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EOITAL

PROC. ADM. No. 190/2021

OBJETO: CorúrataÉo dê empresa êspecializada paÉ aquisiÉo de mobrliáÍio e eletÍodoméstcos com
íinalidade de atendeÍ as necêssidâdes da secÍelaria munic]pal de ÊducaÉo de Aho Alegre do Pindaé - MA.

ORGÃO LICITADOR: Prêíêilu.a Municjpalde Aho Alesre do Pindaré

DATA DA SESSÃO PÚBLICA. 25!OAI2O21

HORA oahoomin

0
ESTAI'O I'O MARÀNIIÀO

MTJNICIPAI DE ÀLIO AIEGRE

LOCAL: Sala de Comassão P€rmanenle de LicnaÉo, localizada na Ruâ Presidênt€ lúedici - CanlÍo, Alto Alogre

PREGOEIRO: Francival Veloso Femándês

Êiublica:
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ESIADO DO MARANHÀO

PR"EFEITT]RÀ MTJIIICIPAL DE AITO ÁLEGRE DO PINDAR

PREGÀO PRESENCIAL sRP NO 014J2O21 - CPUPMAAP

PROCESSO ADMINISTRANVO NO 190/2021

EDIÍAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, inscÍiIâ no CNPJ sob nO

0í.6í2.832,0001-2í, sediâdâ na Av. Joáo Xxlll, S/N - CênlÍo, Aho AlegÍe do Pindare - MÂ,65.39&000, por
inlemódio de seu Píego€iro, designado pela Podanas no 35/2020, âssinada em 04 dejanerro de 2021, publicada
no Diáíio Oficial do Municipio em 04 dê janeiro dê 2021, lêvâ âo coôhecimento dos inleressádos quê rêâlizará
licjtaçáo na modálidade PEgão Prêaêncial, sob o Sisiema de Registro de PíeÇos - SRP, do llpo mênor prêço
poÍ LOTE. conÍoÍme dêscÍilo nêsle Ednál ê sêus Anexos e em conÍormtdad€ com o disposto da L€a no 10.520,
de 17 de julho de 2002, bem como a Lei no 8.666 de 21 dê junho de 1393, o as êxigénciãs €slabôlêcidâs nesle
Edilâ1.

A sessáo públicá de reelizâÉo do Píegáo teá inicio às 0Eh00min hore3 do clia 25 dê ago3to dê 2021,
devêndo os envelopes, coôtendo â Proposta de Prcços ê á DocumenlâÇão de HabilitaÉo para o objêlo deÍnido
neslê Edíál e íespedivos Anexo§, sêr entrêgues nâ CoMlssÃo PERIIANENTE DE LlclTAÇÃoaPL. síuada
na Ruâ Pre§idênts Medici, 9n, centro Allo Alêgre do Pindaé - MA, na dara e horádo âcima mencionâdos.

í. DO OBJETO

'1.1. A pres€ntê licíáção tem por objêto ContratâÉo dê êmpÍ€sa êspêciali:ad. pâra âquisiÉo d. mobiliáÍio
ê elêtmdomá3ücos com â Ínelidâde clê atêíd6ras nêcêssidadês da sêcÍêtâria municipal dê Educação de
Âlto Alegrs do Pindaé - MA, coníoímê êspeciÍcaçôes conslarÍes do Tsrmo de Rêfêíência - ÂNExo l, pârtê
inlegrânte d6ste Édital

12. O vsroí global estimado desra licnaÉo é de R3 4.034.665,67 (quatro milhÕês ê trinte ê quatÍo mil e
sêisceÍúos ê sêssênta e cinco rsais ê sêssentâ e 9êtê cêntavos).

2. DÂ PARTICIPAÇÃO

2.1 A p3rtidpáçáo neíe Pregão é clrjo Íamo de alMdede compelivel com o objato lidtado e quo âtêndam â
lodas ss €xigênciâs, inclusivô quânlo à documenlaÉo e rêquisitos úinimos dê dassificã9ão des propoías,
conslanto d6ste Êdilâl e seus Aneros.

2.2. Os documentos complemenlarês (Declárâçáo UniÍcrd€), inclusive as c€nidõês dê condiÉo dê participâçáo
deverão serenlregues junlo com o Credsnciâmento dâ LicilaÉo.

2.2.1. Cotno condiçáo previa ao examê dâ documêntaÉo de habilileÉo do licilánle a CPL v6rificaÍá o
eventuel des@mprimento dâs condiçóes dê pârticipaÉo, especjâlmenle qusnto à aííáncie de sânÉo que

impêçê a particiFÉo no certame ou a lúuÍa conlralâção, mêdianle a consulta ao propíio c€daíro e, deveá â
€mprêsa licíântê âpresêntâr junlo com o credênciâmênto o nada conslá / cârtidáo negatÚa (impr6ssáo dâ

2.2.2. çàdaslro de FomocôdoÍês do Município dê Alto Alêgrê do Pindáré (quândo náo êxbtir cêdidâo
êspecíÍcâ, e licitante não estará obógedâ juntare a CPL poderá, a seu cÍiláíio abrirdiligêncie paía coníêréncia)

2.2.3. CedaslÍo Nacionel dê Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mánlido pels ConlÍolâdoriâ'Geral da
lJniáo (wrv\^/.poÍtalda!Íenspárenciâ.gov br/ceis);

2.2-4. Cadaslro Nacional do Condenaçôes Civeis por Alos de lmprobidade AdminiírdtÚâ, mantido p€lo
consêlho Nâcional dê J uíiçá (www. cni.jus.br/impÍobidâdô-adm/consullaÍ-r€quê.ido. php).

2.2.5. Listá dê lnidôneos e o Cadeslío hlegíâdo dê Condenâçôes por llíc(os AdministrEtivos _ CADICON,

mantidas pôlo Tíibunâl dê Conlás da Uniáo - TCIJ (hltpsrrportal.tc!.gov br/r6§ponsabilizacão-publica/licilantes-
anidoneos/);
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2.2.6. e/ou Consufia Consolideda d€ Pessoâ Jurídic€ do Tíibunât de Contas da Uniáo (https://certidoes-
âpf .ápps.tcu. gov.br/).

2.3. A consulla êos c€dastros sêé .ealizada em nom6 da empr€sâ ticíente s tâmbém dô seu sócjo
mejoritáÍio, por íoç3 do aÍtgo 12 de Lei n. 8.429, de 1992, que pÍêvé dentíe as sençôês impostas eo
Íesponsávsl pala prálicá d€ âlo de impíobidade €dministrâlivâ, a proibição de contrater com o podeÍ púbtico,
inclusive poÍinlemédio de possoajuÍídic€ de quetsaja sócio m€jontáno.

2.3 1. Cas! coníe ne Consulta dê Siluaçáo do Fomecedor a exislênciâ de OcoíÍÉncias lmpêditives lndirêtas,
o g$lor diligencaârá perâ veriÍicêr se houve Ííaudê por parte das empresas sponlâdes no Relatóíio d€
OcoÍêncies lmpôditivas lndirêl€s.

2 3 2. A lêntativa dê buía seíá verificads por mêio dos vincutos sociôtános, tinhâs dê fomêcimento sjmilârês,

2.3.3 O licitãnle será convoc€do pâra manifestaçgo previemênle à sua dôsclassiÍtcação

2.3 4. Consteiâda a eristêôcia de sanÉo, o preooeiro Íeputârá o iicitânl6 inabititado, por fâttâ de condiçáo de
participaç€o.

2.5. Nào seráo âdmitidás na ticíâÉo âs êmpíêsâs punídâs. no âmbito dâ AdminiírâÉo pública. coín ás
sançõôs que âbârquem â AdministraÉo Púbtica Municipât pêscÍitas no áí 70 dâ Lei Fêdaratno tO.gA0/02. b€Ín
como os incisos lll e lVdo aÍt. 87 de Lei Fedêrâtnô 8.666/93.

2-6. Nào,podêráo peíicipâr os interôssados que se enconlrem sob íalêncie, concordaiâ, concuÍso de crêdorês.
dissoluÉo, liquidagão ou em regime dê consórcio, quatqueÍ quê seja suâ forme de constituiÉo, empr$es
9stlápeiri: q!9 náo tuncion€m no pârs empreses que possuemi entre sêus sócios, seívidorês púbticos da
PÍêÍêilura lúun.rpsr de A[o Arêgre do Prndâé - rúA, bem como aqueres quê tenham sido declarado; inidônêos
pârâ licitar ou conlÍalâr com € AdmaniírâÉo púbtic€ ou punidos com susisn§áo do direito dê ticitsr e conrrârar
pela AdminisiÍação Públic€ da PreÍeilura Munrcipal de AIo Alagre do pindaré - MA (aÍ1. 9 da Lei Federat nô
8.66ô/93).

3, DA REPRESENTAÇÂO E DO CREOENCIAMENTO QUANDO OA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

3 1. Ne íasê de cíêdenciamento o interêssado deveÉ credenciar-se e, se íoí o c:Éo, comprover â exislêncie dos
necessáÍios podêres pâre íormuração dê popostâs e pêra â práticâ de todos os d;mâÊ aros in6Í€ntes a êstê

3 1.1. Alá o rníclo do horâno dâ sessâo o pregoeiro ou, por det6geção dêslê, â equipê dê âpoio, pmcedêrá áo
cÍedenoamenlo dos licrtâôtes ou dos representantes legais píêsêntes, comprovando, se íor o c€so, á outoÍga d€
poder€s n€cesúÍios para a íoímuraÉo de ránces e parâ â prática de rodos os demâis âtos ineíenres ao pregáo,
obsêNendo-se âinda que:

a) não s€rá peímitido ao mesmo credencjado repres6nlsrmais dê um propon6nte no mêsmo certamei e

b) não s€É pêmitido mâis dê um crêdênciado pârâ ô m€smo proponenlê.

3.2. O licilânle intêressado dôvsrá se ep€seÍÍâr âo pragoetÍo ou â equipê de epoio para credencjamênto por
inieímádio de s6u rcpresêntentê devidsmêntê munido de documênto que o credànoê ã padiciper d€ste
proc€dimônto licítalóÍio e â rcsponder por sua reprêsentada, devendo, ainde no âto de entrêgá dos invelopes,
idenliíic€r-se exibindo a Csrl€irs de tdontidadê ou outro documento equivatenle, com ó-pia ao respeàivo

3.2.1 O credenciamênto Íâ.ss-á po. m6io dê insrrum6nlo púbtico de procurâÉo ou inslrumênro pârticulaÍ, ou
poí Caía Cíedencial, Íirmada peto signâtário da pÍoposta, com assinetuÍa r€co-nhecjdâ por CaíóÍio competsrÍe,
no modêlo do ANEXO ll dssle Edital, com poderes para fomuler oíenâs e lences Oe pieços e praticar todos os
demais €tos p€rlinenles âo c€rtame, em nome do proponenle.

