco mile sêtêcênlo§ e

LOTE 03 _ LOUSA INTERATIVA

lTEM DESCRlÇÂO UND QTD UNITARIO
V TOÍAL

01

LOUSA INTERATIVA NO ÍAMANHO APROXIMADO DE 64
POLEGADAS NA DIAGONAL, I.CARACTERíST]CAS
MÍNIMAS DA LOUSA INTERATIVA QUADRO INTERATIVO
DEVE PESAR NO MÁXIMO 20 KG O OUADRO DEVE SER
SENSIVEL ÂO TOOUE OO DEDO, NÃO OEPENDENDO OE
NENHUM DISPOSIIIVO FSPFCIAL OU PROPRIETÁqIO
PARA A INTERAÇÂO E OPERAÇÀO DEVE ACEITAR 10

TOOUESSI|\,llULTÀNEOS ALEM DISSO DEVE SUPORTAR
RECONHECIMENTO DÊ GESTOS COM MÚLTIPLOS
TOOUES, TÂIS COMO ZOOM NA PÁGINA, AUMENTAR,
ROTACIONAR E AGRUPAR OB]EÍOS, A CONEúO COM
O COMPUTADOR, DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE
CÂBO USB 2,0, CONEXÂO SEM FIO NAFREOUÊNCIA 2.4
GHZ, OEVE ÉSTAR DISPONIVEL COMO OrcIONAL. A
RESOLUÇÃO DE TOAUE, DEVE SER DE NO MINIMO
12800 X 9600 PONTOS A SUPFRFICTE DO OUAORO
OEVE SER DE AÇO CERÂMICO, DE ALÍISSIMA
DURABILIOADE, E RESISTENTE A DANOS, O TEMPO DE
RESPOSÍAAOTOQUE DEVE SER ENTRE 6I\,tS E 12 MS. Â
SUPERFICIE DO QUADRO OEVE SER DE FACILLIMPEZA,
PERMITINDO O USO DE CANETAS PARA AUADRO
BRANCO, PINCÉIS E MÂRCADORES COM TINÍA, O
OUADRO DEVE SUPORÍAR Á OPERAçÁO EM

TÊMPERATURÂS ENTRE .20'C E 4O'C, TECNOLOGIA DE

DIGITALIZAçÃO OEVERÁ SER POR INFRA VERMELHO, A
DURAEILIDADE DO TOOUE DEVE SER ILIMITADA. PARA
OUE O ÍEMPO DE VDA ÚTIL tTO PRODUÍO SEJA
LONGÂ PRECISÁO DO ÍOQUE DO DEDO DEVE SER DE 1

MM, DEVERÁ TER GARANTIA DO FABRICANTE OU
SEUREVENOEDOR PELO PRAZO MINIMO DE 5 ANOS
DEVE SER CON,IPATiVÉL COM SISTEMAS
OPERACIONAISLINUX. MAC E WNDOWS, INCLUINOO
WNOOVI/S 7 2 . CARACTERISTICAS MÍNIMAS
OEPROGRAMA (SOFÍWARE) PARA LOq§A

UND 15
R5

4 8r'9,44
R§
72_741,60

IMINUTÀ DO EDIÍAL CPUPMAêP
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Folhas n'.

Processo Dl

R u blica:@j
ESTÁDO DO MARÁNHÀO

PREFTIT(IRA MUNICIPÀI, Df, ALTO ALECRE DO PINDART

INTERATIVA: SOFÍWARE DEVE SER COMPATIVEL COM

CONTORNAR

PL.AÍAFORMA WNDOWS (XP, VISTA, WNDOWS 7) O
SOFTWARE DEVE ESTAR DISPONIVEL EM PORTUGUÊS
DO ARASIL, O NÚMERO OE LICENçAS OEVE SER
ILIMITADO, PERMITINDO INSTALAR EMOUANTOS PCS
FORÉM NECESSÁRIOS O AROUIVO GERADO PELO
SOFÍWARE DA LOUSA INTERATIVA OEVEPERMITIR A
GRAVAÇÃO DO AROUIVO NOS FORMATOS: HTML, Doc
PDF. ÍIFF. JPG, PNG, AITMAP, SWF, FLV, AVI, \^.J'úVi O
SOFTWARE DEVE TER RECURSO PARA TAMPAR O
CONTEÚDO DA PAGINA, E REVEL,AR O CONTEUDO
GRADATIVAMENTE. DEVE POSSUIR O EFEIIO DE
HOLOFOTE, PERMITINOO FOCAR A ATENçÁO DAS
PESSOAS, EM DETERMINADA ÁREA OA TELA O
SOFTWARÊ DEVE PERMITIR CRIAR ELEMENTOS
GEOMíRICOS, E PRÉ.DEFINIOAS, TAIS COMO LINHAS
RETAS, ELIPSÉS, QUAORIúÍEROS E TRIÂNGULOS. AO
SE DESENHAR UMA FORMA GEOMÉÍRICA, OEVE SÉR
POSSíVEL EXIBIR AUTOMATICAMENTE, AS IVEOIDÀS
DOS ÀNGULOS GERADOS OEVERÁ CONTER NO
SOFTWARE, UMA AIBLIOTECA COM OBJETOS
EDUCACIONÂIS, OIVIOIOOS E ORGANIZADOS POR
ASSUNTO. PARA QUE O USUÁRIO POSSA UÍILIZAR
COMO REFERÊNCIA EM SEUS TRAEALHOS O
SOFTWARE OEVERÁ SER COMPAÍIVEL COM ARQUIVOS
EM FLASH (SW:) DEVERÁ TER INTEGRADO, NO
PRÓPRIO SOFTWARE DO QUAORO INTERATIVO. UM
MECANISMO DE BUSCA DE IMÂGENS. PERMITINDO
ENCONTRÂR IMAGENS PELO GOOGLE, DENTRO OO
PRÓPRIO SOFÍWARE, PARAQUE POSSAM SER
UÍILIZADAS COMO REFERÊNCIA NO ÍRAAALHO
DEVERÁ TER OPÇÔES DE CANETAS CUSTOMIZÁVEIS,
PODENDO MUOAR A ESPESSURA, COR, ESTILO
TRACEJADO, PONTILHADO, ETC. OEVERÁ TER
FÉRRAMENTA DE CAPTURA OE ÍÊLA POOENOO
CAPTURAR OUALOUER IMAGÊM NÂ ÍÊLA DO
COMPUTADOR, DE FORMA PARCIAL, PODENDO AINDA

IMAGENS NA TELA,
DEVERÁ TER NO PRÓPRIO SOFTWARE, SIMULADORES
DE FERRAMENTAS DE MEDIÇÁO, COMO
]RANSFERIDOR E RÉGUA, ALÉM DE COI\/IPASSO PARA
O TRAÇADO DE ELIPSES, OEVE SER POSSIVEL FAZER A
CÓPIA oE UMÂ PÁGINA. ALÉM DE RENoMEÁ.LA, LIMPAR
TODO O SEU CONIEÚDO OU SALVA.LA COÀ/IO
TEÍ\'PLATE OEVE POSSUIR RECURSO DE GRAVAçÁO,
PERMIT]NDOGRAVAR TOOAS AS AÇÓES NA TELA DO
PC, ALÉ[' DA VOZ DO INTERLOCUTOR, ATRAVÉS DE
MICROFONE, GERANDO UM AROUIVO DE VIDEO
(TNCLUTNDO ÁUD|O) COM TODO O CONTEUDO
GRAVADO DEVERÁ TER OPÇÃO DE CRONÔMETRO,
PARA CONTROLE OE TEMPO DAS ATIVIDADES. OEVERÁ
ÂPRESENTAR TIPOS DIFERENTES DE CANETAS ÍAIS
coMo: CANÊÍA MARCA-TEXTO. CANÊIA SIMULANDO
PíNCEL, CANETA COM TINTA OUE DÊSAPARECE,
CANETA OUE RECONHECE E CONVERTE FORMAS
GEOMÉTRICAS DEVERÁ SER POSSIVEL ADICIONAR
LINKS AOS OBJETOS, SENOO LINKS PARA PÁGINAS DA
WEB, ARQUIVOS DENTRO DO PC, OU OUTRAS PÁGINAS
DENTRO DO SOFTWARE DA LOUSA. O SOFTWARE
OEVERÁ APRESENÍAR TECLADO VIRTUAL, PARÁ OUE
SEJA UTILIZADO NA PRÓPRIA ÍELA, DÉVE PERMITIR
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APLICAR EFEITO DE TRANSPARÊNCIA NOS
OBJETOSMANIPULADOS DENÍRO DO SOFTWARE
OEVERÀ TER OPÇÀo PÂRÂ REPRoDUZIR DTNIRo DL
UÍVIAPÁGINA, TODAS AS AÇÔES '!ELÁ FEI]AS A

OUALOUER MOMENTO, SET,ll A NECESSIDADE DE
SEINICIAR UM PROCÉSSO DE GRAVAÇÁO DFVÊRÁ IÊR
UM LEITOR DE VÍDEO PARA OUE AROUIVOS DE VÍDEOS
POSSAM SÊR REPROOUZIOOS, PERMITINDO A
INTERAÇÁO E ANOTAÇÔES SOBRE ATELA DO LEITOR
DEVEM SER POSS|VEL FAZER ANOÍAÇÔES E AINDA
SALVÁ.LAS SOBRE OUTRAS APLICAÇÓES, TAIS COMO
POIIERPOINT !\r'ORD E EXCEL

VALORTOTALOOLOTE3-R$72741,60(setentaêdoismileselec€nlosequarenlaeumÍeaisesessenia

510 Subsliluir, obíiEâtoriamente, no prazo máximo d6 24 horas, a conlâr da dala da
entrêguôs, c:lso se âpresenlem imprópíios pâra consumo:
5.11. Menler duranle todo o peíodo de vigéncja do contrâto, lodas as condiÉês
habililâÉo ne licrtaÉo e conaáâÉo.

6. DA JUSNFICATIVA DO TIPO DA LICIÍAÇÁO

. ValoÍ Totãl E3tiÍnado: Rl Rl ,L034.665,67 (quatro nilhõ$ e trinta e queüo mil ê rêi3cento3 ê
!€.3snta € ciíco íeais e sê$ênta e sste centãvo!).

1. OAS OAR|GAÇôES DA COI.ITRAÍANTE:

4'l- ÉteÍcÃ a ÍEcalàaçào da entrega do mat8rÉl ospac'ãlmêntê dêsignâdo pêlâ Prêfêitu.â Municipêl de Allo
Àlegre do Pindaé - MAi
4 2- Procêder aos pagamentos devidos à CONÍMÍADAi
4.$ Propo.cionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa pÍoceder à ênlÍegâ do malerbl dentro
do €stabêlêcido neste Projeto Básicoi
4.4- Rejeitaro mateáalqu€ náo sâlisÍrzerem aos padÍóês exigidos de acoÍdo com as êspeciÍcêÇóes no al€m 3 do
presente PÍojslo Básico;
4.5' Aplicaí à CONTRATADA, as sânÉês adminiíralivas prcvi3tas ne legislaçáo vigente
4.& Proporcionâr todas âs condiÉês nêcêssáíias à boa arccuçào do conlrâlo ê pêímíir o livre âc€sso dos
emprsgados identiÍcados da CONTMTADA ao locald€ amâzenâmênlc/ênlÍega dos p.odutos;
4 7- RêsponsabilizaFs€ p€la comunic€Éo, sm l€mpo hábil, dê qualqueÍ íato que ac€rÍ€lê êm int€rÍupçáo nâ
e)(ecuçáo do fomecimento;
4.8- Acalar e pôr em páicâ âs Íecrmendâçóes Íeitas pêla CONTRATADA no que diz respeilo às condiÉes e
mânuseio dos pÍodutos fomecidos, desde qua nâo conlrâíiom o inteíêss€ da AdministrêÉoi