3.3. O inslrumento ds procuíEção, púbtico ou pârticutâr, ou Carta Crsd6nciât (ANEXO [), dêveÉ eslâr
ecompanhedo de ópia dos seguintes documentos:

(u
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a) áto constitulivo, €stâtulo ou conlralo social em viqor, devidâmenle âluâlizado, ou eto comtitutivo consolidedo,
devidemente regislrádo, em se lralando de sociedades comerciais e, no caso dê soci€dadês por açôês,
acompanhado de documênios de elêiÉes dê seus âdmini§trâdoíes, no quâl êsleiâm etprêssos seus podeÍês
pâÉ exêrcer direilos e assumir obÍigâçó€s em decoíáncia ds lal invêslidura; e

b) Cópiâ dâ Cédulâ de ldêntidade ou ol,ro docum€nlo oÍcial que contenha foto do raprêsêntanl€ dá êmprcsâ
inlêrêssedâ.

3.4. Os documerÍos dê cÍedenciamenlo sêíáo conÍêíidos pêlo Píêgoeiro, a cada Sessáo Públicâ rÊalizadâ

3.5. ÀÉs o cÍadênciâmedlo, será declarâda â abeíiuía dâ sêssão e nâo mais seráo admilidG novos
proponent*, dando-se inícro ao recebimento dos envslopes

3 6. O crêdenciamento sêÉ conÍendo pêlo PÍegoeiro a c€da Sessão Pública realizâclâ

37 É fecullâdâ e apresentaÉo do credenciâmenlo de que lrala o lubitêm 3.í A Íalta desse documento
somenle impediá que o representanle dá licilanle sê maflifesle ou Íe§pondâ pelâ repÍesenlâda durante o

3 I A licitante qu€ compârccer Éprê§êntadâ por sêu sócio ou dingenlô, ficâ dispen§âda do cr€denciamenlo na
fome dê que lrels o subitem 3.1, devendo comprovâÍ êstâ quslidâdê âlrâvás do cópias dos documênlos
indic5dos no subitem 3.3 ãlínêas "a" ê "b".

3.9. Náo seÉ admitida a paÍticrpaÉo dê dois Íepr6sênlânles peral a mesma empresâ ê nem de um mesno
repra3ênlente peÉ mârs dê uma empÍêsa.

3.10. Os licitanles dêvsráo aprosanlar Oêclarâção, em separado dos snvelopes, de enquadramento no art. 3Ô da
Lêi Complemenrâí no. 14712014, no cêso de micmempresa ou emprssá de pequeno porte € tambám pârâ âs
coop6rativas, confoíme modelo conslate do Anexo ll desle Edilal A náo entrega da r€Íêíida DeclâraÉo indicêrá
queslicitâÍ{êoploupornãoutilÊârosbensficiosprevisiosnâLeiComplementatno't17l2O11.

3.10.1. As MgEPP/coOP dêvêráo comprovâr â óêdârâÉo do item ânledor, devendo lrazer, Íro c:§o da§

ME/EPP ê Cêíidão dê Enquâdramsnto como MicroêmpEs ou EmpÉ3a dê Pêquono Portê, somonle para

aíêito do djsposto nos arts.43 s 45 dâ LeiComplementat n'123,ée 1411212006, emitida noslermos do ert.8" da
lnsttuÉo Normâtiva do DepaÍlam€nlo Nâcronâlde RegislÍo do Comércio - DNRC n' 103, de 30/04/2007, pelo

Registro compêtentê para a inscíiÉo do Ato Conslitutivo ou Conlralo Sociâl dâs píoponentes pert€ncêntes â

esla câlegoíiâ êmpÍesânêl

3.11. Os Licilanlss devêÉo âprêsentara declaração êrigidâ no item 7.3 6

3.12. Da Ordem dos Procêdimenlos:

3.12.1. A sessão do cêíâme observârá os s6guinl6s proc€dimentosl

b) Ab€rtuÍa da S€§sáo
c) Oa enlrega dos Envêlopes
d) Julgemenlo, ClassiÍcaÉo das Propostas de P.egos ê Fâse de Lanc€s;
e) Oo bênefioo às micÍoêmprcses ê êmpresas de pêquêno portê

0 Fesê de habililaÉo

h) Dâ Adequaçáo dâ Proposta dê Preço

4. DA APRESENÍAÇÃO DOS ENVELOPES

4 1 A Proposra dê P.eços e os Oocumêntos de HábilitâÉo dsvaéo ser âpíes€ntados pêssoalmenl6 pêlo

representsnte cÍedeÍlciêdo, no locâ|, diâ e ho€ acima mencionado§, sm 02 (doi§) envslopes opacos, dislinlos,

d6vidamente f€chados e rubÍicãdos no fecho e contôndo em suas pa(es eíemss a fronlais, em carácleíes

dêstacedos, elám ds razáo socieldo licrlante, os sBguinles dizeres:

ENVELOPE NO 01

Ptuinâ rl de 50
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TSTÁDODO MÂRANHÀO
PREFEITI;RA MI]NICIP,{L DE ÁLTO ÂI,ECRI DO PINDÀRE

PROPOSTA OE PREçOS
PREGÃO PRESEI.ICIAL NO O'{202I
oRGÃo LICITADoR: coMIsSÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃo - cPUPxtAAP
LOCAL: ÂLTO ALEGRE DO PINOARE/MÀ
OATA: 25r08im2 l
NOME DA EMPRESA LICITANTE

ENVELOPE NO 02
ôõõúEE iõ§Frnn xaBrlrraÇÃo
PREGAO PRESENCIAL N' 0í,1,/2021
oRGÃo ucrrÂDoR: coMtssÃo PERMANENTE DE LtctraÇÃo - cpup!,lAAp
LOGAL: ALTO ALEGRÉ DO PINDARÚI.!À
DATAi 25106/2021
NOME DA EÍÚPRESA LICITANTE

4.2. Náo será âómilida a enlÍega de apenas um env€lope.

4.3. Após a entrêgá dos envelopês, âquôlê indicado como "OOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" seÉ rubncado
pêlo PÍego€iÍo, êquipe de apoio e os representantes cÍedehciâdos dâs licúântês.

44. Os envelopês dêveráo corí€r, obígálonamenle, e documsntaÉo em oíginal ou ópiá pÍeüamcnta
âulenticâda por c€rlório comp€l€nts ou por 3eNidoí da CPL (.tó vintê ê quatÍo horas .ntú da lcâlizâÉo do
c€rtaíto), ou publicáção em óí!áo dâ impronsa oíicial.

4.5. As propostes qus náo âtenderem às arioéndâs do prêsênlê Edil€l ou que forBm omi$âs ou âpresentêm
inegulaídades ou deíeilos câpâzes de diíicullar ojulgemênlo, sêrão

4.6. Não seíáo aceitas documenlaÉo s proposta enviâdâs via postal ou enlrcgues em outros sêtoras que nào
seja o especilicado no preámbulo do Edilel

4.7. lndepêndeítomenle dê declsráção erpÉssá, â simples apresentação dâ propoíâ impliErá á submissáo às
nomâs coníântes da legislaÉo que rogô â maléíia e ao presents Editâldê Prcgáo e seus Anôxos.

5. DA PROPOSÍA DE PREçOS

5.1. A Popostâ de PÍêços devsÍá ser áprôs6nlâds em 01 (uma) via, impressa em pâpel timbrâdo dâ licíânte, em
línguâ portugu€sa, salvo quanto às 6xpr6sôes técnicas de uso coÍente, sem êmendas, râsures ou ênlrelinhas,
devidemonl€ dsleda, âssinâdâ ê rubÍic€das lodas as Íolhâ§ pêlo repr€sênlâílte legal do licíânlê proponente, com
o sêguintê conr6údo, dê âpr*enlâÉo obngalóna'

â) Número do Píêgâo, Íazâo social do proponênte, númeÍo do CNPJ/MF, endereço complêlo, teleÍone, íâx ê
ender6ço 6lôtrÔnico (e-mail), eíe último sê houveÍ, para conlalo, bom como dados bancádo§ tâis .tro: nomê ê

número do Bânco, agência e conla corÍente paÍa Íns de pegamênto,

b) Nomê complslo do responsável pelâ âssinalure do contralo númsros do CPF e Cârlêirâ d6ldânlidôdê e c€rgo

c) DsscÍição complela do objelo dá prosonte licitaçáo, com indicaÉo dos LOTES e |ÍENS colados, eÍr
coníomidâd6 com as espsciÍcaÉes do T.rmo dê Refeíênciâ -aNEXO ldeíe Edíâli

d) PÍeço uniúno o o valoÍ total dâ PíoPotta Nos preços propostos dêveéo eslar incluídos, âÉm do lucro,

lodâs âs degp€sss € cuslos, como poÍ €)(smPlo: lrânspodês, lributos dê quâlquer natur€za s lodas ãs despesâs,

diÉtes ou indiretas, rclâcionedes com a êxêcuÉo do objelo da presêntê liciteÉo;

0 Prazo dê validadê dâ proposlâ: náo tnfedor e 60 (sessenlâ) diâs, a contar da dalê dâ sôssáo d6 eberlura dos

g)Prazo de êntÍrgai do ecodo com TeÍmo de Refeíência.

EditAI PREGÀO PRESÊNCiAL SRP N'014202I - CPUPMAAP
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9.1) eÉs a solicitaÉo dô íomecimênlo, â CONTRATADÂ devêrá píoceder â entrega dos ilens constantes na
megra, 6m sua lotalidede, em eté no máximo 05 (crncr) diâs conseculivos, em um9 Únicã etâpá,
indêpêndentêmsnle do quântitativo ê valor solicitâdo.

5.2. Nâo s€rá admitide cotâçáo distinta prevista neslô Editâl

5 3 O preço oÍêrtado pêÍman€c€ná Íixo e inêajustável

5.4. A âpr6sêntaÉo de Poposte implicârá na pl€na aceíaçáo, por pâÍtê do licitânte, das c.ndiçô€s
êslâbêlecidft neste Editale seus Anexo§.

5.5. O licilentê que não m6ntrveÍ suâ Pmposta ÍcaÉ suiôito às penâlidâdês do Decrelo Federal.

5.6. QuaisqusÍ tíbulos, cuslos e despê3âs diretos ou indiretos omitidos dâ pmposla ou incon€támênle colados,
sêráo cônsidêrâdos como inclusos nos prêços, náo §endo considêísdos plêitos de acráscimos, â êsse ou
quâlquêr tilulo, devêndo os sêrviços seríomecidos sem quâisquêr ônus adicionais.

6. DOJULGAMENTO DAS PROPOSÍAS

6.1. Serão proclâmados, pêlo P.êgoêaro, os licitanlos quê âpíesênlâÍêm as pÍopo3tâs de monor prêgo globel
poÍ LOTE e lodas aquelas apresBntad€s com pÍeços até 10% (d€z por cento) supêriores, dispo§los em oíd€m
cre§,ceÍÍe, pâl.â que os rêprê3entanles leoâis das l,citanles perticjpem dâ etapa d€ lencesveíbáis.

6.2. Quândo náo Íor6m idenliíicadâs, no mínimo, três propostas escÍitas com prêços em coníoÍmilade com o
dêÍnido no subilem anterior, o PÍegosÍo fârá o ordênamento dâ3 melhores ofsrtâs, eté o máximo de tÉs,
colocâdas êíÍ ordem crescente, quaisquêr que seiâm os vâlorês ofeÍtados, confom6 o disposto no Decrêto

6.3. Aos proponenles proclamados conÍormê os subil€ns anleÍioÍos, seá dada oPonunidade psra novâ disputa,
por meio dê lâncês verbâB e §ucês§ivos de valoro§ distintos ê dscrescentê§, pâra a escolhs dâ proposta de

6.4. Não podêÉ hâver desistência dos lences oÍêrtados

6.5 O emp€te entre duas ou mais propostas de prêço, será resolvido por sorteio em ato público, com e
peíicipeção d6 lodâs ás licitantes.

6.6. EnceíÍed,os os lancês, as propolta3 de micro€mPre6a ê dê êmpí!5a3 dê poquêno poíta que sa
enconlrarôm na Íâixâ ãle 5% âcimâ do msnor Prêço seráo considô6dâs êmpatadâs com â primeira colocâda,

devêndo êsle3 proponentss ser convocadas na ord€m de clâssificação, umâ nâ laltâ da oLrtra' para fázêr uma

únicâ ê última ofêÍte, infeíiora da pÍimêiíâ colocada, vEando o desempele

6.7. Aús a fâ3e de lances. será êncêrada a etaoa comoetitava e ordenâdâs às of6rtâs exclusivâmêntê o€lo

cíitéÍio de íncnor 9rcco olobâl por LOTE.

6.8. O Pr€go6im êxâminará â âcêitâbilidade quento âo obr€lo da Proposta com o mênor prêço, coÍÍoímê deínido
nêsle Edíále seus Anêxos, decidindo motivedâmenls â r6peilo e divulgándo o rêsultado dojulgamento.

6I sêndo âcêilávêl a oí6rtâ. será vsriÍcâdo o atendimento pelo pÍoponênte de lodâs âs exigérÉi6 editalioas,
pará eÍeito d€ habilileÉo. caso conlníío o PíBgoeiío examinará âs oíeítas subsequ€nl€s, na oÍdem de

âassúcação, aé a apuâÉo de uma propoía quê elênda â todes ês êxigênciâs constanl6s doslê Editâ|, sôndo

o rcspedivo pÍoponente declarado vôncêdor nessâ fâse

6.10. Veníicando-se discoÍjdànciê ênlre o paeço unitário e o totâl da Proposlâ pÍêvelecerá o pdmeiro, sendo

coÍigido o preço totali ocoíÍendo diveÍgênciâ entÍe os velores numé.icos e os por extenso, predoíninarão o9

últimos, independenlemênte de consullâ âo licnanG

6.í1. Câso tenhâ ocoíido lânce, â Píoposlâ dê Pr6ços, ajusláde ao lâncê Ínal, dêvêá ser protocolada ná

CPUPMAAP, no pÍazo dê /l8 (quâÍ€ntâ ê oito) no.â3, contado da lávíâlura da âlâ.

6.12. Serão dêsdassificades âquelas poPostas qu€:
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6.'12 1 ApreserÍârem valo.ês acima do máximo eslâbelêcido no Edital, englobândo il€ns e valor globâli

6.12.2. Náo atenderem às êxigênciâs do pressôtê Edilâle seusAnêxosi

6.12.3. Foreín omisses ou as que apresed€m irÍegulaídades ou fâlhâs capâzes dê diÍicuhâr o julgeÍnontoi

6.12.4. Oue conlenhâm preços manileslam€nl€ inexêquívêjs, á33im considêÍâdo3 equeles que náo vonham a ter
dêmonslrado sua viabalidsdê poÍ meio de documentação que comprove que os custos sâo coêrêntês com os
prâticados no mercado.

6.13. Se a plopostã 6scniâ dê üenor Pr€9o não Íor aceitávêl ou §e â rssp€cliva licnante d63âiendêr âs
exig6ncrss habilitâlóíiâs, s€Íá examanada â oÍe.tâ seguinlê e a sua aceitabilidádê, píocedide à habilÍaÉo da
licnânlê quê tiverfoímulâdo lalproposlâ, ná ordêm dê clássincâÉo, e assam suc!§sivâmêntê, âté s aPuraÉo de
uma qu6 atênda às condiçóes desle Edilâ|.

6.14. O Paegoeiío pod6Íá nsgociar diretamsntê com a licilântê dêlentora da pÍoposte dê menor pr6ço, no sentido
d6 qu6 seje obtido o melhor preço.

6.15. Da reunjão lavÍaÍ-9ê-á ale ciÍcunstanciada, na qual sorlio Íegislradas as ocoÍrêncies rclevanles ê quê, ao
final, sêrá essineda p€lo Pregoeiro, pelos componentes dâ êquipê de epoio e p€los rêpres6nlantes dos
pÍoponentes Presênt€s.

6.í6. O licilante doclaíado vencedor deverá êncáminhar (ou aprêsonteo e proposta dê pÍeço

adequâdá eo último lânce, no prazo dê 02 (dois) dias, conlado dâ essineturâ da âla dê sessão.

6.í6.1. Os documenlos pod€ráo se. remelidos por meio digitâ|, podendo ser soliciledos êín
originalou por copiâ âulênlicada a qualquer momento, em prazo â §ê.êíâbelecido pelo Prêgoêúo

6,16.2. Os originâis ou cópias autenlicadâs, cêso sejsm solicilados, deveráo ser encaminhadG eo órgão
licitânlê.

6.16.3. O liÍtente que abândonâr o cedeme, dekando dê 6nvier a documênlaÉo andicada nêsie s€Éo seÉ
desclâssificâdo e sujeitar-se-á às sençó6s píevislas nests Editel.

6 16.4. O Píegoeiro poderá fixâr prazo pâra o .eenvio do ânexo conlendo a plânilha de composiçáo de pr€ços
quando o pí€ço lotal oÍ€rtedo Íor âcêíáv61, mas os prêços unatários que compô€m nec*3item d6 aiuste§ âo§

;âbrês ê*màdos polo ÓRGÃO UCITANTE o ajuste ds píoposlâ nào poderá implicsr aumenlo do seu valor
globâ|.

616.5. Sêrá desdassiÍcâda á proposte quê náo coÍigir ou náo justifia:er eventuâis iÍegulaíidedês eponladas

616.6. No cáso de licnaÉo poÍ lotês ou itsns será pêrmitida a alteraÉo dê preços unitáíios pêlo licitântê

obsêrvendc.se: {âpenâs se houverdivisâo em lotês ou ilens)

a) como limilê máximo o v6lor global ínal ofêítsdo, dêsde quô os preços unilários Ínais sêiem mênoros ou iguâis

êos preços unitáaios de proposte inicieli

b) e possibilidede dê negociâçáo com o proponente vencedor vEâôdo a rcduÉo dê
pÍêços uniláÍios, para quâlquer um dos il€ns individualmentêi e

c) para Íns do disposlo nestê incbo, o cálculo do vâlor global dâÊ§ê'á pêl€ somâlórb dos prêços unitários dos

itens de prcposta, muíiplicados porsuas r6spêctivas quentidadês.

7. DA HABILITAçÃO OOS LICIÍANÍES

7 1. A CrocumêntâÉo do HâbililaÉo devêÉ ser êntÍegue 6m 01 (ume) viâ, em ênvelope devidámântâ íd|ado e

rubricâdo no íechô, idôntificado coníomô o indicádo no it m 4.1 desle Editsl.
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7 I I As declârâÉes e outros documenlos jutgedos necessános à hsbititâÉo produzados peto póprio licjtanlê,
devêéo contêr clâte, identiÍicsçáo e assinatura do ritutâr dâ empr6sa ou do sêu rêpresenlant€ tegâl

7.2. EncoÍÍada a dâpâ competitiva e ordenãdas as oíerras, o pregoêirc procedeÍá à âbeíturâ do invótucro
conl6ndo os docum€nlos de hãbilitaÉo do ticitãnle qu€ aprssentou a melhor prcposta, procedendo â sua
hâbililsçáo ou inâbilitação

7.3. A parlicipaÉo no presente procêdimênlo ticitâtório roquar a aprssenraÉo de tods á documênteçáo
comprcbelódâ dâ necessáíie quelificsção no que sê rcfere à:

7.3.1 Hlbilitâçáo Juícli6a, que seíâ comprcvada medisnle a aprssentaçáo dâ seguinte documêntação:

e)provâ de regiíro comercrâ|, no câso de emprêse individuâl;

b) ato conslitutivo, êstâiulo ou contíato social em vigor acompanhâóo dê todas suas alteÍaÉes, devidam6nt6
Í€gislrêdos, sm se tratando de sociedádês empresariais e, no cãso ds sociedade por âções, acompanhado dos
documoôtos dê eleição de seus âluais administradoÍes,

c) no cáso de Socjedades simplês o Ao conslilulivo inscrito no Caírório Civit íRegistro Civit ctas pessoas
Juridicá3 ou Cânório de Rêgistro de Tilulos e Oocumentos) acompanhedo dâ prova de Di.etoria em exercrcro,

d) dscreto dê â'rtoíizaÉô, em se lratândo de êmpíêsâ ou sociêdáde eírange,ra om funcionâmêdto no Peis e .to
de rogislro ou âuloüaÉo para luncionâmênto expedrdo pelo órgáo compêlênte, quândo â etividade assim o
exigir