5. OBRIGAçÔÊS DA CONÍRATADA:

51- PÍocedeÍ a entrcgâ do maeÍiel adjudicados, de coÍíormrdede com o quenlíetivo e as espectÍicaçóês
conslaÍtss do it€m 03 do preseftle Projelo Bá§ico, de acoÍdo com âs dêmândâs solicilâdâsi
5.2 Providencjar â lÍocá, às suas expensas, do mâtônel êdregue com defeíos dê fábíiceção e que náo
corÍêspondem às ê§pêciírcaçôes solicitâdasi
5 3 ResponsabilizaÍ-sê pêlos dános cáusedos dirêtamenl€ à AdminiírâÉo ou â têrcêiros, dscrn6nlô de suâ
culpa ou dolo durenle ô pêíodo de entíêgâ do máerial, náo implicsndo coíresponsabilidade do Poder Público ou
de sêus agsntes ou prepostosi
5 4 Mani6r inâltêíedos os preços ê clndiçóe§ pÍoposiâsi
5.5, Rgsponder por lodos os ônus decoÍÍenles do lranspoío, seguros, taxas, ÍÍetes e demâis ênc€Ígos quo
vênham incidír nâ enlregê do mâleriâl;
5.6. Lenç3r na nota Íscêl as êspêciÍc€çõês do met6íal, d€ modo idénlico àquêlâs constârúes do obi€to destê
Projôio Básicoi
5.7. Nâo lrânsÍerir a toÍceiros, lotal ou paíciê|, o fomecimsnlo do mâteÍial sêm a previa e axpressa ânuência da
CONÍRAÍANTE:
5 I Presrâí os seÍvrços com rapidez e êÍoéncrâ,
5.9. EnlÍegãr o mâtêíial duraÍíe o exp€di€nt3 dos sôlores ou em horádo§ âhêmativos, pr€viam6nlê âcodâdos
Íormâlmônte com a AdministraÉo;

nolillc€ção, os produlos

que enseiaÍâm a suâ

Rublica:
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6.1. lnicialmenle ó nôc6sáno lrazeÍ a dilerençê êntre licitâÉo por itens e ticitaÉo por lol6s, sêndo que na
primêira o objeto ó dividido em paíes específicas, cádâ quâl represeÍíando um bem de íoÍma errtônomâ. Po.
sua vê2, ne sâgunde há o ag.upamento dê divBrsos itens que íormaÉo o lote

6.2. Daslâc€-sê que para a deÍn(áo do lote â Admjnist.eÉo deve agir com cautelâ, razoebilidedo e
pÍoporcionâlidádô parâ identifcaí os íens que o integrâráo, pois os itêns agrupedos dêvêm guaÍdar
compatibilidâdo ênlrê si. obs6Nando-ss, inclusive âs rêgÍâs de meMdo peE á Me.cializâÉo dos produtos. dê
modo e mânl6re colnpêlillvidâde nêcessáde à disputa.

6.3 Em deloímineóos c€sos nào é adequâdo o âgrupemento dê itens que, êmborâ possuem o m63mo gén€ro,
3ão pÍoduzidos e comercjâlizados dê Íoma diversâ, de modo a âmpliar a compêtitividade ê obt€r o m€nor preço
possivel. Todás ás peculisÍidades envolvides dêvem, entáo, seravaliadas.

ô.4. Daanta disso, sobrelevar noler quo nos ts.mos do arligo 15, lV e § 70 da Lei 8.666/1993, viâ dê rêgra ss
compías sgmpre qug possivel dovem s€r subdivididas em laÍÍâs paícelâs, quanlâ3 necêssáÍias, no inluilo de
aproveilaí â âs Peculiârid8d€s do mê.c€do.

ô.5. Íem-se qu6 e.ôgra é â realizaÉo de licitaçáo poritens, exlgindo-sê justiíicâtive âdequâdâ p6ra a roalização
dê c€rtame por lolss, bêm como a demonstração dá vsnlagêm dêssâ.

6.6. Nessê viés, as aquisiÉes por paíte de instiluiçóes públicâs dêvem oconer por it€ns, todavia, no csso dê
opÉo dê âquisição por loles a compoeiçào destes deve têí ju3lÍficelivâ plãusivel, obsêrvando os cÍitérios
âdminislrâlivo, tácnico ê êconômico.

6.7. Nêsse inlêím, lsvando à luz do caso concreto, é ventajo§o edminislrâtivementê â pârtiÍ do momênto €m que
se diminui e morosidade do processo licíâlôdo, bem como, Íâcilitâ no genenciámenlo coÍ[ráluâ|, geÍsndo
diminuiÉo no quaniiletivo do contratos a serem foÍmalizâdos.

6.8. Alám disso, â licrtâÉo poí ilem, sem âlráivo comerciâ|, pode rêsultâÍ em licitaçóas dêssÍtâs, frustrâdâs ou
gràndês doras dê câbeçá nâ geslào coÍrtraluâ|, vez que, fomecedorcs obrigados â ênlregâr produlos com baixa
matsriâlidâde, diatÍê dos cuslos logíslicos, sobreludo de trânspoíe, podem d€sistir da entr€ga ou. no minrmo,
lmpor rêsÉtênclâ âo íornêcimenlo

6.9. Adêmais, â comprâ por lote píopacla em umâ diminuaÉo nos asars inerentês à pópÍie ex€cução, pois, nào
restam dúvidâs, o objôlo prôlendido, quândo exeolado por váíos contratados, pod€é não ser iriêgralmenle
enlíêgtr6, lêndo êm visle problêmâs nâs relaçôes jurídicas marÍidas coÍn diversos conlràtados.

6.10. A oulro lento, no quê langê ao crnéno técÍrico, lâmbém, está previío, tendo €m viía quê, inicialmente
aíaslou e inclusáo de lotê único, o quê reínngirà a paÍticjpaÉo. âlém de íazêt a divisáo de íomâ racional,
6vando €m consid€râÉo um cíiteíio especiÍico de âglulinaÉo, quâl sejâ similâÍidâde êntrê os obietos assim
agregedos, com vÉtes á possibilitâÍ a úilizaçáo de critéÍio uniÍoÍme pará á eplicaçáo dos d€scontos âlcánçados.

6.11 De3tâ fâitâ, só ó s€rá ind€vido o julgamento de mênor prsço por lotc, quando íoÍ pr€judicial a
compelitividâd6 ê quendo for rÊcomôndávêl â divisão em váÍios objêtos. Quando â aglulinâção sê dá por
justiÍicetives técnicás, como impêdir prêjuízos ao conjunto de conketeÉo ou mclmo ôvilár pôrde d6 economia
do 6sc€lâ, êlá será licila, o quê Íeslou peíeilsmentê pÍêviío no caso concÍ€to.

6.'12. No qus lânge âo cíitério Económico, â licíâção do lipo mênor pÍeço poí lote há um grandê ganho pera a
Administráçáo nâ êconomia de escala, que aplicada no caso em tela, ou seja, na âquisição dê m6dicamêntos,
implica êm aumsnto dê quántilâlivoE significâtivo3 e, consêquênlêmêntê, umâ rêd'rgão dê prêços á sêrsm pagos
pêlâ Adminbtração.

6.13. Nêssa sêndâ, o Aórdáo TCU 5 260/201'l-1C, eteslou quê náo é ilegâl o pregâo por lot6s, dêsde qus os
lot€s ssjâm inlegrâdos por ilêns de ums mêsma naturêza ê que guardem coírelâÉo ênlrê 3i.

6.14 O TCU êxige é â âdequede justifcâtiva pâra o âgtupâmenlo. É o que ficou claro no Aórdào 539/201'Pr "á
pÍêciso dsmonstrâr as razô€s lécnicas, logíslicas, econômicãs ou de outre nâturezâ que tomem nêcessário
pÍomover o agrupamenlo como medida iêndenle a propíc,iar contrataçôes mais venlâjosâs, compaÉlivamenle à
adjudicação por itêm'.

Folhas n'

Processo nl

R u blic a:
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6.15. Nêsse senlido, lâÍnbám, e orienleção íímedâ pelo entáo MinisÍo do Tcu, José Joas, sogundo o qual: "a
edjudicâçáo porgrupo ou lole náo é, em píincípio, iÍÍegulâr, devendo a AdminislÉÉo, n6sses casos, jusliÍcerde
íorma fundâmeíÍâda, no respectivo processo âdministrativo, a vantegem dessa opÉo".

6'16. Desta ísitã, no caso dos aulos, razóês pârá sssa iuíiíicâlive iá Íoram abordadá§, utilzando o criiéÍio
administrativo, lécnico ê econômico, como, por êxêmplo, na êconomia de escala, redução de cuslos logísticos,

râcionâlidâde adminiíralivâ, facilita no geÍenciamenlo contrâtual, diminuiÉo da morosidedê do procêsso

6.17. lsro poslo, €.têndo devidamentê iustiíicada a vântaiosidade da oPção dê ÍealizaÉo de licitaçao por lole,

caÍacleúândo-sê eÍetiva situâÉo de exceÉo à regÍâ do arl. 15 dâ Lei 8.666/93

7. DA ENIREGA:

A ênaegâ seÍá eleluâdã na sêde da PEf€ituÍã Municipâl d
xxÍ|. §rN - c€nrío. Municipio Aito AlêoÍ€ do Piídeíé - MA. cEP n' 65-398{9-0, nas quantidadê§

estabelecidas na 

-(s) 

req,r'$Éo(óesroÍdem(ns) de Íomecimenlo êmilâ(s) pelos órgáo§ municjpais conÍorma suas

demandas.
7 2 Os produlos dêverào ser entregues no prazo mâimo de áé 30 (triíite) drss, conledos do racebim6nlo da

solicitaÉo, no horáno de expediente extêmo dos órgáos municipais, e nas localidades iÍíorínâdes na (s)

ísquisiçáo(óes) /ordêm(ns) de fomecimêfllo respêdivâs.
z.i. I iimptes entrega ào pro<tuto pelo íomec€dor náo implic€ na sua aceitação deÍniliva, o quê oconeÍá epós a

visto.ia s comprovâÉo da conÍoímidade pelo Coípo Íécnico do Municipio, logo seÍão recebidos

a) PÍovi3oriâmenle, a Pâítir da €ntÍêgâ, para efeito da voníicaçéo da @nfo'midado êom âs e§Peêi'icaÉes

constânlês nesle instrumanto e na proposlâ coÍÍraladai
b)oêÍnitivemêntê,apósavêíificâçãodâêoníormidadêê!masesPsjflc€É€s@n§tântesnêsteinsifumêÔtoêna
p;oposla contralâda, e sua consequente acênaÉo, que se dsfti em âlé 1o dias do íecebimenlo píovrsono

?.alt. eara Rns Oo aisposto no item ântêrioÍ, àso o prezo acimâ não sêiâ obsêÍvedo, o Íecôbimênlo dofinitivo

dos produtos consistiíá no átêsto da nola Íiscayíalura, pelo g€stor/Íscal do contrálo, nos termo§ estabalecidos

nesle inslrumanlo, após veÍiÍlcada a cofformdade do produto.