7 3.2. R.gulaíidâdê Fiscal, que será comprovadâ medianls a apresêntaÉo dos seguintos documentos:

a) Prova de lnscrição no Cádâstro Nacional dê Pêssoa Jurldicâ (CNPJ)

b) PÍova ds inscÍiÉo no Gadaattu de Contribuintês Estadual ou Municipal, se houvêr, r6lâtivo à sede ou
domicílio do licitanls, psrljnenle ao seu ramo de atividad€ € compalível com o objeto coniratuali

7 3 2.1. Píovâ dê íêgulândâdê perantê a Fazenda Federâ|, Estâduâl s Municipâl do domicilio ou sedê do licísnt€,
que 3ârá reãlizadâ dâ seguinte íorma:

â) Fazonda Feder.l: âpresêntâÉo de Cerlidâo Conjuntâ Nsgariva dê Oébilos rêlativos a Tíibutos Fed€reis ê à
Oívida Ativa da LlnÉo, ou Certidáo Conjuflla Positiva com eíêito negalivo, erpêdidâ pels SecÍeleÍiâ de Rêceile
Fod€râl do 8Ésil (RFA) e Procirradoriâ-Gêrâl dâ Fazêndâ Nâcionâl (PGFN), que ebrênge, inclusiv€, as
cofltribujÉes sociais previíâs nas âlínees á â d, do parágÉÍô úhico, do an. 11 daLeino8.212,dê1991;

a.1) O licxante podeÍá, em substituiÉo à cenidáo mêncioôadâ nâ âlínea c.1, âprcsenlár âs seguinles certidóes
conjuntamonle, desde que tenham sido expedidas alé o dia 2 de novembro de 2014 e eslejâm denlÍo do prâzo
de validade nelas indicados: Cerlidâo Nêgâtivâ de Débito ou a Ce.tidáo Posiliva com efeito negalivo ÍeÍerenle à
Contíibuiçâo Prêvidenciáriã ê às d€ Teíceiros, expedida pela Sêc.etana da Rec€ita Federâl do Brâsil (RFB) ê â
Certidâo Conjunta Nêgâtivâ de Débitos relelivos a Tibutos Federâis e à Dívida Alivâ da Uniáo, ou C€rlidáo
Conjunta Posiliva com êíeilo nêgâtivo, êxpêdidâ pâlâ Sâcr6lãris dâ Rêcêiiâ Fêdêrâl do Brâ§l (RFB) ê
Procuradona-GeÍâl da Fazenda Nacional (PGFN),

b) Fszsnda E tadualr apresêntaÉo dâ cêílidâo Ne$tivâ ds Déb(os (e débitos êm dívida aliva), ou csrlidáo
Positiva com êfêito dê Negâtiva, do lmposlo sobre Opereçóês rêlativas à CiÍculaÇ6o de Àrercadorias ê sobrs
PBstaçôês d€ Se.viços dê Transporlê lnterestadual, lntêímunicipâl s de ComunicâÉo - lClúS, expedida pêla
Sêcrêlâíe de Eslado de Fazende, ou, se íor o ceso, cêíidáo comprobalóaia de que o licilenle, em íezão do
objelo social, eslá isenlo d€ inscÍiçâo êstâdu6l;

c) Fr.ênd! [unicipal] aprêsênlaçêo da Ce dáo Negaliva de Débitos (e débitos em dívida ativa), ou Certadáo
Posilivâ com efeío dê Nêgâtive, do lmposlo sobre Serviços de Oueiquer Nâlureze - lSS, ou, se for o cáso,
ceítidão compíobalóíla de quê o licíêntê êm râzáo do objeto social, ostá isenlo de mscnÉo municipali

d)CerliÍcado de Rêgulâddâde do FGTS - CRFi
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e) Píove dê inexiíência de débitos inádimplidos peíanle â Justiçá do Trâbátho, msdiante â apresêntâçáo dê
C€rtidâo Nêgetivâ de Débitos Írábelhiíás (CNOT) ou da Cênidâo Positivâ dê Débitos Trebethiías com os
mêsíno3 êíeilos dâ CNDT.

7.3.3 As micÍoêmprêsas ê ompnesas dê pêquêno poÉê deveráo apaesentâr toda a documentaÉo exigidâ
pare 6f€ilo dê comprovaÉo de regulaíidâdê Íiscal Íelacionadas no itom
7.3.2, mêsmo q'rs êstâ âprêsente alguma rostriçáo, asseguíado, todavia, o prazo de 05 (cinco) dias útejs, cujo
termo inicial conêspoodená âo mom6nto em que o pÍopon€nte Íor declarâdo o vêncedor do ceíame, pronogável
por igual peíjodo, a cíilédo dâ âdminislraçâo pública, para a rêgulêrizâçêo dá documentaÉo, pagamonro ou
parcelamenlo do débito e emissão de êvenluais certidó6s negâliva§ ou posilivas com eÍeÍlo de certidáo n€gâtivá
(âr1.42, §1o, LC 123/06).

7.3.3.1. Est€ bêneÍiclo seíá concedido somente às êmpresâs quê atênderem âo dispoío no subit€m 3.íO dêst€
odilâl

7 3 3 2 Â náo-regularizaçáo dâ documenlaÉo, no prazo pÍevislo neste item 7.3.3, implic€á em decâdêncra do
direilo á coniráaÉo, bem como a aplicaÉo da susp€nsáo de hcilar e conlratar com a AdminiíreÉo pelo
peÍiodo de eté 02 (dois) ânos, sendo Íacultado à Adminislíâçáo convocar os licitentes remanescentes, na oíúem
de classificaÉo, para e âssinâturá do @rÍralo, ou revogaÍ a licileÉo

73.4 Qurlilicaçâo Econômico+inânc€ira, que será compÍovada medianlê a êpresentáçáo dos sêguiniês

a) Bálanço patnmonial e demonstraçoês contábêis do úllamo êxêrciciô sociâ1, já exigíveis e apresenlados na
íoÍma dâ lêi, vsdados â subsliluição por balancslas ou bslanços provisórios, em que êsieram rêgistrados os
velor6s do elivo cjrculentê (AC) e do pa§sivo circllânlê {PC). dê modo â êírâií-§ê indicê de Liquidez Conênto
(lLC)iguâlou sup€nora 01 (um), indicados p6le licilânl€

4.1) A3 licilen!ês que apresenlârem rcsullâdo mênor do qu6 um (1,0) em qualquer dos índices ÍeÍendos âcima,
d€v€ráo comprova. o c€pital mínimo ou palíimônio líquido iguâl ou supeÍior á dez por cenlo (100/") do valor
êslimâdo da conlÉtâÉo.

a.2) E)(celua-se da exigénciâ da âlínea ênterior o micro6mpGêndedor individuâl (ed. 18 dá LC 1232006 cJc art.
1.179, § ? CC) e as MicÍo e Pequenês Emprêsâs qu€ propuseÍ€m hêbilitaÉo em licilâçôês cuio os objêlos
sêjam pârâ o fomecimenio parâ pronta enlrBga ou para loc€Éo de matenais (aí. 30 do DecÍalo Faderal no
6.20ít2ú7J_

a.3) As empresas com menos de um exercicjo Íinenceiro dêvom cumpíir a êxigênciá de§e subitêm m€diânle a
ápíêsêntaÉo do Bâlânço de Aberlura, acornpanhado do Bâlânço Pâlrimoniâl e dâ DeÍÍonslraÉo do Resull€do
levantado com basB no mês imedialamenle anlerioí à data de aprêsentaÉo da proposta.

a 4) Seráo c.nsideÍados aceitos coíno na foíma da lei o bâlanço painmonial e demonstràÉês conlibeis asslm

L Publicâdos êm DiáÍio Oíicialou:
ll. Publicãdos emjomalde grand€ o'culaÉo ou;
lll. Rogistrados nâ Junta Comeícjaldâ sede/domicilio do licÍlanlê oui
lV. Por ópia do LivÍo Diário, devidamenle aúenticado na Junta Comercial da sêde ou domicílio dâ licitente, nE
íoÍmá dá lN no 65 do Depâíâmenlo Nacional do Rogistro do Comércio - DNRC, dê 1" de âgosto dê 1997, âÍt. 6",
acompanhada obngaloriamenle dos TeÍmos de AbeíuÍa € dê Enceíâmento. Quândo for apresentado o original
do Diário, pârâ colêjo pêlô Prêgoeiro ê Equipê dê Apoio, íca dispsnsada a inclusáo, na documanteÉo, dos
Têímos ds AbêÍlura e ds Encêrramênto do Livro êm questáo.
V. Sistômâ Público d6 Esc.iturâçáo Digilâl - Spêd - Conlábil (Decrêlo Fêderal n" 6.02212007); nos toÍmos do arl.
20 da lnsltuÉo Normátiva RFB no 78712007, d€vêndo eprosentaí referidos documenlos, devidâmenle ãssinâdos,
n€ Íorme do § 50 do aít 10 da lnetruÉo Nomáive oNRc nô 107/2008.

b) CêÉidão tl.gâtivâ dê Fâléncia ou Concoídate (RecuperaÉo Judicial ou Extrajudicial), expodide pelo
distribuidor de sedê dâ pêssoâ ju.idicâ, com dâlâ nâo exc€dênle a 60 (sessêntê) dias dê ântêcêdénciâ dâ dála
de epíesentâçáo da proposta de preço.

7.3.5. A Qu.lificaçáo Técnica dos licnantes deverE sercomprovede âlftrvés de:

Processo n:

Rubircn
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â)ATESTADO de câpacidade lécnica Íome€ido poí pêssoâs juridicâs dê diroilo público ou pnvado comprovando
que o licitenle preíâ ou prêstou s€rviços compâtivêis com o objsto deste pregáo.

7.3 6. DeclaraÉo lJnificada que conslârá:

â) Dêclârâção de quê náo empr6ga menorês de dezoito anos em lrabalho nolumo, peíigoso ou insâlubrê e nêm
mênores de d€zasseis anos em qualque. trabalho, salvo na condiÉo dô apreodiz, e páíiÍ de quálorzê enos, de
conformidedê com o disposlo nâ da Lei Federal no 8.666/93, nos teÍmos do ANEXO lll

b) Declâraçêo de supeNeniêncrâ d€ íato impeditivo da habildaÉo neste cedame, inclusve na vrgénoa
conlÉlual, caso venhá â ser conlralado

c) DeclaraÉo de elaboraÉo indêpêndenle de proposta

d) Oeclâraçáo dâ condição se á ou nào lVúEPP/COOP

7.4. A apresentaÉo do Certiícãdo dê Regislro Câdastrâl - CRC, eryedido órgâo da AdminislraÉo Pública
Federâlou dê ouAos Estados, subsliluirá os documenlos enumeÉdos nos.ubitêns 7.3.í (!,a,,t íb"t íc,, ê sd,) e
7.3.2 ("a" e "b").

7 5. Náo seáo eceitos protocolos de entrega ou solicilãÉo de documeôtos em substiluiÉo âos documêntos
rêquoridos no presênle Edilâl s ssus Anexos

7.6. S€ a documedlâÉo de habdiraÉo náo êstivêr complêtâ ê coírêia ou conlrâriar quâlquer dispositivo deíe
Edilale seus Anexos, podêíá o Pregoeiro consideràro prcponênle inabihlado

7.7 Sob pena dê rnabihtaç.ào, os documônlos âpresenlâdos deveráo esrar em nom€ do licitanto, coín indicsÉo
do número dê inscÍiÇ6o no CNPJ

7.8, Íodos os documentos emilidos om lingua eslÍangôira deveráo ser enlíegues acompânhâdos da tÍaduÉo
pera línguã porluguesa, êísluade por Íâdutor juramenládo e lambem devidamenle consularizâdos ou
Íegislrados no cârlóÍio de tilulos ê documentos.

7 9 Documentos dê procedência eslrangeira, mas êmitidos em línguâ portuguêse, tâmbém
dsveráo sêrâpresentados dêvidâmênle consulaÍÉados ou regislrados oín cânóíio dê títulos e documentos

7 10. Em se lralando de Íilial, os documenlos de habilataÉo juÍídicá e reguleridede fscál deveÍáo eíaÍ êm nome
da filial, exceto aqueles que, pêlá própÍia âãtureza, são emilidos somente em nomê dâ máÍiz.

7.11. Os documentos acimâ relacionâdos, necessáÍios à habililaÉo, podeíâo ser apresentados em oíiginâ|, por
qualqueÍ processo de ópiâ aulênticadâ poí meio dê cârtório comp€lênte, ou publicaçáo êm órgáo da imprense
oÍicialou po.cópias, dssde que âcompanhãdâs dos originâis pâÉ coníerênciâ pelo Pregoeiro e Equip€ d6 Apoio

7 12 O CONTMTÀNTE náo se responsâbilizârá por documênlâÉo ê proposla anviados via postálou enlregu€s
êm oulros set6.ês que não sêjá o espêciíicâdo no Prêâmbulo do Editâl.

7 13. A vâlidadê dos documêntG sêrá â íelês exprcsse, ou êslâbêlecida em lei, admitindo-sê como válidos, no
caso de omissáo, âquelê§ emitidos e m6nos de 90 {noventâ) diâs.

7 14. A dêclaÍáÉo Íalsa relâtiva âo cumpÍimenlo dos rêquisilos de hábihlaÉo, à confoÍmidade de proposlâ ou ao
€nquadramenlo como microsmpÍesâ ou êmprêsâ dê pêquêno poítê sujêilârá o licilêdê às sançóes píêvislas
neste Edital.

8. OA TMPUGNAÇÃO OO ATO CONVOCATÓR|O

8.1. Qualqu€r pessoa podeÍá solacilaí esclaÍecimenlos, providôncias ou tmpugnaí o ato convocatóÍio do Pr€gão
âté 02 (dois) diás úeis ânles dâ data íD(ada pâra rec€bimento das proposras

Processo

Rublicâi
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8.í.í. A epr€senlaqão do impugnaÉo conlre o prcsênle Edital s€É processâda s tutgâdâ nâ Íomâ e nos prazos
previsios na lêgisláção, dev€ndo ser ênlregue dirêtsmont6 nâ COMTSSÂO PERHANENTE OE L|C|TAÇÃO _
CPUPMAÂP, na Rua Santa Luzia, ín, Cêntro, Atto Ategre do pindâré- MA, náo lendo eíeito suspensNo.

8.1.2. Acolhida â pelição conlra o ato convocãtó.io, ssrá designadâ nova dâta pars â rôetizâÉo do c€dame.

8 2. Câb€rá eo Pêgo€iro (auxilaêdâ pêlo lecnico compotente) deodir sobre e petiÉo no p€zo de 24 (viÍie e
quairo) horas.

8.3. Acolhida e petiçáo conlÍs o Alo Convocatório, ssrá designadâ novâ dâia pâre Éetização do cênâme.

8.4. A enlrêgâ dâ propGta, s€m quê lônha sido tampesrivâmentê impugnâdo o prêsêntê Editat, imptic€íá na
plena acelta9áo, por parlo dos iíÍêressádos, das condiçóes nete eíabêtecidâs.

9. DOS RECURSOS

9.1. Dos alos do Píegoeiro neste procêsso lacitatóno, podeá o ticitante, ao Íinât d€ sessào púbti(€ mâniíêstar,
amediate e motivadamenle, á intenção de inleDoa rêcuÍso, sendo registrado em Âta e sinlese dás suas razóes dê

9.2. A íalla de menifêsiâÉo imedistâ 6 motivadê dê inlêrpor recurso, no momsnto dâ sêssão dssle pÍ€gão,
importãÍá ne d6cãdência do direilo dê rearrso e âdjudic€Éo do objelo peto pÍ€goeiro âo vencrdor.

9.3. CabeÍá ao licitanlejunter os memoÍiâis retativos aos Íecuísos Í6gistrados êm Atâ no prazo de OO (três) dias
úiêis, conledos da lavratuÍe dâ citâdaAte, nos câsos ds:

â) Julgemanto dâs Propostas;

b) HebililáÉo ou lnabiliteÉo da licitantê

9.4. Cientês os demais licitântes dá manif€sta intênçáo d€ rêcoÍrêr por paie de âlgum dos concrnent€s, ícam
dssdê logo intimados á âprêsenlerem conlrenâzões tâmbém êm 03 (diâs) útêis, ónhdos do lérmino do píezo
de apresenteçáo das razôes do recoíentê, s€ndo-lhês ess6guredâ visle imediete dos autos.

9.5. QuâlquêÍ reorrso contra a decjsáo do Pregoêiío dâveÍá ser ênlíeguê, no prazo tegát, ne CpUptVtAAp, no
êndê.eço cilâdo no subitem E.1.í, terá €íêito suspênsivo, s, se âcothid;, invaliará ap6Àas os âtos insuscêiiv€is

9 6 Sê não Íeconsidêrêr sua decisáo, o Pregoeiro submêieÍá o recurso, devidam6nt6 anroÍmado, à coôsidêraÉo
do SêcrêtáÍio municipal dê Educâção d. Âtto Atêgr§ (ro pindarú/MA, que prcfoÍié decisâo d.fnitiva sntê;de
homologâÉo do procêdimênto.

9.7. Dêpois de decididos os recuÍsos ê comtâlâda â regutâíidâds dos atos proc€dimentats, o Secrêtádo
ilunicipâl do Educâção dê Atto Ategr€ do pind.r{rMÂ podená homotogar sste procêdimênto ticnâ6Íio e
d€lerminar â contralâção com ã lkÍante voncêdorã.

TO, DA HoMoLoGAçÃo Ê DA ASSINATURA DA ARP

10.1- Caso não hâje rêcurso, o licitánle declaÍado vêncedoÍ ícáíá sujsito à homologâÉo do cename p€lo
Oídenâdor dê Despêsâs dâ PMMP. Estâ Licíação poderá seÍ revogede ou enulade motitedamente por áo dâ
Píeleilâ Municipal.

10.2. Após â homologação d.licilaÉo, o rsgislro de pr€ços obsêívârá, €ntr€ ourrâs, ás seguint€s condiçóês:

a) seé inciuióo, na respêctivâ âlâ, o rsgisrío dos ticitentes quê acêilârÊm cotaÍ os bêns coÍn píÊços iguâis ao do
licilanie vêncedor na sequénciâ da ctassiÍcãçéo do certame;
b) o prÊço registÍêdo com indicaçio dos íomec€dores será divutgado no poltet da pMAAp e fc€É
dÉponibilizâdo duíaíÍe â vigônciâ da âta dô rêgiíro dê preçosi e
c) â oÍdem do classiÍicâçáo dos licitântês Íegislrados n€ âtâ dêvêrá ser respeitade nâs contraisçôes.
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10.3. O rogistro a que se reÍeí6 o item ántedor tem por objêlivo â foímâÉo dô câdâíío dê rês€rva, no csso dê
exdusáo do prim6iro colocado da ata, nas hipoteses pÍevisles nos aÍts. 20 e 21 do DecÍêto 7.892y2013.

10.4. Sêrão .€gistrados na ala de registo d6 pÍsços, nesta ordeml
a) Os preços ê queniitalavos do licitanle mais bêm classillêado durante a etapa competiliva;
b)Os preços e quanlíativos dos licitsntes que liverem aceito cotârsêu íom€cimênio em valor iguâlâo do licà€nte
mâis befi clâ§giíicado.
c) Se houveí máis de um licilanle nâ silueÉo de que trala a alinea "b", seíáo clâssiÍic€dos seoundo a oíüêín da
últama píoposlâ âpresenladâ durante a Íasê competitivâ

11. OAS COND§ÔES DE PAGAMENTO

1'l 1. O pegâmento sêrá eÍêtuâdo em etá 30 (tnnh) drâs p€tâ PrEfêitu.â [unicap.t de Atto Atêgíf do
PindarúllA, medianle a âpr6seÍÍaÉo da Farura, Norâ Fiscal e ateíádos pêto sôtor Ésponsávet,
acompanhads das CeÍlidôes Negâtivás de Oóbitojunio ao |NSS, CNDT, FGÍS s Cêítidào de Regulerida& com

11.2. Nâo sêrâo oíeluados quaisquêr pâgâmeÍÍos ênquânto pêrdurâr pendência de liquidâçâo de obÍigaÉês êm
vaíudê de p€nalidades imposlâs ao proponenle ou inâdimplénos contraluat

,I2, OOS PRÀZOS E CONDçÕES OE EXECUçÀO DO OBJETO CONÍRATADO

12.1. O contralo âssinado no Ano dê 2021 tBÍá vigéncia alé 31/12121, bem como o Contrâto âssinado no Ano
d6 2022 lêÍá vigércia até 31112t2O22

12.2. O ptãzo de execução se daá sob demenda, conforme Teímo de RefêÉncla.

12.3. Tode pÍorÍogaÉo de prâzo deverá ser justificádâ por escrilo e previâmente autorizeda pête prêfêiturâ
Municipâl dê Allo Alsgre do Pindâró/lúA, dsvsndo â soticitâÉo ser êncaminhâda atá 1S (quinzê) dies entêÍioÍes
ao vêncjmenlo do prazo de enlrsga estipulado