7.3.2.Sêhouv€.eíonânotaÍbcal/ÍatuÍa,ouquâlqueÍoulraoÍcunstâncisquede§aproveoseurec€bimênto
detinitivo, o mesmo ÍcáÍá pendente e o pâgamenio suspenso, nâo podendo a contratads intênomperâ êxecuçáo

do contralo áé o saneamênlo das aÍêgulâÍidades
ià.s. ourânte o peÍioao em que o reóbim€nto deÍinitivo eslver Pndenle e o pagamenlo susp€nso Por culpâ da

contratada, náo incdiÍá sobre o Município contralanlo quaisquerÔnus, inclusive financ€'ro'

7.4. No íomecrm6nlo do objêto deveráo s6Í obedecidâs âs exigéncjes e normas de consêÍ1/aÉo, dê tmnspoíê ê

de comeíoalzação. nsilu'àas petas agénoas e Órgáos OÍÊais rcguladoÍes e/ou ÍÉcalEâdoÍes

i.s. ruao seao'a".ito" ofptoi que eielam diveígsntes dâqueles espeoficados nesls Prolsto Básico ou que

apresenle quelqu€respecre de avenâ ou vrolaçáo
7:6. O rec€;imento deinrtivo dos obielos, náo exclua a íêsponsabitidade da contrãtada quânto aos vioos ocuito§,

ou sqa, sO manitestados Ouando d;sua nomâlutilização psla Conlrálante nos têímos do Código dê Dêfesa do

Consumidor (Lêi no 8.078/90).
i7 o" piúiGs ror""ioos;m descordo com o estipulâdo neste projêto Básico, no instrumento c-onvocátóno e

na proposta vencedora ou qus se âpÍesentem impópnos parã uso, serâo rejeíedos lotâlmenle pele

AdmrnislÉêo
7.2.i ó lóÀá*o- Íic€rá obÍisâdo a subsliluií no p.ázo de âle 48 (qusrênlâ e orlo) horâs' â conler do

iác.úirnenio aa norificeçao expe;ida pelo Municipro indepêndenle da aptrcaçlo das p6nâhdadêe cabívois ê sem

quaisquerônus para a óoNTMTANÍE, os píodúos quê venham a ssr recusados'

6 - GARANTIA:

8.1. A lacitantê vencedorâ gaÍanlirâ plenamsnte â quâlidads do objêto dêstâ licilaÉo, bem como a reposiÉo dos

ilens quê eíiverêm em dêsecoÍdo com o PÍojeio Básico

8 2. Devêrá ser apres€ntâdo prazo de garantiâ em íace dâ labricáçáo e vâlidâde de no minimo 12 (doze) meses'

conlâdos de dala do recabimento deÍinitivo

8.3. Se o produto contiveÍ pÉzo da vâlidâde superioÍ ao eíebelecido §€Íá sstê o considerado

9. DASCONDçÔES DÉ PAGAMENTO:
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9.1. O pagamênlo será êíeluâdo êm moêda conente nacional em âlé 30 (tÍinlâ) dias, âÉs a apr€sêntaÉo da
Nola fiscaufalurã no vâlo. totâl c.ÍÍêspondeÍilê ãos ilens íomecidos durántê os úllimos 30 (trií â) diás
ânlê€êdentês à dala de emissão da reÍendâ Nota Fiscal. A mesma deve ester devidâmente eleslâda por servidoÍ
designãdo paÍa esle fim.
9.1.1. A CONÍRÂTADA deve.á pÍolocolâr na sede desta PíeÍgituftt a solicitaÉo dê pagamento, assinadâ e
cãdmbadâ pêlo BpÍesentante legâl de ômpress em pspêl timbrado, contondo o no do processo ticiláóno, as
informâÉss para cÉdito em conle corenlê comor nome e número do Banco, noms e númeío da Âgêôciâ ê
número dâ conta, anexândo â Nota Fiscal devidamente atesta, emitidâ sem íasuíâ, em tBtía bam tegívet
juntamsnlB com ópie do conl€to, cópaa da nolâ óe empênho como lambám as demais cêÍridóes aruâtizâdâsi
Ceítificâdo dê Reguhndade de SrtuaÉo do Fundo de GaÉntia do Íempo de SêNiço - FGTS, Certidão de
Débilos T.ábalhiías - CNDT, Ceílidâo Nêgaliva de ftbito junto à Previdênciâ Sociál , CND, Cartidáo Conjunta
Negativá dê Oébíos Relâlivos a Ínbúos Federâis e à Dívida Ativa da Uniáo, expedida por óruáos da SecretaÍiâ
dâ Receilá Fêdêr.l do Brasile da ProcurádoÍia Geral da Fazenda Necionât, ê ceítidóes nêgativas de débíos
êxpedides por órgâos das SêcÍêlaíiâs de Fãzenda do Eíado ê do Municipio
9.2. Como condiÉo pârê Administrâçáo €lêtuar o pagamenlo, a licÍtânt€ vencedo.a dêvêrá merÍer as mesmâs
condiçóes de habilíaÉo;
9.3. O Íêcebimento não exclui e rcsponsabilidade dâ Conlrslâda pêlo perfeito desêmpenho do metêÍiâl fomecido.
câbêndo-lhe sen€r quaisquer iÍr€gulâíidâdos detectadas quando da utitizâÉo do reíeddo mat€Íisti
9.4. A nolâ tiscaufâtura deveÉ ser emalidê pêlâ pópdâ ContÍâlâdâ, obrigâloÍiemêntô coín o númeÍo de inscÍiÉo
no CNPJ com qu€ foi c€dasúado no dêp8namedto de cãdaíro de íomecedores dâ PreísituÍs Municipal de AIo
Âlegrê do Plndâré - MA, coníanlê âinde da Nola de Empenho ê do Contrato, náo se edmatindo notes
lisc€ivfâluí63 ômitidas com outro CNPJ. m6smo de íiliais ou da mâtíiz

10 - FtscaltzaçÁo

10.1. A Conlrâlâda doveÍá indicaÍ gêstor e liscat paÍa reprsseniá]a nâ execuÉo do contrato. Os seÍviços seráo
êxêculâdos sob s rasponsabilidadê ê comando êxctusivo dâ Contrâtâda, cabendo fisc€IzâÉo à Contratante. As
comunicaçôes necêssáíes seráo f€ila§ poÍ inlêÍmédio do geíordo contretoi
10.2. A Contratente podeá o.denar â imediâte ÍeliÍada do loc€t, bem como â subíituiÉo do Íuncionário da
Conlraládâ, que êíivêr sêm uniformê ou clâchá, quê êmbarâçar ou diÍicu[âr â suá tucatizaÉo ou cujâ
permanênciâ na área, a seu erdusavo críédo, julgaÍ inconvênientê;
10.3. A Contratada podêíá solicilar à Contralante e substituição dê quâtquer produto quimico, mateÍiat ou
equipamento cujo uso considere píeludiciel à boa conservâÉo de seus pêrtênc€s, equipamentos ou insteleções.
ou âinde, que nâo âtendem âs exigéncias do cumprimenlo do obiôto do presênle projeto;
10.4. A Contíâtada arcará com os custos provenientes do consumo de ar compdmido êm cilindÍos exislenles na
centrâl reseNâ qua lenham sido acãrÍ€tado§ por problemas no supÍimenlo de enêagiâ elétÍic€ do hospitst.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Ficaíá impêdida de licilar e conlratâí coF a Uniáo, Eslados, Diírno Fêdêrâl ôu Municapios ê s€fti soticitâdo
o seu descÍêd€nciamênlo do câdâslÍo da fomecedorês â quê sê rcf6rs o inciso XtVdo a.t. 40 da mesmâ Lei, pelo
pÍâzo de âlé os(cinco) anos, seín preluí2o das mullas pÍevislas neste Editât ê dâs demâE p€natidadss tegais, a
licitânle que:
e) Náo ecêilâr â oÍdem de lomecimeÍÍo ou nota de empenho, quando convoc€de dentro do prazo de vigência do

b) AprôsênlaÍ documêntação íelsai
s) Dêixar de entrôgâros documentos exigidos peÉ o c€tâmei
d) Relârdâr, íalhar ou ÍrâudaÍ a êxeoJçáo da obngaÉo assumidai
e) Náo mantivsí â proposlai
f)Coínporlâr-sa de modo inidônêo ou cometar Í.aude Íscãl.
11.2 -Com smbesâmento na Lei n 8 666/93, â âdjudic€táíia ficará sujeía, no caso de atraso injuíific€do, assim
coôsidê€do pela Administraç€o, de inêxôcuÉo paÍcial ou dê inêxscução total da obrigâçáo, sêm prejuízo das
responsabilidedôs civil e criminal, as§oguÍade É pÉviã € ampla d€í6sa, ás seguintês penelidsdôs:
e) Advêrlénciai

b.1) 0,5% (meio por c6nlo) eo diâ sobre o valoí adjudicado, no clso d6 atraso injustificàdo pars stendimento dos
prazo§ eíebêlêcidos pela AdminisirâÉo pare ãpreserdãção do dootmêntos ou âssinâtur€l e devoluçâo do
coatrâio, náo iniciâr o íomêcjmênto conlralados no pÍâzo êstipulâdo nâ Ordem de fom€cim6ntoi deixer de
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cumpdr quáisquêr dos itens do conlÉto e anexos não-previstos nesla labela de multa aplic€da por ocorÍénciâs;
Ceso o âlraso peÉ âssinâlurâ e devoluçâo do conlralo sôla supoÍior a 10 (dez) diss, e a crjtéÍio da
Administraçáo, poderá configurar inexecuÉo toial da obngaÉo assumida, sera prejuízo da rcscisão unilâleral da

b.2) 30/ô (lrês por cento) ao dia sobre o valor licitado, no câso de alÊso injustiÍicado paÍa substituiÉo dos objelos
que âpaesentaíem deíeilos, náo cumpri. os prazos estipulâdos nos cíonogrâmas íísico e financeiro, limitada â
incidência a 10 (dez) dias. Após esse prazo, ê a.-riléno da Administração podeÉ conÍgurar inexecxção parcial
dâ obdgâÉo âssumidai
b.3) 40% (quaÍenta por cenlo) sobre o valor licdado, na hipólesê dê âtrâso por pêriodo supe or âo previsto na
âlinêa "b.2";
b.4) 10% (dez por cenlo) sobre o valor total adjudicâdo, no caso de náo aceilâr manlêr o compromisso assumido
quanlo aos pÍeços proposlos, ou em c€so de inexecuÉo total da obrigeÉo essumida;
c) Suspensáo tempo.áíiâ do dirêito dê pâíticipâr dê licitâÉo ê impedimênlo dê contÍatar com o PMMP, pelo
prâzo dê alé 2 (dois) anos;
d) DecleÍaÉo de inidoneidade pâra licitêrou conrâtar com â Adminiskâçáo Públicâ.
11.3. O vâlor dâ mutta, aplicada após o regular pÍocesso administrativo, será descoítâdo dê pâgamentos
êvênluâlmênte devidos pelo PMAAP à adjudicatáÍia ou cobrado judicialmente por mêio dâ Procumdoíia Geísl do
Í\,4unicípio.
1 1 .4. As sanÉes pÍevistas nas alíneas "a", "c" e "d' do subitem 1 3.2 podêíáo seí âplicadas, cumulâtivamente, à

11.5- As penalidades pÍevislas nâs alíneas "c" ê "d" do subilêm 132 também podêrão ser aplicadas à
âdjudicetáíia ou ao lkitante, conÍorme o caso, quê tênhâ sofrido condenaÉo dêíinitiva por frâudâr recolhamento
de tíibutos, píaiicâr âlo ilícito visa.do a írus1Íar os objetivos da licitâção ou dêmonstrâí náo possuir idoneidade
parâ conrrataÍ com a AdminislraÉo.
11.6. Se a contEtadâ náô procêdêr âo rccolhimênlo da multa no prazo do 05 (cinco) dias úteis contâdos da
iniimação por parte da P[,iAAP, o respeclivo valo. encaminhado par. execuÉo pelâ ProcuÍadoria Gerâl

11.7. Do ato que âplicer a penelidâde c€berá recurso, no pÍazo de 05 (cinco) dias Úleis, a coniâr da ciêncla dâ
inlimaÉo, podendo á Administrâção recoísideÉr sua decisão.