I3. DAS SANçÕES ADMINISÍRÂÍIVAS

13.1. Em c€so dê atraso injustiíicado na êxêcueão do contrato ou pgta inêx€cuçáo das condlçôes
êstabêlêcidâs, ou exêcuçáo insâlisfâlóÍia dâ pr€stâÉo do s6rvi9o, âtresos, omissôês ê oúres l€thâs sujêilâú6_á
e CONTMTAOA às seguintss pônalidades:

13.1.1. Advêíiância por êscÍito sobre o dêscumpdmênto de conrrâros ê oulrEs obíigâçóôs assumidss ê â
detormineçáo dê adoção dás nêcessádes medidâs de coneçôês;

131.2. Multa, aplicsdâ nossegurnlê§ timites:

a) 0,3% (tés décimos por cênto) poí di., até o 30 (tngésimo) dia

PREIf,ITLTRÂ MI]NICIPAL DE ÂLI'O ÂLECRE DO PIiiDARÉ

16€tzedoi

b) 20% (vintê por cênto) sobrê o valor do s6Niço náo rêâtizado,
consequentê rescisáo do conlÉto.

de atraso, sobrc o valor do servrço náo

no câso supêrior â 30 (lrinlâ) dias, com a

13.1.3. Sü8pên3lo temporáÍiâ párâ pârtjcipar em ticnâÉo promovidas petâ píêfêiürr! tunicipsl d. Alto
Alegrc do Pind.é/MA s impêdimenlo de contralâr com a AdminEtraÉo púbtica Municipat, peto pràuo dê âtá 2
(dois) ânos nos teímos da lei Fôderâl no a.666i/93

13.1.4. Declarâçlo dê inidoneidadê pâra paíicipar de licitaÉo e essiner contratos com a
AdmanistraÉo Pública, pêlo píâ2o prêvisto no inciso anleaior ou até que o conlretâdo cumpra as condiÉ6s d6

13 1.5. lmpêdimento pera participâr dê licileçáo e assinsr contretos com o Município peto prâzo d6 até 5 Ícinco)
ânos e descrêdonciãmenlo do Cadasto de Forô€cedores por iguâl p.âzo.
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13-2. As pênalidad€s Âplicâdas à CONTRATADA s€ráo regislÉdâs no Cedâslro Gêrât dê Fomecedorês ds
Píe{eituiâ Municipal dê Âlto AlegÍe do Pindâé/MA

13.3. Se o valor das multes não for pâgo ou depositedo nâ Contâ Únic€ do Tesouro, será euloínaticanentê
doscontado de qualqusí íalurâ ou cédito â que a CONTRÂÍÂDA vier a Íâzêrlus.

14. OA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRA

14.1. As despesas dêcorÍ€nl6s da co.irataçào, objelo dêstâ licíaçáo, serão infomâdss quando do momento de
contralaÉo (§2o, arl. 70, Decreto Fedeíâlno 7.892013).

í5. DA ATA DE REGISÍRO DE PREçOS

15.1. A Ala dê Rêgistro de PÍêços não obdge â PMMP s íÍmaÍ âs contralsÉ8 quô delâs podeÉo âdvir,
Íâcultando-se a realàaÉo de licitâÉo BpecíÍca pere a squisiÉo prelendids, ssndo $segurede ao bêneficiáno
do regisúo a preíerência de fomecjmento em iguâldâde de condiÉes;

15.2. O preço rêgistredo e a indicação das r€sp€ctivâs empres$ fomecêdorás sêrão divulgados em mêio
elelónico, duíenle e vigáncia da Ala de Regastro de Pí€ços no Portál de PMMP.

15.3. A PMA}AP Íeíá moniloramento dos preços rogistrâdos, podendo estgs sêr rgvislos em decorÍênciâ do
evenluel reduÉo ou el€vsÉo, de loÍms á mantff aluâlizados os valores pralicados no môrcâdo; coífoÍme adigo
50, lv do Decreto N.7.8922013.

15.4. A vigênciâ de Alâ dê Registro de Preços é de 12 (dozê) mêses, conlado de sua assinâturá,

15.5 A partir da vigênciâ da ARP o Íomecedor íic€ obngado â cumprir nâ intêgra, lodas as condiçõês
estábêlecidas, Íi€ndo 3ujsiio, iôclusive, às penálidád8s p€lo descumpdmênto dê qualquer do suas dáusutas;

15.6. A assinelure da ARP eíá condicionadâ à vênlic€Éo dê todos os íêquisíos de hâbititâção dâ ticíânt€

15.7. É vedâdo eíetuâr acráscimos nos quantitatrvos íxâdos pelâ ãla d€ regiíÍo de prêços, inctusive o âc.rÉsclmo
d€ quê lrata o § 10 do êrt. 65 dâ Lei nô E.666, de 1993 (âd. 12, §10 Decreto FêdelEl nd 7ASZ2O13).

15,8. Homologado o resullado da licitaçáo, os fomêcodores classilicados, obsetuado o disposlo no arl. 1i, serão
convocádos para assineÍ e ate da rsgistro de preços, dêntro do paâzo e condiçô€s ostabêlecidos no insirumêrÍo
convocâlóÍio, podendo o píazo ser proÍrogâdo uma vea, por iguel pêíodo, quando sotacilado peto fomecedor ô
desdê que ocoíÍâ molivoiuslficado âcêito pele âdmiôislraÉo.

15.9. É fâcuftado à âdministreÉo, quando o convocsdo náo âssinaÍ a ata dê Í€gislro de pÍeços no prazo €
condi@s eíâbêlêcidos, convoc:tí os licitântês remanescentes, na oadêm dê clessiícâção, pere Íezàlo em iguel
prazo e na§ me§ínás condiÉes proposras pelo píimêio classiíicado.

15.10. A âlâ dê rêgistro d€ preços implicaíá comp.omisso de fomecimênto nâs condiçó6s eíabêtêcidas, âpós
cumpíidos os nâquisilos d0 publicidâd6. A Í€cusa injustiícâdá d6 fom€cêdor clsssiÍcedo 0m â$inâra âte, dôntro
do prâzo ôslâbôl€cido nestê êítigo, ensejará a apticação des penatidadês legalm6nl6 êslâbot€cidâs.

15.11. A contreteção com os fomôcedoÍes registrados s6rá íoÍmálizade pelo ór9ão interessâdo por intemédio dê
inslrumenlo conlÉtuâ|, emissáo de nole dê empenho dê despêsâ, âutoíizâçáo de compra ou oúÍo instrumênto
hábil, coÍfoÍme o aÍl. 62 dâ Lei no 8.666, de 1993.

15.12. A exislânciâ dê preços registrados não obrigá á ãdministraÉo a conrratâr, Íaculândo-sê â rêátizâÉo d€
liciteção especiÍcâ para a âquisiÉo pretendida, assegurâdâ prêfêÍênciâ âo fomêc6dor r€gistrado eÍn úuatdadê
de condi@€s.

16. DAS D|SPOS|ÇÕES GERATS

'16.1. O p.$ente Edilâl € s€us Aneros, bem como a propostâ dos licitanles v€ncedor€s, tsráo pârte integr"€nle do
Contrato, indspendenlêmênlô de lÍãnscÍiÉo.
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16.2. É f*ullâdo ao PÍegoeiÍo ou a Autoridâde SupeíioÍ, em quâlquêrfâso da licitâçáo, â promoçâo de ditigànciâ
deslinada â esclâreceÍ ou complementeí â inslruçáo do processo, vêdada â inclusão postêrior de documênlo ou
infomeçáo que deveria conslar no âto da sêssão pública; e aindál

16.2.1. Solicitar eos sêtoíês compelentes e êlsboÍaÇão d€ perecêíes técnicos destinados e fundemontâr as
dêcisõ€s;

16.2.2. No iulgamêrno dâ3 proposrâs ê dâ hâbititâção, sanaÍ êíms ou Íethâs que não att€rem e sut,stânciâ dâs
proposlas, dos documentos e suâ vâlidade juridica, mediante despacho íundameniâdo ê ác€ssívot a todos os

16.2.3. Rêlêvâr omissóes purâmente foÍmâis obseívâdas n€ documsnlaÉo e na propostã, dêsdê quê não
conlrâdem e lôgislaÉo vigentô B não comprometem â tisura da ticitaÉo

16.3. Quelquar pedido de esclârecimerÍo em íelâÉo á êvêntueis dúvides nâ interpÍetaÉo do prêseítê Edatat e
seus Ânexos, dêverá ser encaminhado, por escíito, ao PÍogoeiro, na Coml3são pêÍmanontê dê Licitação -
CPUPMAAP, etrâvés do €-mail: cpl.altoelegrêp@gmait.com ou êniÍ€guê diretâmeíte na pópria Comtisão,
siluedâ ne Rua PÍesidenle Môdici, gN - Centrc, Atto Atogre do pindâré - MA, de sêgundE á s6xta-fêire, no
horádo dás 08:00 às 12:00 hor€s, obêdeodos os segumles cÍitérjos:

a) Náo seráo lêvadas em consideEÉo pelo Pregoeiro, quaisquer consultss, pedidos ou r6ctamaçj€s rêtstives
ão edilal que náo tenham sido ÍoÍmuladas atá 02 (dois) diâs úiei§ ântes dâ data marcâdâ párâ r6c6bimênio do3

b) Em hipótêse âlguma serão âc€ilos entendimentos vêrbais quanto eo editat, como lâmbém pêdidos ou
consultas ÍoÍmulades vie ê-mail.

c) O§ esclerecim€nlos às consulentês sêíáo comunicados a lodos os demais inleressados que tenham adquiÍido
o presenie edilsl.

16.4. Fica asseguredo à PíêfêiârÍ'á lttunicipât dê Atto AtegÍê do pindâírrMA, o direato dê, no interêsse de
ÀdministíEéo, anula.ou rêvoger, a quãtqu€írêmpo, no todo ou êm pede â presenrê tic eção, dando ciêncje âos
pârlicipenlB, na foíma dâ lêgistagão vigente

16.5. Os proponêntes são responsáveis peta Íidetidâde e têg[imidade dâs anÍoímsçôes ô dos documênlos
âprêsenlados êm qualqueÍfa§o de licitaÉo.

16 6. Náo hâv€ndo expedienlê ou ocoíeôdo quatquêríato superven€nte que impeçâ a ÍeâtizeÉo do cêrtâme ne
d€la mârcáda, a sessáo sê.á aulomâticêmêôts transtêíid, para o primeiro dia útit subsêq;êniê, no m€smo
horáíio e local antôíiomentô €íebelecido, dôsde que não hâjá comunicação do prêgoeiÍo êm ôntráfu.

16.7. Na conleg€m dos pBzos êstabêlêcidos n€slê Edital e seus Anêxos, êxcluir-se-á o diá do início e incluir-sê-
á o do vencimsnto. Só se iniciâm e vêncem os pEzos êm dies de exp€disnte nâ pÍêÍêiturâ [unicipal dê Atto
Alêgrt do PindaíÉ/MA.

16.8. O desâl6ndimenlo dê êxigências tormâi3 náo essênciâis não importaé no ááíâm6nto do tic ânte, dêsds
quê sôjâm possíveis â âfeÍiçáo da suâ queliÍcaÉo e a exêtâ compreensâo de Sua proposla, duÉnte e r€alizaÉo
ds s€ssão públic€ de Preqâo.

16.9. O resultado d6sta licitaÉo sêÉ comunicádo no mesmo diâ dojutgâmeí o, sê proÍeÍido no die dâ ab€rturâ,
ou medienle publac€çÉo nâ lmpÍensâ OÍcial

16.10. O ÓRGÁO LICITANTE poderá revogâ. â prsssnte ticitação, por motivo de inleres§6 púbtico, ou anutá-tâ
poÍ ilêgâlidâdê, no todo ou êm p€rta, em quaisquêr dê suas íasês, dêvidâmsntê justiÍcado, dendo ciência aos
penicipentes, na íormâ dâ legislação vigente.

16.10.1. Os liilântes náo leráo direrto à indênzaçáo êm dêcoÍrencia da enutação do procodimento ticitáório,
É3salvado o diroito do contrâlâdo de boa{é de seí ressarcado petos encergos que tivêr suponado no
cumprimelÍo do conlrâto.

n;;,*w'
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16'11 Os poponentes sáo responsáveis pela ridelidâde ê lêgitimidâde das informeções e dos docum€ntos
apresenlado§ êm qualquerfe§e da licitaÉo.

1612. Aos casos omissos âplicâÍ-se-áo âs demais disposiÉss constanles da Lei Federal no 1O.52012OO2 e
sub3idiâriámentê da Lei no 8.666/93

16.13 A CoÍllraladâ deve cumpíií âs noÍmâs de desenvolvimenlo susl€rnáv€l (arl. 30, Lej FedeEl no 8.666/93)

'16.'14. Esl6 editel 6 sêus ânexos eslào à disposiÉo dos interes§ados na Comissáo Permânente de Liciteçáo -
CPUPMMP, localizedâ nâ Rua PÍesidênte Medici, S/N - Centro, Allo Al€gÍe do PindaÉ -MA, de s€gunda{eirâ
à sexla{êira dâs 08:00 às 12:00 horás onde podorão s6r consultados gaâtuitemêntê ou oblidos medianle o
rccolhimônlo da imporlânciâ de R§ 50,00 (vinle reais), r€alizâdo exc.lusivamente através de Docum€nto d€
AnecadsÉo Municipal - DAM

1615 Ao âdquidr o edilâ|, o inteÍessado deveÉ declaraÍ o end€roço em que recebeÍá noliíicáÉo s aanda
comunicár qualquer mudança poíenoÍ, sob pênâ de reputaÊse válida â notíicaÉo encâminhada ao êndereço
Íomêcido.

'16.16 Sáo partês intêgíantes deste Edilál os seguinles Anêxos:

ANEXO I - Teímo de Refenência:
ANEXO ll-Modelo de Câíta Cíêdênciâl:
ANEXO lll- Modôlo ds DeclarâÉo;
ÂNEXO lV- Modelo de Proposta come.cial;

^NEXO 
V- Minula do ConlÍatoi

ANEXO Vl - Minulâ dâ Alâ de Registro de Preço.

Allo AlegÍe do Pindaré - MA, 11 de agosto de 2021

Pregoeiro oÍcial
Alto Alêgre do Pindâré/MA

Edilâr ' PREGÁO PRESENCIAL SRP n'0142021 - CPUPMÁAP
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ESTÂDO DO M^RANT,IÀO

PRTFEITT'RÂ MUMCIPÁL DE ÀLTO ÁLECRE DO PINDÁRó

ANEXO I

PRÊGÃO PRESENCIAL N" Oí,I/2021 . CPUPMAAP

TERMO OE REFERENCIA

1 . OBJETO:

1.1. AquisiÉo de mobiliáíio e elelrodoínéslicos com e Íinâlidade ds êlênder es nêcêssidades dâ secÍÊtaria
municipâlde Educaéo de Alto Alêgí€ do PindaÍé - MA

2 . JUSTIFICATIVA:

2 1. A aquisiÉo dos itens, objeto desle Projelo Básico iustiÍicam-se como fomâ dê âtêndêÍ as necessidedês das
escolas da rede municipal de ensino dê Allo Alegíe do Pindâre - MA, na sxecuÉo de seus s€íviços e
álendimentos loc€as quânlo itineÉí es
2.2 Diánte disso, visando popiciaí um alendimenlo mâis êíciente, é n6cessáÍio a aquisção dos obiôlos dêsle
Projeto Básico

3 - OOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES

3.1 As €mpresás inleressedes em apre§entar proposle paíe o Íomecimenlo do obiêto dev6Íáo elendêr,
dgorosâmênte, âs €sp€ciíicãÉês, quânlidâdês ê unidâdss deínidas abáüo:

LOTE 01 - Mobiliáno Permanenle

DESCRTÇAO

Conjunto escolar mesa 6 cadeiÉ Âdulto - Tâmpo em MDF
18mm ê âcábâmenlo em írta de PVC Mesá mêdrndo 0,74 cm
de altura e tãmpo medindo 0,60cÍn x 0,45cm Poía livros êm
Polipropileno. Estrutura da mêsâ com pârêde de 1,20 e pinlurâ
êl€troslálic€ pó. Cadeira com ass€nlo e êõcosto em
polipropileno azul. CadeiÍa com 0,86 cm de altuÍá e 0,45 até o
âssento EstrutuÍa da cadorra com pârêdê de 1.50 e pinlura

UND 500

UND

UND 150

R9
320 500,00

R$
95 322,fi

conjunro Matêmâl- Conjunto coletivo malemâl com 4 c€deiras
coloíido OpÉo de corôs: Laíânjâ, Amârelo, Verfielho ê Azul
cânek€: Tampo êm mdf 18mm lrta em pvc. Msdindo: altur€
47cm e tsmpo 80 x 80 Eslruturâ em iêrÍo com parcde 1,20,
Pinlure el€tíostática pó Cadeirâ:assento ê êncoslo em
polipíopileno. EslÍulurâ €m feno paÍede 1.50 Mêdindo âllura

Vermelho, Verde Acqua

roralS2cm e âh!Í9álé ?sJenlo 27c{n
Conjunto êscolar inÍantilcom lâmpo em MDF, com gÉdilem
aço. CedeaÉ com assenlo e encosto em pol pÍopileno
vê.melho cadeira com 0,65 cm d€ altuÍa e 0,35 ate o as§snto,
EstrutuÍa dâ csdeiÍâ com parode de 1,50 e pinluÍa êlelroslálicã

ConjuÍúo Sêxtavada lnÍanlil- Monobloco c/ Baú d Câdeirâ
ABC - Tampo em MOP / túOF de 1E mm, Reveslido em
Lâminado Molâminico FóÍnica. Com cantos âíedondados
Bordas: sm PP de 2 mm, anli ámârelâmento, colade pelo

sislêmâ Holl ld€lling, nâ cor brânca. EstrutuÉt em Tubo dê
Âço sendo r€quado sobtâmpo em tubo relangular20 x 20
mm e pés em Tubo redondo (1 1/2). Eslrulura com lÍatamenlo
Anti Fonugem e CoÍrosáo Pintuía êm EpóxÉPó na cor branc€
Ponleiras lnlemâs em Polrpropilêno lnietado. Bâú sextavâdo
injeledo em polipropil6no e alla resistêncie ínsdindo 320 x 320
x 240 mm Oimensôes dâ mesa: 1000mm dê diâmetro e
57omm de âltuÍa OpÉo de cores: Amarêlo, Azul Real, Branco,

UNITARIO

R$
1 906,'t5

EditAI , PREGÃO PRESENCIAL SRP N' 014/2021 CPUPMAAP

UND

R$
69.900,00466,00
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5

Coniunlo escolár Tritrapezio adullo - Conlunlo escoler ôo
tamânho edulto com ismpo s porta livros acopledo em
polipíopil€no. Câdêira com ãsserÍo e encoslo êm poltpropilêno
azul. CadeiÍa com 0,86 c.ín dê aliura e 0,45 ate o âssento
Eslrulura dâ cadei.a com paíede de 1.50 e pmlura elelÍostálic€

UND 300 R§
7 17,OO

R$
215'!00,00

6

ReíoÍório lnfantrl- Mesa de RêÍeitóÍio com bancos avulso.
lempo em MDF 1smm de espessuaâ reêngrossado com mars
1smm totelizando 30 mm nas bodâ3. Revêstido sm Íórm€:
com peíÍil em PVC ou f&mica. Também sendo muito mars
seguÍo por sercom êncoslo Íecilitando a lorma dê §e tíâbâlhar
3em contaÍ a garânliâ e â ploleÉo dos usuáno§ Eslruturâ em
âço lubo 40x30lipo monobloco coÍn trelâmônto inoxidávet e
pintuÍa eletrostálicâ epóxi pó PÍodulo âprovado pelo lnmôtro,
mais í6comendâdo para crech€s, e§colâs, condomÍnios, alé
mgsmo parâ cê§es e etc.

UND 80
RS

1310,00
R$

104.800,00

7

RefeÍórioÁdulto - Mêsâ dê ReÍe(óno com bancos avulso.
lâmpo em MOF 15mÍn de espessura reengíossedo com mals
1smm lolâlizando 30 mm nes boÍdss. Rêvêslido êm fórmica
com perÍilem PVC ou íórmica Também sendo muilo mais
sêguro poÍ sercom encoslo facihiando a Íoíme de §e tÉbathaí
sem contaÍ a garanlia e e proleÉo dos usuários.EstrutuÍa em
âço lubo 40X30 ripo monobloco com tÍatamento inoxidávet e
pinlura elelrcstàicâ êpóxi pó Prcduto aprovado pêto lnmetro,
mais recomendâdo parâ crechês, êscolãs, condomínios, até
m65mo pâra câsâ§ 6 elc.

UND 50
RS

1.119,00
R$

55.950,00

I
Conjunlo Escolâr Proíessoí - Conjunto Professoí, dentro dàa
noÍmas FNDE Tampo em MDF 'l8mm e acabãmênlo êm íila
d€ PVC Mesê ín6dindo 0,76 cm de âltura e tampo mêdindo
1,20cm x 0,60cm. Eslrutura da m6sâ com parede de 1,20 o
pinlure elelrostálicá pó.