12 - CRONOGRÂMA DE DESEMBOLSO

12.1 O cronogíâmâ dê dêsêmbolso será realizado em únicâ parcela no valor, a parlir do recebimento dêllnitivo
do objeto, nos tennos da alÍnea b', inciso XIV do aí. 40, da Lei Federál n" 8.666/93.
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PREGÃO PRESENCIAL NO /2021 - CPUPMAÂP

ANEX;

MODELO DE CARTA CREDENCIAL

Prcrêitu.a Muíicipal do Ato AlogíE do Pindar{rMA

AtI,: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÁO -CPUPMMP

Rêf.: PREGÃO PRESENCTÂL N. _/202.t - CPL/PMAAP

Na qualdade de representante legâi da empresa
cÍedenciamos o Sr

para nos Íêpíê§êntar
-, portâdor da cl n o

ôâ licitaÉo am referência, com
e praticaí lodos os demars atospoderes pâía foímulâr ofêías, lances de preço recoíreí. rênunciár á recurso

perlinentes áo cêrtáme em nome dâ reprêsentâdâ

Locat e dâla

Nome ê âs§inâlure do represênlante legal com rrêconhecimênto de Ílms

MINUÍA DO EDITAL, CPL-/PMAAP
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PRf, T'EITURA MUNICIPAL Í'E ALTO ALf, GRE DO PINDARÉ

PREGÃO PRESENCIAL Nc 12021 - ÊPIJPMAAP

ANEX;

DECLARAçÃO

REf.: PREGÃO PRESENCIAL 

-/2021 
- CPUPMAÁP

poÍ rnlermédio de seu
Éprcsenlânle lêgâl o (e) sr(â) .. .. .. .. .. ponâdor (â) dâ cl n'.................... e do cPF n'
. ,...............,...., OECLARA, sob as sançôes âdminislrativas cábiveis e sob as penâs dâ lei, em especial o aí. 299
do Código Penal Brasileiro, que:

1) auãnto a êmprêgaragentes incâpa:€. ou r€laüvamsnt! inc!pa:$; consoanle o dasposlo no lnoso V do Art
27 da Lei no 8.666, dê 21 de iunho de 1983, âcÍêscido pelâ Lei no 9.8í, de 27 dê outubro de 1999, que náo
possuiem seu quâd.o dê pêssoâl êmprêgado(s) com msnos d€ 1E(de2oilo) anos em trsbalho nolumo, perigoso
ou insalubÍe, e em quâlqufflrâbêlho rnenorês dê 16 (d6265§eis) ânos, salvo nâ condiçâo dê âpÍendiz a paíir de
14 (quâtor2ê).

2) Quanto a condieão I,E/EPPTCOOP, €sle êmpí€se 63lá êxcluida des vedeções conslâírles ne Lei
Complemenlaí no 14712014 e; na presenle data, é considêrada

) MICROEMPRESÂ, c.níomê Lêi CoÍnplêmenlár n" 14712014;

) EMPRESA DE PEOUENO PoRTE, conÍoÍme L€icomplêmenlaÍ no 1472014.

) COOPERATIVA, coníoÍme aíigo 34 da Loi Fed€ral n' 11 48&2007
) Náo é MSEPP/COOP.

3) Quanto ao ple.o conh€cim€nto ê atêídimênto àG êxioâncir3 do hâbilitrçâo; qu€ €ía êmpresã êlendê â
lodos os requisilos de hâbiliteÉo, bem como apresenla sua píoposlâ com indicaÉo do ob,eto e do preço
ôfêrêcido os quaÉ etendem plênamênte ao Edíâl

4) Ouanto a inêxistêncie dê f.to impêditivo dê licitaí; nos teÍmos do aÍljgo 32, § 2.0, dâ Lei Fêderâl n.'8.666/93,
que âlé â prcsentê data nenhum fato ocorÍ€u que â inabililo a paniopâr do PREGÁO em epigrsfê, e qu€ conlÍa
ela não êxisie nenhum pedido de fâlénciâ ou concoídâlâ DeclaÍa, oulÍossim, conhecer na integra o Edilâl ê quê
se submele a lodos os sêu§ têímos.

Dêclârâ âinda, nos teÍmos do artigo 9Ô, lll da Ler Federal n o I666/93, que não possui êm sêu quadro luncional
servidor público ou diíigenlê dê órgão ou sntidade conlrâlante ou Íesponsável pela hcilâçáo.
Oeclarâ tâmbém, nos l€Ímos do aÍtigo 90, I e ll, da Loi Fed€râl n o 8 666/93, quê nâo incidê êm suas hipóteses

Quanto a êlâboração indepêndênte ds proposts:

A proposta anexa Íoi elebo€da de mâneira independsnte (pelo licitanto), o que o conleúdo dâ píoposta anexa
não foi, no todo ou em pârle, direta ou indiíetamênte, iníoÍmado â, disculido com ou recsbido de qualqueÍ oulro
pârticipânlê potencialou de Ía1o da (idenliÍcaÉô da licitâÉo), poí qualqueí meio ou poíqualquor Pe§§oâl
A intenÉo de apíesentaí a proposla anexa náo íoi infoÍmâdâ a, disculido com ou recebido de qualquer oulro
participente polêncialou de Íato da (identiícaÉo da licil.çáo), por quâlqueÍ meio ou porqualquer pe§soâ;

Quê não lentou, poÍ quâlquer m6io ou poÍ quêlquêr pessos, influir nâ d€cisáo de quâlquêr outro Pârlicipanle
pot€nciâlou de falo da (idenlificação da licitaçáo) quanlo e pâdicipârou náo dâ reíerida licitaçáoi
Qoe o conleúdo da proposlâ ânêxâ náo será, no lodo ou êm pai6, dir6lá ou indirêtamênlê, comunicedo a ou
disculido com qualquêroutro participânl6 polônciálou dê fato da (idênliÍcaçáo da licíáÉo) entes da âdjudicâçào
do objeto dá rêfêíidâ licitaçáoi
Que o conteúdo dá píoposta anexe nâo Íoi, no lodo ou 9m paíg, diÉla ou indiretamente, infoÍmâdo a, disculido
com ou recebido dê quelquer inlegrante de (óÍgâo licitanla) anlês de âberlura oÍcialdas proposlâs,
Ouê está plênamente ciente do têor e dâ êíensáo deslâ declarâÉo e que dêlám plênos poderes e informâçõ€s
pára Íirmá-la

Local € date
Nome e assinature do rêpr63êntente legal

s)

a)

b)

c)

d)

e)

0

Folhas n1

Processo nl
Rublicai
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[Obsevaçáa: em caso afiímativo, assinalar a ressalva acina - Esla declaraçáo da\,erá seremitída em papelque
identifrque o óAáo (ou e,,p,esa) a,7,issoi
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pREFETTURA MUNrcIpaL oo aLTo ÀLEGRE Do ptNDARt

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

pREGÃo pREsENctaL n" í202.Í - crupMAAp

Píezados SênhoÍês,

Submetemos à apreciaÉo de V. Sa. a proposlâ nos têrmos dêscritos abaixo, assumando irÍ€ira
rêsponsâbilidâdê pêlo seu teore as demais obrigaçôes êstebôlecides no edilale s€us anexos.

PROPONENIEi
RAzÃo soctaL
SEDE:
CNPJ:
TELEFONgFAX:
ENDEREço ELErRôNtco

1. PROPOSÍA DE PREçOS:
2. PRAZO DE VALIOADE DA PROPOSTA:
3. PRAZO PARA ENÍREGA DO MATERIAL:
4. coNUçÕEs DE pacaMENTo:
5. DADOS BANCARIOS OA EMPRESA:
6. INFORMAçôES OO REPRESENÍANTE QUE ÂSS|NARÁ O CONTRATO {Nomê, RG, CpF, Endâí€ço)

Allo Aleg.e do PindâÍá (MA), _ de_ dê

Assinaiura do rêprêsentante legal da empresa

DESCRICAO OAS ESPECIFICACOES UND QTD

MINUTA DO EDITAL CPUPMAAP
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pREGÃo PRESENCTAL No J2o2t - cpupu\Ap

ANEXO V

MINUTA DO CONTRÂTO

CONTRATO NO 

-'2021'PMAAP
CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO
ÂLEGRE Do ptNoaRáMA E_, NA FoRMA aBÂtxo:

O MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDÂRáMA, AtrAVéS dA SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDucAcAo ESPORTES E LAZER, sediâdâ na Av Joáo /ülll, gN - ceí{ro, Alto Alêgro do Pinda.áMA, CNPJ
No 06.085.'19710001-95, doíâvente designâdâ CO IRATANTE, neste âlo Íepresenlâdo rêspêclivamênte pêlo
Secíeláíio de EducaÉo, Espoíle e Lâzer SÍ FLÁVIO OLTVETRA VIÂNA, brasrleiío, casado, portâdoí da Cédulâ
de ldenlidade RG n0 1463261200G6, ê inscío no CPF sob o no 007.125 423-45, residente ê domiciliâdo na Rua
J P Almeida, n'4531, 8airc - Rural, CEP no 65.39E-000, e a empresã _inscíitâ no Câdasiro Nacional
dê Pessoâ Juridica - CNPJ do MinistêÍio dâ Fazeoda sob o n0_ estab€lecida (insêrir êndêíêço
complêto), neíe alo danominada CONTRÂTAOA, Íêpresênlâdâ por (insêriÍ o câÍgo), §ooho(â) (qu.lillcação
do signatáíio do cont âto), inscrilo no Cadastío de Pessoa Físic€ - CPF, sob o_, podâdor do R.G. no

_de aco.do com e r€pres€nlaÉo l€gal quo ihe é ouloQâda por _(insâÍiÍ quel dos instíumento3:
procuraçãorconttato rocial/ostáluto sociel) RESOLVEM celobrar o pÍes€nl€ Conlrâto dêconenlê da licitaçáo
na modalidadê Prêgáo Pr6s6nciál SRP n.o _/2021/CPUPMAAP e do Pmcêsso Adminirtretivo n.o 190/202í,
com fundamento da Lei n" 8.666, de 21 dejunho de 1993, dá L€i no'10.520, de 17 deiulho de 2002 e na Lei n0
8.078, de 1990 - Códioo dê Defêsâ do Consumidoí, mediantê es sêguinles cláusulâs ê condiÉes:

l. cúusulA PRtME|RA - oBJETo

O objeto do presentê T€mo de Contrato é aqukiçáo de mobiliáíio e elêtíodom&ticos com a finalidede dê
âtender as necêssidadê3 dâ 3ecÍetaria municipal do Educação dê Alto AlegrE do Pindâé - ilA, confome
êspêciÍcêçoes ê quanlitalivos êslabêlecidos no Edilel do Pregáo identiÍicado no preâmbulo e nâ proposla
vencedoíâ, os quais intêgÊm este instrumento, indepêndente dê trânscÍição.

I 1 DiscriminaÉo do objetoi

Nota explicetv.: A tabela acima
constatá em 'dacunento apenso",
píoposta vencealoía-

2. cúusulA SEGUNDA - vlcÊNclA

2 1 O prâz o de vigênciâ d6sle TeÍmo de Contrato têá início â pânn dâ dâtâ dê âssinsturâ do contrálo, sendo que
os Conlrclos assinados no ano dê 2021 tera vigência até 31/1212021, bem @o, o Contrato âssinado no eno dê
2022 lêé vigência âté 31/122022, pto.togáyel na lorma do aÍt. 57, §'lo, da Lei n.8.666, de 1993

é rnêrarnenle iluslâÍivâ, cáso sêJã exÍersa - deveá sêí ÍEncionado quê
devendo compatibilizar-se com aquela pÉvistâ no Prciato Básico e con a

3. cúusuLA TERCE|RA - PREço

3 1 . O vâlo. do presenle Íenno de Contrato é de RS

3 2. O cíonograma d6 desembolso s€rá Íaalizado, a partirda assinatura do contralo, nos termos da alínea
"b", inciso XIV do aíl 40, dâ Lei Fedêíâl n'8 666/93, coníormê quânlilâlivo solicíado (sob demânde).

MINUTA DO EDIÍAL CPI-/PMAÁP
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3 3. No valor acima estáo incluÍdas lodâs as despesâs oídináiâs din6tas e indirstas decorentes da execuÉo
contraluâ|, inclusive tributos €úou impostos, €ncâÍgos sociais, trôbalhistas, previdenciáriG, Íisceis ê comerciais
incidenles, taxa de administraÉo, íÍetê, seguro s oulros nêcessáíios .o cumpÍimento integÍel do objeto da
conlíâlâção.

4. cúusuLA auaRTA - DoraçÁo oRÇaxlENTÁRn

4.1 Às despêsâs dêcorÍêínes deíá conlratâção eslão píogremádâs 6m dolâção oíç3m6ntáde próprie, previste
no oÍç3mento do Município, parâ o ex€rcacio de 2021, na classifcáção sbâaxo

5. cúusuLA outNÍa -PAGAMENTo

5.1 O pâgâmento será feilo pêle Píefêiluíá Municjpel d6 Alto Alêgíe do PindaráÂrA, 6m moeda coírenle
nacionâ|, mediente TÍânsíerência Bancáda Elôtlônicá, dirêto ne Contâ de Conlrelede e ocoreé alé no máximo
de 30 (tíinte) dias após a data clo íecebimento deÍnitivo do máleíiel, medientê e ápíesentâçáo da competente
Note Fisc€lou Fâiuíe:

5.1.1.4 CONTRATADA deveÍá prolocolôr na sede destá P.êíêituE a solidlaçáo de Pâgamênto, sssinâdâ e
c€íimbade pelo represedanle legal dâ empresa em pap6l limbrado, conlenóo o n' do processo licltalório, âs
infoímâÉes parâ cÍ6dito em conta con€nta coíÍro: nome e número do Banco. noma 6 número dâ Agêncie e
númem da conta, an€xándo â Notâ Fiscál dêvidâmônl6 et6ste, êmilióe sôm resure, 6ír letra bem legível,
juntam€nle com ópie do conlÉto, cópie dâ nole dê 6mpênho como lemtÉm e3 demais cerlidões âluâlizadas:
Certifrcedo dê Regularidade de SnuaÉo do Fufllo de Garantia do Tempo de Serviço - FGÍS, Certidáo dê
Débilos TÍabâlhistas - CNDT, CeÍlidáo N€gáiva d€ Oábío junlo à Pr6vidóncia Sociâl - CND, Ceílidâo Conjunta
Nêgetive de Débnos Rêlâtivos â Tíibdos Fêderais e à Dividâ Atavâ dâ Uniâo. expedada por órgáos dâ Sêcreládâ
da ReceÍa Federal do Brasil e dâ Proc!Íâdoía Gêaál dá Fezêndâ Necionel, ê c€Ítidõês negelivâs de débalos
êxpedidâs por óígàos dás Secreleri6 de Faz6nde do Éstado 6 do MunÉipio

5.2. Cotno cgndiçáo para Ad.,inisí,€çáo eiêluar o pagâfiênto, â licilântê wn bdoía chwíá ínantei as firesnas
cond i ç õe s de h a b i h açá o;
5.3. O rêcebimeÍío não exclui e rcsponsâbilid€dê da Conlretâda p6lo pôrfêito desêmpenho do malênal íomecido,
cabendo-lhe sanarquaisqueí iregulâídâdôs d6l€clâdâs quândo de úilizâção do reÍeíido maleíiali

5.4. A nola íscâyfatura deverá serêmíida pela pópíia Conirdtâda, obdgáodámênlê êom o número de inscÍiçáo
no CNPJ, constarúe dâ Nolâ dê Empenho ê do Conlíâlo, náo s6 âdmitindo notes fiscái§/faturâs emíidss com
oulÍo CNPJ, mêsmo d€fliais ou da malú.

5.5. O pagâmento dar-se-á dirslamênlê nâ conla corÍenlê da ContÍatadr, junlo ao Banco _ nú, agêncie _, no

_ e contâ conênt€ nô _.
6. cLÁusuLA sExra - REAJUSTE Ê aLTERAçôES

6.1. O pr€ço conlÍatado é liÍo ô iÍeâiuslável.

6.2. Eventuâis âltereçôes contretuáis rêgêí-sêáo pele digcipline do art. 65 da Lei n'8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obígádá e âcêilâr, nes mesmâs condiçôes conlraluais, os acéscimos ou supressóes
que se Írzerem nêcessádos, âté o limite dô 25% (vintê e cinco por cento) do valor inicial alualizâdo do contÍalo.

6.4. As supre$óes resultantes de acordo cêlebrâdo enlrê as paítes conlralânles pode.áo êxc6d6r o limile de
25% (vintê ê cinco po.cento) do vâlor inicial âtu8lizâdo do conlÉlo.

7. cLÁusuLA sÉnMA - ENTREGA Ê REGEB|MENTo Do oBJETo

7.1. Após a solicitaÉo ds fomêcimento, e CONTRÂTADA deverá proc€der a enlíega dos ilens constenles ne
suâ lotâlidâde, em elé no mâimo 30 (líinla) dias conseculivos,6m uma única etâpâ,

ind6pêndentêmenle do quenlitativo e vâlor solicitado;

7.2. Â entregâ sob dsmãnda do obj€to licilado ssrá r€slizadâ na Prêfêiturâ Municipal de Alto Alegro do Pindaíê

Folhas no.

Processo n:

R u blica I
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7.3. As coôdi@es de entrega e recrbimenlo do objelo §áo aquetas pÍevistas no T6rmo da ReÍerÉnciâ,
documanto integrente e apanlo a êstê contrâto

8. cLAÚsuLA oTTAVA - FrscaLtzAçÃo

8.1. A ílsc€lÊaÉo da execução do objelo seÉ sfêluada po. Representânlê dasignado peta CONTMTANTE.

9. CúUSULA NoNA - oBRIGAÇÔES DA CoNTRATANTE E DA CoNIRÂTADA

9.1. As obíigâções dâ CONTRATANÍE ê dâ CONTRATADA sào aquelas previíâs no TeÍmo de RêíêÍência.

10. CúUSULA DÉclMA- SANÇóES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comsie infrâÉo âdminislretiva nos teÍmos da Lêi no 8.666, dê 1993 e dê Lei no 10520, ds 2002, a
Contratadâ quei

10.1.'1. lnôxecúaÍ total ou parcialmentê quelquer des obíigaÉes âssumidâs 6m decon€ncia da contratâÉo;

10.1.2. Ensojâr o retâÍdemênlo da erecuçáo do objetoi

10.1.3. Fraudâr na execução do crnlÍsto;

10.1.4. ComportaÊse de modo inidônêo;

10.1.5. Com6têÍ fraude fisc€li

'10-1.6. Náo mentiver â propostá

10-2.4 Conlralada que comat6r qualqueÍ das infrâçóês discriminadas no subilem acima ficsé sujêile, sem
píejuizo dâ responsabilidade civilê címinsl, à seguinl6s sançóes:

10.2.í. Adverlência poí íaltas lôvê§, assim êntendides âquelas que não âcárÍôlem prejuÍzos signiÍcâtivos para a

10.3 Mulla morâlóíiâ de 0 3% (zêro viÍgulâ lés po. cêrÍo) poÍ dia de ârrâso injustiícado sobre o vâlordâ parc€ta
inadimplida, até a data do efetivo inadimplêmênto, obs€.vando o timne dê 30 (lrinta) dias;

10.3.'1. Multa compensalóíe d6 10% (dez por cento) sobÍe o vâtor totat do contrêto, no caso de inêxôcuÉo totat
do objêto;

10.3.2. Em caso de inexec!Éo pârciat, a mufla compênsetóÍia, no mesmo p6rcênluâl do subitêm acime, será
aplicáde de íoÍma proporcionâl à obngâçáo inâdimplidái

10.3.3. Suspensáo de licitar e impêdimenlo de conÍaler com o órgâo, enlidedê ou unidâde administrâliva pelâ
quala Administrâção Pública op€re e etua concretâmênte, pelo píâzo de até dois anosi

10.3.4. lmp€dimento de licíar e crntralar com o Município de Alto Ategre do Pindaré/MA com o consequenle
descíedenciEmento no Sislema de Cadsstro Próprio da PMMP/MA peto prâzo dê âté cinco anos;

10.3.5. Declâraçâo de inidoneidade pârâ licitâr ou coÍ{ÍataÍ com a AdminisirâÉo Púbticá, enquânto pêrdurarem
os motivos d€leÍminanles dâ puniÉo ou até que sêjâ p.omovida a reabatrtaÉo peÍâ.rê â pópda sutondsdê qus
aplicou â penâlidâdê, que será concêdida sêmpÍe que a Contrârâda rêssârcrr a ContÍáanta pêtos prêjuizos

10.4. Tâmbém Ícam sujêíâs às ponelidades do aí. 87, t e tV dâ Leino 8.6ô6, de 1993, a Conlralede quê:

10.4.1. Tenhe soírido condênâÉo deÍiníivâ por práticâr, poÍ mêio dotosos, freude Íscâl no rêcolhimenlo de
quâisquêr tÍihrlos;

10.rt.2. Tênhâ pElicãdo áos ilícdos visando . Íruírâr os objetivos dâ Icnâção,

(4)
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10.4.3. Demonstrê nâo possuir doneidâde perâ conlBleÍ com e AdminiíraÉo êm virtudê dê áos ilícilos

10.5. A eplicáção d6 quâlquff des penâlidades previstas realizaÍ-se-á êm processo adminiíralivo que
â§§êguíârá o conlíEdíóno ê â âmplâ dêfêsâ à Con!-êtada, observândo-se o proc€dim€nto prêvisto na Lsi od
8.666, d61993.

10.6. A âuloridâd6 coínpôlênle, nâ âplicaÉo das sanÉes, leva.á em considêrâçáo a gÍâvadade da crndula do
infÉlor, o cârálêr êducalivo dâ pene, bem como o dano cãusado à AdministrsÉo, observado o princípio da
proporcionalidade.

10.7. As pênálidadês serão obngatoíiâmentê Égistradas no Sií€ma d€ Cadastro PópÍio da PMMP/MA.

10, CLÁUST,LA DÉOMA SEGUNOA - RESC|SÃO

10.1. Ô prêssniê Te.mo dê Conlrato podeé sêÍ rêscindido nas hipótêsês pr€vislês no ârl. 78 da L6i n'a.666,
de 1993, com as consgquéncias indic€dâs no an. 80 da mesmâ Lei, sêm prejuizo dâs sançó6s âplicávois.

10.2. É âdmissivol a fusáo, cisáo ou incorpoíâção dâ conlíáêdâ com/em outrâ pessoa juridics, desds que
sojam obsêrvados pôle novâ p6soa juridicâ todos os requisitos de habilitaÉo exigidos nâ licil8çáo originâli
sêjam maniidâs âs demais cláusulâs e condiçóes do contrâlo; nào hejâ prôjuízo à €x€cuÉo do objoto pacluado
ê hej€ á €nuôncia ôxpr$se da Administração à conlinuidáde do conlráo

10.3. Os c€sos de Í€scisâo contralual seráo foÍmalmente motivados, assegurandc.se á CONTRATADA o
direito à próvia e ampla dafasa.

10.4. A CONTRATAOA rêconhecê os direitos dâ COI.ÍTRATANTE eín caso de rescisâo administrativa prcvista
no âí 77 da Lei nô 8.666, de 1993.

10.5 O l€Ímo dê r63cisáo sefti píecedido de Relâlóao indicativo dos seguintes asp€clos, coríorme o c:tso

10.5.1. Balanço dos êvêntôs contratuâisjá cumpíidos ou paÍcialmente cumpndosi

10.5.2. RelaÉo dos pagamenlosjá êfeluados e eindâ devidos;

10.5.3. lndênizeÉê3 6 multas.

11. CúUSULA DÉqMA SEGUNDA - vEDAçÕEs

T 1.1. É vedâdo à CONTRATADA:

11.1.1. Câucronarou ulilizaí aste Termo de Contralo para quâlqueÍ operaÉo Íinanceird;

11.1-2. lnl€nomp6r e àêcução contratuâl sob alegaÉo de inadimplemenlo por partê cla CONÍRATANTE,
salvo ôo5 cásos píêvistos em lea.

11.1.3. Subcontrataí

't2. cúusuLA DÉoMA TERCE|RÂ - Dos casos oMtssos.

12.í. Os casos omi3§os seíão decididos pelâ CONTMTANTE, segundo as disposiÉês conlid$ ne Lêi no

8 666, de 1993, nâ L6i nô 10.520, dê 2002 e demais noÍmas gê€is de licitações e contratos ádminislrativos e,
subsidiaaaÍnêntê, sggundo as disposiÉes contidas ne Lei n" 8.078, de 1990 - Código de Defêsâ do Con3umidoÍ
- € noÍm€s ô pfincipios gêrais dos conlÍalos.

í3. CLÁUSULA DÉCIi,Â QUARTA - PUBLICAçÃO

13.1. lncumbirá à CONÍRAÍANTE píovidênciâí â publicaÉo dasle inslrumento, poí eírato, no Diário OÍciâl

14. cúUsULA DÉOMA AUNTA. FORO
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14.1. O Foro pârâ solucioner os lilígios que dêcorÍorêm da 6x6cução deíê TeÍmo de CoÍírrto sêrá o da
Comarca de SâÍúa Llzia do Tide.
Para Írmeza e validade do pectuedo, o pres€nte Íêrmo de Conlrâto foi lâvrado em tÉs (trÊs) vias de iguat teor,
quê, dêpois de lido e echêdo em ordem, vai assinádo pêlos conlreentos.

Allo Alegrs do Pindaíé, _de _de_.

f,STADO DO MARÀNI{ÀO
PRIFETTURÂ MUMCIPALDE ALTO ALf,GRf, DO PINDÁRÉ

Responsávêl lêgâl dá cONTRATANTE

Responsável legal da cONIRÂTADA

TESTEMUNHAS:

NOMUCPF:

NOME]CPF:

M1NUÍA OO EOIÍAL CPUPMAAP
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ESTADO DO MÁRANHÀO

PREFf,ITT,IR  MUNICIPAI, í}E ALTO ALEGRE DO PINDAITI

PREGÃo PRESENctaL sRP N. _í2021 - cpuptaap

ANEXO VI

MINUÍA DA AIA DE REGISTRO DE PREçO

ATA DE REGISTRO DE PRECO OUE ENTRE Sl CELEBRAI\,| O
À/TUNICIPIO DE ALTO ALEGÉE OO PINDARE E A EMPRESA

, ÍÊNDO POR OBJETO
CONTRATAçÃO OE EIVPRESA ESPECIALIZADA PARA AOUISIÇÃO
DE MOBILIARIO COM A FINALIOADE DE ATENDER AS
NECESSIDADES DA ADII/IINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ALTO
ALEGRE DO PINDÂRÉ. MA. SOB SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS E SOB DEMANDA,

O MUNrcIPlo DE ALTO ÂLEGRE OO PINDARÉ,I'Â. AITáVéS dá PREFEITURÂ MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE
DO PINDARÉ- PMAAP/lrtA, sediada na Âv. Joáo Xxllt, 9N - Cenlro, Alto Âlegíe do Pindâré/MA, CNPJ N.
01 612.8320001-2'f, com obediêrÉia gerai a L€i nc 'lO-52O de 1710112002, pêlos DêcrEtos n0 3.555, d€
0810812000, n'7.49212013 e 3ublrdiaÍiamenb pole Lêi no 8.6§6 d€ 21106lÍ993 (e sue3 âlteiáÇõeE
postêílor6s), nesle alo repressnlado pelo o OÍdenadoí de Despesas desle sodslício, Sr.

(quahÍcáção pêssoâl), doravante dênominado CONTRATANTE, e de oulÍo

Estadual no

2.2- Planilhã Oemonstrativâ de Prêço§.

inscritâ no CNPJ 5ob nô

com sêdê na Rua _, n'_ Baino _, em _-_ - CEP

valor írgi6lrâdo ná cláusuls 3êguídâ desta .ta, consideíando o julgemenlo da licitaçáo na modalidade
PREGÃo PRESENCIAL sRP No_1m21, PÍoc€3so Adminisffiivo no190/2021. bêm como a classifcaÉo da
proposte ê â .espectivâ homologaÉo, RESOLVEIiI registrar o pÍeço da smpÍese, nas quantidedês êstimadas
anuais, de acordo com a classificeção por sla alcanç€dê no ilem, elôndêndo as clndiçôes prsvistas no
lnstrumênlo Convoc€tóÍio, Projêlo 8ásico e seus ân€xos ê as coníânlês dssla Ata de Registro dô Preços, para
íoÍmaçáo do SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS - SRP destinâdo a conlretaçóes futuíâs sujêilando-se as
pârles às noÍmas constanles das Lêis ê Decíelos supEciládos e em confoÍmidade com as disposiÉês â sêguir.

1. OEJETO

1.1. ContrataÉo de empresa espêciâlizada parã AquisiÉo de Mobiliáíio com a Íinalidade d6 elender âs
necessidades da administraÉo públicá de Ano Alegre do Pindâíe - MA.

2. DA CLASSTFTCAçÃO DA EMPRESÂ

2.'1. EmpÍes€ vencedola:

Fonecedoí (nzáo social, CNPJ/MF, endeÊço, contatos, têWsentante)

EspeciÍicaçáo

Empresa
CNPJI
Cidâdê:

lnscíição Estadual: Endeíeço:
CEP

Eínail:

CPF:
ReprcsBnlanrê lê9â1.
R.G'n' Orgão Exp.:
Itêns:

MINUTA OO EOIÍAL CPUPMMP
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(ffi).
ESTÂDO DO MÀR NHÀO

PRi]TEITURÂ MUNICIPÁL DE ÂLTO AI,f,CRE DO PINDÁRÉ

llote explicettva: A tebêla acinta
canstaá Bm "cleunênto apenso",
píoposla vencêdoâ

3. DA CONÍRÂÍAçÃO

3.1. Pârâ a píesônla contrataÉo Íoi instaurâdo procedimento licilalóÍio com fundamenlo nâs Lsis n0 10.520/02 e
n" 8.666/93 e nos D€crelos no 7-692/2013, nô 3.555/00 e n.5.450/05.
3.2. O fomecedor Íca incumbido de apresenlar procuíação, contrêlo social, cêrta de pÍeposição ou documerÍo
equivalênle (oíiginâl ou ópia eutenlacada), que designe oÇressamente o seu repÍesenlanle habititedo paÍa
retirádá dã solicdaÉo de empênho.
3.2. A assinâturâ de rêcêbimênto no verso dâ solicitâÉo de empenho ou a assinatura nâ Ate de Registro de
Preços supÍe a nêcessidâde de convoc€Éo

4. DA VALIOADE DA ÂTA DE REGISTRO OE PREÇO

4.1. O Íegislro d9 preço coníentê dêsta Ale, Íímâde entíe â PMMP e a empresa que aprêsêntaÍ â proposta
cEssmcâdâ êm 1o lugar em consêquênciâ do presente ceíame, terá velidade pelo prazo de í2 (dozê) mêses
conlâdos â paílirda assinâtura da ARP pêlo Ordenadords Dêspssâs ê â classiÍcãda em primsiro tugar.

4.2. Duíânle o prâzo de validâde da ÂRP, os órgáos signâraÍios náo ficaráo obrigados a edquiíir os metedâis
exclusivamento pêlo SRP, podendo reâlizâí nova licitaÉo quando julgâr oportuno a convenientê, ou me$no
proc€deÍ às aquisiçóês por dispensã ou inêxigibilidâde, se íor o caso, nos tennos da tegistaÉo vigente, ôão
cabendo qualquortipo de íêcuíso ou indênizaÉo às êmprêsâs signetárias do SRP.
4.3. Na hipol€se do ltêm 4.2, caso o preço resultante da IcnaÉo, dispema ou inexjgibitidade sejâ iguât ou
supêÍior eo con§tanlê no Sisleme dê Rêgastro de Píeços, o órgáo íica obíigedo â adquiír os malenai§ junto à
empresa sjgnaláÍia deslê lnslrumento, eis que êstâ têm o dirêío de proísÍênciâ.
4.4. A pâriií da vigôncia da Ala dê Rêgistro ds Preços, o Íomêcêdor ss obíigs a cl]mpíir, nâ íntegÍa, todas as
condiçôes eslsbolocidss, ficafldo sujeito, inclusive, às penatjdades pêlo d€scumpÍimento ds quelquer de suás
cláusulas.

5. OA ADMINISÍRAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

5 1. A Geénciá da At8 de Regislro de Prêços ÍicâÉ a c€roo dâ PMÂAP, nos !êÍmos dás noÍmes que regem â
matéria e norm€tizeÉes intemas.
5 2 A Ata de RegiíÍo de Preços oÍiunda deste ceítame, durante §uâ vigêncie, de§dê que previamenle
auto.izada p€lo órgão gerenciador, podeÍá s6rutilEada po. óÍgáos ê sntidades da Adminislraçáo
5 3 Os órgâos ou entidâdes interessadas nâ úilizaçáo da Ata dê Rêgistro de preços deveráo encaminhar
solicitâção prevaâ so órgáo gerenciadoíO€pertâmento AdministÍstivo.
5 4. A utilizaÉo d6sta Ata por oú.o óÍgáo ou entidâde Íca condicjonáda aos seguinles pnessupostos:

a) Não-compÍometimenlo da capacidade opêracional do fomecedorl
b) 

^nuênda 
expressa do romêc€dor.

C) Náo exc€der a 1 OO% (cem por canto) dos quanritâüvos do tol6 do instrumento convocãtório
5 5 O quânliialivo deconenle dâs âdesõês à âtê de Íegislro d€ preços náo poderá exc€daÍ, na totâtidâdê, âo
quádruplo do quantitelivo de cada üêm registrâdo na ata d€ r€giíÍo de pr€ços para o óÍgâo gêrenciadore óAáos
pârlicipenles, ind€pendente do núm€ro de óígáos não pârticjpârÍes qu6 âdêrirem.

8. DO PREçO

6.1 03 preços rogisirâdos pârâ a emprêss signátária deíe
Demonírâtive dê Proços.
6 2 Em cadâ fomectmênto, o paeço totât será o produto do preço unÍtáno oÉ rêgiírâdo mullipljcado pelâ
quanlidade quê se deseja compÍaÍ.
6.3. E vededo qualquer Íeâjustê dê preços duíente o prâzo d€ '12 (doze) meses, â contaÍ da dala de
apresenleçáo da proposta exceto poa foÍçâ de legisleçáo ulteíioí que assim o peÍmita.
6.4. Visando subsidiaÍ ôventuais rêvisôês, o órgáo gerenciador reatizará nove pesquise de pÍeços.
6.5. No preço regisÍado esláo incluidâs todas ês dêspesâs Íelâtivas âo objeto (tributos, Íretês, seguros,
embalâgens, encaÍgos socjâis elc.).
6.6. A rêvisáo dô preços ocoírera confome ârlagos 17, 18 ê 19 do DôcÍoto n.7.6922013 e ctáusutâs do edilet

é ítêâriente ilustrativa, caso s6ie eíersá - dêveiá sêr néncionaclo que
devêndo compatibilizarse com aquela ptevista no Ptujêto Básico e con a

i.strumento sáo aqueles consbntes na Plânilhâ
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7. MODO DE RECEBIMENTO

7.1. O r€cêbimênto provisóno ocorerá no momenlo ds onlrege dos mâtêriâi§ ao Fiscál do Conlralo quê veriÍcaÍá
a qualidade dos materiâis preslados e confronlará a qualidade enlÍegue com o esp6ciÍcêdo no Projeto Básico
7.2. O recebimento dêfinilivo deverá ocoÍrer âpós a enlrcgâ dos maledais.
7 3. Em se verificãndo vicjos ou deÍeíos nos melerieh, o Íomecedor s€rá infoímâdo pâÍr coíÍigi-lo
imediatamentê, íicendo ôosse peíodo inleíompide â contagem do pra:o pâra recebimenio dêÍnilivo.
7 4 A anfoÍmâÉo ao íomêcedoÍ sobr€ vacios ou defeilos ne enlrcgê dos maleieis sêÉ realizâdâ p6lo Fisc€l do
Contrato.
7.5. Em rolâÉo a eventusis decÍéscimos, nâo se €plica â regrâ conlida no Art 65, §2o, inciso ll, da LBi n0

8.666/93, podendo os órgãos adquirir quantidâde inÍeÍior ao êslimado, sem nec€ssidad€ de anuência da
signatáriâ de ARP

8. LOCAL E PRÂZO DE ENTREGA

I 1. A êmpíêsa vencedora deveé eÍetuar â êíÍíêgâ do Objelo coÍÍorme Projeto 8ásico.
8 2. A cada íomêcimênto ou pêríodo, o óígáo gerenciador ou ador6ntê dâ aRP providenciâá a exPediÉo dâ
solicitação de êmpenho ou documonto similâre nolificeni a êmpresâ para pÍoced€í e Íetirâdâ do mssmo.
8.2.1. A notiÍlceÉo poderá ser íeila diretâmenle na sede de 6mpresa, por íac-símile ou €-mâil, coíÚoÍmê
inÍormações constântês ne propoíâ-
A.2.2. caso a notificãÉo ocoÍe diretâmente na sede da emprasâ, a mesma podeÍá ser acompânhede da
SolicitaÉo de Empenhc/oídêm de servi9o
E.3. Recebida a notificaÉo, â empresa lerá 03 (lÍês) diâs úeis pêre relirada da Solicitâçáo do Empenho/ordem

8.4. A reliíada da SolicrtaÉo dê Empenhc,/ordem d€ seNiço somênte poderá s€r eíeluada por proposlo ou
ÍepÍesêntante dâ empresâ acompanhado de docum€nlo idÔneo que compÍove 6§sa situação, bem como, do
íespedivo documenlo de id6ntilicação
8.5. Os servaços poderáo seí exeqrlados no horáÍio de expediênt6, dê§de que a ampêsâ menlênhâ os locsis
onde Íomm reâlizados os seNiços sinâlÉados e em bom êíâdo de lmpeza, para qua os usuáíios dos locais
onde os seNços estáo sêndo realizados soíÍam o menorlíân§lomo possível.
8-6- Os serviçd não poderáo prejudicâr o fluxo dos pêdêslr€s e vaículos
87. Sêrão dê inteira responsebilidâde da conlíãtade as d*pêsas com pessoâ|, impostos. alimonlaÉo,
lÍansporte ê meleriâl
8.8. O Íomecimênto será rêelrzedo de ecodo com âs necessidedes da PMMP
I9. O fomôcimento ssÍá rqsÊbliqrÍ9yj§gl]êlltCdg pera verificâÉo de coníormidade dâ quantidad€ 6 da
qualidâde;
8 1 0. O Íesgu|!Êltg-dqioüyg dâr-s.-á coríorme apr€sêntâdo no Píoiêto Básico;
E.10.1 Em sê vêÍifcando problemas na entrêgâ &!3 serviços, a empíesâ será iíÍoímada parê coíigi-los, Íicândo
nesse perÍodo inlerÍompida a contagem do prâzo pera íêcebimenlo delinitivo.
8.11. Os sêrvços, â cad3 aquisição, dov6Íào §êr execulâdos dê uma só vê: no locál indicâdo nô ltêm 8 a d6íâ
A1â, todevia, na hipótas€ de ocoíência dê Íato supsrvônienie à data de âpresenlaçáo dâ proposte, ensêjadoí da
âplicação dâ Teoria da lmpíêvisáo, devidamente comprovado e aceito pêlâ AdminislraÉo, a üsclrÉo do3

sêÍviÇos podê.á serÍr*lonádâ dou prorogeda

9. OBRIGAçÔES GÊRAIS OO FORNECEDOR

9.1. Manter, duíante â vagência da ARP, todas as condiçóês de habililaÉo êxigidas no €ditâl de licileÉo

9.2. E*êcúaÍ Íielmenle o obioto destâ Atâ, coníorme Proiáo Básico, comunicando, amediaiamênte, 3o
representante legaldo órgão gerenciadorou signatáÍio qualquerfâlo impedilivo de seu cumpÍim€nlo.
9.3. Respondêr ás noliÍic€çóes no p€zo sstabelecido.
9.4. Nãó essumir obngaçôes que comp.omelam ou prejudiqu€m a cápacidade de fomecrm€nlo âo óígáo
gêrênciadoÍ ê aos órgâos pârceiros.
0.5. A pÍestáçáo do serviço deveÉ ser cooÍdenâda pêlo GESTOR no inteÍior ou DiÍetor do Fórum os quâis

alêstâÍão o volume sugado
9.6. O volumê dê dêjetos Íelirâdos dêverá ssr atestado poÍ relâtório (confoímê modêlo) pelo GBlor de Comârc€

ou do PMMP ou seu substituto, ou ssrvidoí da Justiç€ responsável pela locâlidâds. O Íelatório dâ pÍ€staÉo d€

serviços d6vêrâ âcompaflhâr a Nota fiscsl dêvidanênle aleslada p6lo Íiscal.

RL!blicai
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17 Responsâbilizar-se por lodos os impostos, seguÍos, la(âs e encergos dêcoíÍentes do objêto do pres€nte

9.4 Aêndêr todas as condiÉ€s de habililaÉo e qualilicâÉo exigidâs, nos tennos da Le{ n o 6666/ 1 993.
9.9. Fomecerlelelone, e-mail e endereço paÍE nolificaÉes e alendimenlo dos §eíviços que suÍgiÍêm.
9.10. A Conlratadâ deverá indicar um pÍeposlo com compeléncia para tomar decisóes €m nome da contíâtada
9m essunlos rêlecionados â execuÉo do conlrato, especialm€nte no cumpÍimênto dás d€leíminaçôes do fiscal

9.11. A ConlÍetâda ê responsávêl pelos danos câusados dirstâmente â Conlíaanle ou a lêíE€iros, deconênles
de sua orlpá ou dolo nâ exe@Éo do corÍrálo. náo €xcluindo ou redEindo âssâ íêsponsâbilidade, a fscalizeÉo
ou o âcompânhamênlo do conlrato pela contrâlâÍtê.
9.12. Cabe a CONTRATAOA alêndeí prontâmênt€ â quâisqu€r e)agências da ÍiscâlizâÉo iner€ntes ao objeto do
ConÍeto, sôm que disso decoÍra quálquer ônus pere â CONTRATANTE, não implicando â átividãdô dâ
íiscalâação sem quâlque. êxclusão oo rêduÉo da responsabilidâdê da ooNÍRATADA inclusive psíante
leÍc€iros, poÍ quelquer iírêgulsndade e na omÍênciâ desle, não implica coÍÍesponsâbilidáde de
CONTMTANÍE ou dê seus agenles.

10. OBRTGAÇÕES ESPEC|A|S DO ORGÃO GERENCIADOR

10.1. Gerencier 3 ARP nos moldes do DêcÍêto n 7.8922013
102 NotiÍicar o ÍomecedoÍ para verifÉ:âr o seu âceile em caso de fomecimento para óígáos aderentes.
10 3. €ncaminhárópiâs dâ ARP aos óÍgáos aderentes.
1 0.,1. 1 Caberá âo órgão aderonte â aplicaÉo dê pênalidsda ao fomecedoí êm caso de descumprimento das

cláusulas desla ata, devendo sôÍ encaminhada cópia pára conhecimenlo de decisáo de aplicáÉo de penalidade,

ao íis€al da ARP
10.6. CancelaÍ, Frcjelou lolalmênte, a ARP

11. DÂ FISCÂLIZAçÃO

11.1. Os órgãos signaláios fiscalizaíão o €xalo cumpdmenio das cláusulás e condiÉes eslabelêcidâs no
prêsênlê instrumênlo
11.2. Â omissâo, total ou parciâI, ds rlscslizaÉo não eximiá o Íomecedoí da integral rêsPonsêbilidad€ pelos

ônc:rrgos que são dê sue competêncja
11.3. Cada órgáo pârticipanle ou aderenle deverá indicar o Íiscâl_geíor do contrâto.

í2. OO CANCELAMENÍO DA ATA DE REGISTRO DE PREçOS

12.1. O regislro do fomêcedoí será canc€lado quândo:
e) dêscumpnras condiçóes dâ eta de registío de preçosi
b) náo relirar â nota de empeôho ou instíumento equivalenle no prazo astâbelecjdo pela Admini§traÉo, §em
juslilicaliva aceilávêli
c) náo aceilâr Íeduzir o seu píêç. Íegistrado, nâ hipólese deste se lomar supeÍior àqueles pralicados no

d)sofrersanÉoprevislanosincisosllloulVdocapuldoaí.87d6Lein'8666,de1993,ounoãd70dâLêino
10-520, de 2OO2

12.1 1. O cancelamenlo de rêgistros nas hipoie3es pÍêvislas nâs âlinêâs a, b e d do ilêm antsrior 3êrá

lormalizado por despacho do órgáo geíenciadoÍ, assêgurado o contradilóno ê â ampla deÍ45á

12 2. O canaehmênto do íegistro dê preços podeÉ omnêr poÍ fâlo superveniênlê, dêcoííenlê dê ceso foíluilÔ ou

forF meior, quê prêtudiquo o cumpÍimenlo da ata, devidamênl€ comProvâdos e justiÍicados:

â) por rezáo de intêresse público ou;
b) a pêdido do lomecedor.

13. DO PAGAMENTO

13 1. O pagamsnlo será eÍeluâdo mediarÍ€ ordêm banéna ômitidâ em Íavor dâ empíesa contrâtada, na €stítâ
odem cÍonológica de dalá de sua exigibilidáde, no prazo máximo de 30 (trintâ) dies, a p€rtaÍ de dâta de enlrêge

dâNotâFiscal.â§êÍprocessadaêmduâsvias.coÍntodososcamposPreenchidosdÉcriminândoveloruniláíioe
lotel do item. sem Ésurês e dêvidamanle âtestada pelo seNidor íesponsável pelo ÍÉcebimento do bem,

con§tândo, aindâ, o número do banco, da agência e da conta coíÍentê ondê deseia recebeÍ sêu cíédilo.
13.2. A cada pagemento será v€Íific€dâ e situaÉo de validade dos docum€ntos exigidos nâ hâbililaÉo.
13.3 Em êxisii;do documêrÍo com pÍazo de validads v€ncrdo ou irÍ€gular, o fomêc€dor so.á notiíicado pâra

F()lhas n".

Processo
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13.4. Ofomecôdor, depois de notmcádo,lerá o prazo de 15 (quinze) dias pâra proc€der à regutaÍizâçâo. Findo o
prazo, em nâo se mâniÍestâôdo ou nâo .egulEíizando, o íato deverá sêr ceriiÍcado e comunicádo ao
Departamento Adminiíretivo do óÍgâo geÍenciâdor pâra âs provdências cabíveis.
1 3 5 Câsô â documênlâÉo êst6jâ dispoôívol nâ /ráemêl o pópio órgáo signatário podêíá baixá-le ê carÍeâr
paÉ os âulos, sôm necessidade de comunicaro fâto ao fomecedor
13.6. Junto eo coÍpo dâ Note Fisce! é rscomgndâdo que o fomecedoÍ faça constar, pâre fins dê pâgámênto, o
nome e número do banco, dâ âgênciá e da conla coríente, assim como se dasponjvel, o númêro do fuc-simile
13.7. A adjudicrtáíia não podêÉ apresentar notã fiscâVfâlura com CNPJ div6rso do regiírado nâ Ata de Rogislro

13.E. A nota ís.5|/Íâlurâ âpreseÍÍada em dêsacordo com o êslâbêtecido nsste Edital, na notâ de empeôho, na
Atâ de Rêgistro d€ Preços ou com quâlquer circunstância que deseconsethê o pâgâm€nto sêrá dêvotvida à
êdjudicatária s neste caso o prszo prêviío no subitem 131. seíá inreírompido. A contãgêm do prâzo prêvisto
para pagamento será iniciâdâ s paíirda respectjva Íegutanzaçáo.
13.9. Nênhum pegamenlo s6á eíeluado à âdjudicatáíâ enquenlo pendênte de tiquidação quâtquêí obÍigaÉo.
Esse íato nâo s6É gerêdords dirêío e reájusta mento de prêços ou à aluatÉaÉo moneláíá.

14. coNDrçôEs DE FATURAMENTo

14.1. O documênlo de cobranç€ (Notâ Fiscat, Fâturâ, etc.)
lefti o prazo de âlé 30 (trinlâ), na íoÍma estâtuída no Art. 40,
no câso de quâlquer inconeção detecteda.

deverá ser encaminhado ao órgào comprador, que
XlV, "â", de Lea no a 666/93, ou intsÍromper o prazo,

14.2. O documenlo de cobrenç€ será emitdo em nome do óÍgâo comprâdoÍ, sem emendes ou rásurâs, fazendo
mençáo expÍ€s§a ao número da SohcilaÉo de Empenho e contendotodos os dados da mêsma.

14.21. O númêro dê inscÍiÉo no CNPJ dâ emprêsa deverá ser o mesmo da
apresentada pare hebilnaÉo, da Propostâ Comercjal e do documento de cobrança, que seNiu
emissáo dâ SolicilaÉo dê Empenho
14.3 Todos os lrjbúos incldenles §obrô os produtos ou seÍviço§ dêvêráo estar inclusos
documenlo de cobrança, observâdâ â legrsraÉo rnbutênã aptrcávelà espéde
14.4. Qualquer slterâção dê dâdos bancarios somenta seÍá psímitidâ dêsd€ que efetuâdâ sm pspêt rimbíado da
smpresà, assinada poí rêpre3en1snte legâ|, devidamenle comprcvado por documenro hábit ê êncâminhâdo ao
óÍgáo comprâdor, antes do procôssâmento do resp€ctivo pagamento.
14.5. No doc{rmênto de cobrânF náo deveíá const* descíiÉo estrenha ao constantô da Sotiotaçáo dê
Empenho e Pmjelo EÉsico.

15. DAS saNÇôEs aDMtNsrRATtvas

15.1. Nos lermos do art. 70 dê Loi no 10.520/2002, fcaÍá impedida d€ tacnar e cont atar com â União, Estados,
DiíÍilo Federal ou Municipios e sêrá iníoÍhâdo â pMAAp os siíemas de cada§tramenlo de fomecedores s que
se reÍeÍe o inciso XIV do aí 40 dá mesma Lêi, peto prazo dê eté Os(cjnco) enos, sêm prejuÍzos des mutias
previstas neslê Edilal e des dêmais penâlidades legaas, a licÍtênte que:

â) Náo assinâr e Ata de Registro de preços, quendo convoc€dâ dentro do prazo dô velidãde de sue

b) Náo retirêr a notâ dô empenho, quándo convocadâ dentro do prâzo de vigênciâ da Arai
c) Aprôsentar doclJmêntação Íatsãi
d) Der(aÍ de âp.esentar documênros o(igidos pâíâ o c€rtamei
ê) Rstaídâr, Íalharou íraudarâ êxecuçéo da obÁgâÉo assumidâ;
f) Náo mântivêr á prôposlâi
9) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscát.

'15.í.í. Com fulcro no ârligo 7. ds Lei no 10 520 ê nos adigos 86 e 87 dâ Lêi no 8.666/93, e edjudicatáÍie ÍicaÍá
sujeilâ, no cáso de áÉso injuíiÍcãdo, assim conederado pêto ÂdmjnistraÉo. de inexecuÉo lotat ou pâíciât de
obíigâÉo, sem píeiuizo dâs responsabilidâdes civit e cÍiminêt, assBguradâ â pévjâ e ámpá deiesê, às sêguintês
psnslidades:

a) advenênciâ;
b) mulla d€:
b.1) o,s%(meio por cênto) sobre o valor âdjudicado, no caso de etraso injuíiÍcádo peÉ âtendimento
dos prezos estabelecidos p€ta AdmrnÉtreçáo pâra apíesentaÉo do documêntos ou assineiura e
devoluÉo da Aia. Caso o atrâso pare essináturá ô devotuÉo dâ Atâ seja sup€íor a lo(dez) dies, ê â
criléío da Administreção, podeÍá coníigurar inôxêcuÉo lotat da obngaÉo assumidâ, sem prejuizo ds
rescisâo unileteÉl dâ avençâi
b.2.) 0.5%(mêio por c6nlo) sobrê o vÊlor constante ds norâ dê êmoenho, no c€so de ârráso injustiÍic€do
pâra 6nlrega do objero. âté o limite de 10% (dêz poÍ c€nto) Após 20 (vinte) dias, ê a cÍitáÍio dâ

documBntâção
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Administração, podeíá ocoÍrêr a náo-âceitâçáo do objeto, de íoÍma a

Rublica

inexecução pârciel de obdgâçáo assumidai
b.3.) 3% (lrês por ceflto) ao dia sobre o valor do bem, no caso de atÉso injuslificado pâra subslituiÉo
do objelo que apresentaÍ deíeitos de íabÍicâçáo durântê o peíodo de qârântia, limilâdâ â incidênciã de
10(dez) dias. Após esse píâzo, ê a criléío dâ Adfiinistração, podeÍá configuraÍ inexecuÉo parcial da
obrigaçâo âssumidái
b.4.) 40yo (quarenta poí cento) sobre o valor do bem, nâ hipólese de atraso por pêríodo supenor ao
previsto na alínea b.3"i
b.5.) í0% (dez por cento) sobre o vâlor totâl âdjudicedo, no cãso de nâo aceitarmanler o compromisso
âssumido quanlo aos preços registrâdos, ou em caso dê inêxecuÉo totalda obíigâçáo âssumidâ;
c) suspênsáo têmporádâ do dirêito dê pârlicipâr dê licitâção ê impêdimêntô de côntrâtâr com o PMAAP,
pelo prazo dê âlé 2(dois) ânos;
d) declârâçâo de inidoneidade para licila. ou conlralar com a Âdminist.aÉo Públíca.

15,2. O valor da multa, aplicada após o regular processo adminislrâtivo, seíá descontado de pagâmenios
evenluelmenle devidos pelo PÀ,,IAAP à âdjudicaláíie ou cobrado judicielmênte pormeio dá Píocuradona Gereldo

15.3. As sanÉes pÍevistas nas alíneas "a", "c'e d'do subilem í5.1.'l poderáo se. âplicadas, cumulativêmente,

15.4. As penalidades previslas nas alíneas c" e "d" do subitem 15.í.1 lambém poderão ser aplicâdas à
adjudielána ou ao Í,citante, confoarne o câso, que lenhe soÍaido condenâçáo dêfinitiva poa fraudar íecolhimento
de tíbutos, prâtícêr âto ilicío visando â frustrâr os objetvos da licilâÉo ou demonstrar náo possuir idoneidade
pâm contÉlar com e AdministraÉo.
í5.5. Se á conÍeiâde não procedêr eo rêcolhimênto de mullâ no píâzo de 5 (cinco) dias úleis contâdo dâ
intimaÉo por parle da PMAAP, o respêclivo valorserá êncaminhado paÍa oxecuçáo pela Procurâdoriâ Estadual.
í5.6. Do âto que âplicaÍ â pensladade cabêrá recurso, no prazo dê 05 (cinco) diâs úteis, a conlar da ciência dâ
lntimação, podendo â Administreçáo reconsideÉÍou náo sua decisáo ou nesse pÍazo encaminhá-lo devidamente
lnfomado parâ â âpreciaçao ê dêcisão supêÍior, dênlÍo do mesmo p.azo.
í5.7. Seráo publicadas no Oiáriô Oíciâl do Estado do Mârânháo as sançóes adminislÍalivas previíâs no subitêrír
15.1.1, c, d, desta ARP, inclusive a reâbilitaÉo peÍãntê á AdíninislíãÉo Públie.
í5.8. O Possívêl órgáo adêrênlê â aRP sêre o rêsponsávêl pêlâs sânçóês âdministrativas âplicáveis âo
íomecedor, inclusive aplicâÉo da pena previstâ nesla ARP dê acordo com o que pÍeceilua a Lei no 10.520/02,
no 8.666i 93 e peJos Dêcrê1os no 7.892/2013, no 3.555/00 ê regimênlo inteÍno corÍespondenle.

16. DOCUMENTOS APLICÁVEIS

16.1. Ésla A1a de Registro dê Preços vincula-se às disposiçóes contidas nos documenlos â seguir êspêciÍicados,
cujos leoíes sáo conhêcidos e acátados pelas partes:

a) Ediial de Pregáo Píesencial SRP n" 
-/2021 

- Proc. 190/2021, Píojêto Básico que
êcompanhou o edilal,

b) Proposia escÍita do fomecedor ou negociaÉo/recomposiçáo de píeço.
c) Atâ dâ Sessâo Públicâ.

17. DAS PRERROGATIVAS DO óRGÃO GERENCIADOR

17.1. O fomêcêdor reconhece os direitos do órgâo gêrênciador relâlivos âo presenlê inslrumênto:
â) túodiÍcalo, unilateralmeflie, pârâ melhoí adêquaÉo às Ínalidades do intêíêssê público, nos

iermos do Arl 65 dâ Lêi n0 8.666/93, Íespeitados os dieilos do Fomecedori
b) Cancêlá-lo, lolei ou pâíciaimenlê, nos cãsos êspeciÍc€dos no AÍ120 e 21 do Decrelo

7.89212013.
c) Rêscindirnos enumerâdos nos AÍt 77,78, 79 e 80 & Lêin" 8.666/93;
d) Aplicaras penâlidades motivadas pela inexecuçáo, totâlou parcial, desle anslrumentoi
e) Fiscalizarjunlo com os demais órgáos signaláÍios, o Íornecimento dos mâteíiais

configurar, nêssa hipólesê,

18. COMUNICAÇÔES

18.1. As coÍrêspondências expedidâs pêlas pâÍte§ signetárias deveráo mencionar o nÚmero deste instrumento e

o assurúo êspecífico da coÍíespondência.
18.1.1. As comunicações íeitâs âo óÍgáo gerenciâdor deveráo ser êndêreçadas à
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18.2. Eventuais mudançás de êndoroço do óÍgáo âdêrentê ou dos fomêcedores devaáo ser comunicâd$ por
êscÍilo ao ór9áo ge.enciador

19. oas DtsPo§çÔES FtNAts

19.'1. A SoliciteÉo dê Empenho, ume v6z emitida, náo sub9ituio inslÍumento dâ ARP.
19.2. Íodo inslÍumento dê procuraÉo deveíá consler f.me rcconhecida do mandaÍÍê, nos teímos do Art. 6í, s
20 do Código Civil Bíâsileiro.
19.3. O Íomêc6dor obnga-se â mânreí em compâlibilidade com as obngaÉes poí êtê assumid€, com todâs as
condiçô8 d€ hâbilitâçáo e qualilicaÉo exigidâs ne licilâçáo e e cumpriÍ fêlmeÍúe as Cláusula3 ore ev€nç€des,
bêm como com as noÍmâs píêvislâs nâ Lei no 8.666/93 e legislaÉo compl€mêntâí, durântê e vigênciâ d6sta Ata
de RêgislÍo dâ Pr€ços.
'19.4. Os casos omassos sôéo rêsolvidos em reuniões íormais íeito oelo Ftscal de Ale de Rêoislro dê Prêcos com
â emoresá conlrelâde ou §êu orocuÍâdor e a ouem inleressâr. lâvíândo-se. âo finâl da reuniáo_ ate
caíqrnstânciâdâ âssinada oor todos os oresenles e enceminhândo-a ao OÍdenadoÍ d6 Dosossss oerâ
homolooacào

20. DA PUBLICAçÃO

2O-1- Pâre êÍÊácia do pÍesê e instrumenlo, â PMMP providencierá s6u exlÍato de publicsÉo m lmprensa
OÍcjâl do lvunicipio, am coníoÍmidado com 6 disposto no Art. 20 do Decrelo n.3.555/00.

2í. OO FORO

21.1. Ficâ ôleito o Foro da Coínarc€ de Santa LLrzia/MA, íesponsável pelo Município de Allo Alêgre do
Pindaé/MA para diÍimir quâisquer conlrovéÍsiâs âdvindas da exêcuÉo deía Aia de Regislro da Preços

21-2- PaÊ Í/,m,aza e valióâdê do pâcluâdo, o pÍesenle Termo de Contrato íoi lavrado em três (lÍôs) vias de agual
lêor, quê, d6pois de lido e achado em ordem, vei assinado pelos contreênlês.

Aho Alegre do Pindâré _/_ de_.

Responsável lesal da CONTRÁTANTE

Responsável legâl dâ CONTRATAOA

TESÍEMUNHAS:
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