UND 200 R$
659,50

R$
131.900,00

9

M6sá Ccádeiránr€ c/ lnclináÉo Tampo em MDP de 18 mm
com canlos âÍÍedondâdos na cor cinza rêvêstidô em
LâÍfiin€do ds Bâixâ Pressâo (BP), aordas em PP dê 2mm de
êspessura, anti âmarelamenlo, colada pelo sislema Holt
Mêltang (a quenlê) nâ mesma cordo tampo Eslruturâ êm Tubo
de Aço Redondo, 7/8 (22,22 mm) e 1? {25,4 mm). Pintura
eÉxi-pó com lraiamênro ânlifenugem ê corosão na cor
p.alá PorÍeúas eíêmâs em polipropilêno injolado. Ponteirâs
extsmas em polipropileno injetado. Mesa com Gíâdit
Rsgulâ96m deAltura: Minimo 600 mm tltáximo 800 mm
lnclinaÉo: 0 â 20'. Medidâs: Compíimenro: 900 mm.
Píofundidade 600 mÍn

UND 2A
R$

786,45
R$

'15.729,00

10

Cárteirâ lJniver§iráne Polipropileno A2ut, CâdeiÍâ univêrsitádâ
íxa 4 pês.Assenlo e encosto injslados em potipropiteno de ala
Íesisléncia, em cores sólidas Estruturas em tubo de aço com
âcabâmênto azul Certeire lJniveÍsitária PolioroDiteno Azul

UND 2000
R$

140.42
R9

280.840,00

11

Mesa e cádeiÉ MODELO CJA,06 - Conjunlo pâra a,uno
tâmanho 6, sendo a altu.a do âluno compreendidâ ênrrê 1,59 e
1,88 ín (Conjunto Azul), coníorme grâvaÉo imprôssâ por
lâmpograÍa na estMura da mssâ ê no encosto dâ câdêiía:
OBS: neíe Modêlo 2 o tampo dâ mesa é constiruido em ABS (
plástico ) conlunlo composro de: a) 1 (uma) mesâ com lâmpo
em p áslico injelâdo com aplicáção de laminado melâmínico na
Íâce supenor, dotado de lrâvessa eslruturât inj€tada em
plástico lecnico, montâdo sobrê €strutura tubularde âço,
contendo poíta livros em plástico injêtado b) 1 (uma) cêdêira
empilhável, com assênto ê ênêosto em Potipíopiteno injêrado
montados sobre estruturâ tubular do aço. EstÍutura metálica
(m€sa ê câdêirâ): MÊSA: montantês vêrticais, pós e trâvêssê3
ç!!1ê89!1d!§ 9Jn tq!9!qeço caóono lamrnado â írio, com

UND 150
R§

600,00
R$

90.000,00

PRESENCIAL SRP no01,(2021 - CPUPMAAP
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costu|ât CADEIRA: êstrutuÉ 6m tubo de aço caôono
leminedo a íÍio, coín costuÍâ; PINTURA em linta em pó hibndê
Epóxi / Poliésteí ôl€tÍostáttcâ, brilhante. potimêüada êm
êstuÍâ, 6spessura minime 40 micromêlros, nâ corCtNZA|
lÍelâm€nlo anliíeÍuqtnoso quô âssequre resistencE

12

coNJUNTO ÉscOLAR PARA ALUNO - cJAi (corró;G;Ã
mesa e câdena) EspeciÍcâçóes da nrêsa Tampo ef MDe ou

I MDF com €spêssura de 16mm revesrdo nê Íâcê §upenoí êm
llãminado melâmtntco de alle pressào O 8mn de espessuÍe,

lacabamênlo le)(tuÂzâdo. nâ corCtNZA lver reÍe.énciâs).
c€nlos ârredondados (corÍome proteto) Revesr,menlo na íace
inÍenoÍ em chepa de balênceanento - coira ptaca íenótic€ de
0,6mm. hxâdâ em umâ iacê aphcãção de porcâs gâíâ com
.oscá méficã M6 € coÍrpÍimento 10 rrm {veí dêtâthamento no
pro,elor Dmensóes acábâdas 45Omm (argura), 6OOmn
(proÍundidâde) x 19,4mm (€spessura), êdmitindo-sô toteÍâncla
de âté + 2mm pârâ targurâ ê profundidadê, e +/- 1mm pare
êspe§sure. 4 Topo§ enc€beçado§ com fita dê bordo em pVC
(clorelo de polinMnilâ) com 'píime/,, acâbamento t€xrurizâdo.
nâ cor LARANJA (vêr referênctâs), cotadás com âdes[o,,Hot
Mêlling" Oi.nensóos nomrnars de 22mm ítaígu,e) r 3nm
Í9qressuíâ)_gom toleránciâ de +/- 0 smm para espêssura

UND 2AO
R$

3a,06
R$

67.612.00

13

Amário Alto dê Âço com 2 Poías - Armáno Ano com duas
porlás de melâl para escrilóno (câda poía possut reíorços
intemos ljpo megâ) Puxadorêm potipropitêno no sentidô
venic€l€ Íeciadurs Yale com 2 chaves e lravamenlo da poía
fla pratelerâ fixa cenlrat Possui sistema dê cíemâtheiÍa para
regulegem das preleleiras e cada 60mm Dobradiçás eíema
Acompanha kit pá regutávet, Piniurâ êlêtrcstáljca â para em
todas ás cores, PFteteirâs dê metãt: 1 tixa e 3 r€qutáveis.

UND 7A R$
1153,72

R$
80 760,40

'14

Mesâ de EscÍilóno em L Eaiit,c hdustiât l.somxl.Som - MESri
EM L ESTAÇÁO PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVEIAS E
CHAVE MATÉRIAL MDP, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS
COM CHAVE. ACABAMENTO: PERFIL POSTFORM/FtÍA DE
BORDO 1 MI\,'

UND 20 R$
634,08

R$
12.681,60

t,,

Estanle de Aço Modular6 prateteiras, CorCirza - proautol
Eslânle em aço Dêscnção: Eslante em âço Cotuna refoÍçada
em L ê furos de modulaÉo, 6 praleteirâs com 4OOmm de
profundi&de, allura regulável slravés de paraÍusos de 70 om
70 mm Dobras enrolãdas, tivre de arestas cortânles Cor
cjnza Câpâcidâde: 50KG poÍ prâleteira, Dtmensóes
apíoximadas: 900X400X1980mm.

UND 100 R$
442.50

R$
44.250,00

T6

O AímáÍio Aéreo 120 cm é Íeito com 7 camadas c/2 fortas, de
corrêr êm vidÍo - O Amáno Aêreo i2O cín é íeito @m
mateíâis de alla qualidâde e Pinluê Potiéstercom 7 cámâdâs
proteloras que aumentam a Íosisrência e durabitjdãde do
móvel. COM 2 PRAÍELEIRAS. PORTAS COt\, DOBRAOTÇAS
METÁLICAS E PUXADoRES DE ALUMINIo, DJMENSÓEà
ÂPROXTMAO S 0,60(A) X 1,00(L)X 0,3(p) M FTXAOO NA
PAREOE POR AUCHAS E PARAFUSOS

UND 30
R$

ô87,50
R$

20 625,00

11

Aímario de Aço -Armário dê AçoA[urâ (cm) 1g2Ls.guàicml
8oPmÍundrdade (crh)'4oReÍeréncra do Modêro AÍmeno de
Aço Conteúdo da Êmbâtâgêm Aímário de Aço c/ Bândeja
Peso Suporládo: 30 Kg por Bandeja, NúmeÍo dê Bândejas: 04
Bandê_ies iniemas, sendo 3 rêguláveis.

UND 50 RS
1024,U

R$
51.217,N

18

Aímáíio de Escntório - Armáíio dê EscÍilório A[urâr 160 cm.
Lârgurar a0 cm, ProÍundidâdê 42 cm, Pêso: ,t4 Ooo kg. 4
pÍâlêlârô Armário escritóÍio, mâteÍiat: mdp, quântidãde
porlas: 2 un, mâl€riat portâ: madeirâ mdp, quantidsde
prâleleiras: 4 un, lâeura: 80 cm altura: 160 crn, cãracleÍí§tica§
aclicionais: coír íêchadurâ Íiontat, e puagores profundidâdel

UND 50 RS
962,05

R§
48.102,50

EditãI PREGÃO PRESENCIAL SRP NO014/2021 . CPUPMAAP
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500 mm, âcábâmento supeÍíicjel: laminado metâminico, cor:
cáívalho mâlva, mâteíjal bâsê: aço com sâpâtâs niveledoras,
tipo: alto. esoessura lamoo: 25 Íhm

19

AmáÍio cuârdâ Vol C/ Chave Eín Mdf- Armáõ Guaída
Volumô Com Chave Em Mdf Medidss: 110 CM (LaÍgura) x 110
CM (Allure)x 40 Ctú (Profundidade) Cor: Branco TX com
bodâs em PVC AÍmário, matenâl madsira mdí, tipo: guarda-
volume, quântidade portâs: 4 un, tipo porrâs Íechadura
ífielá|rca, âcábamento supeírcÉl taminaoo m€tamrnico co.:
âígile, altura: 160 cm, lârgura 80 cm, píofundldade: 55 cm,
cârâcleríslicãs adacioÍrâis: chaves individuais ê plateteiras
dêslizanlês, quântidade prâtelerrês: 04 inlêmas rêqutáveis

UNO 50
R$

2.900,00
R§

145.000,00

20

AÍÍnáno com 2 Podas, Armáno com 2 Podas AnuÍã (cm)180
Lergura (cJn)62,5 Proíundidâdê (cm)35,5 Caracterjsticas
Gerais- Produzido em MDP - Conta com 2 ponss - Châve pârâ
maioí sôgurânçâ - Pés em plásticos - Possui 4 prateleiras
inlêmas - Acábâmênto em pintura UV/TX. AÍmáÍio de aço com
2 poíâs: Dimensó€s: alturâ dê 180 a 210 cÍn x târcurâ de 70 a
110 cm; Praleleiras: 4; túateÍiat confecÉo: açoi Capácidâdo
Po. PÍaleleira: 50k9.

UND 30 R$
815,71

R$
24_471,§

21

cuârds Volume Em Aço Com 20 poriâs, Ci;ã parâ Câdeado
- Guardâ Volume Em Aço Com 20 PoÍlâs, Cinza Parâ
Câdeado Medidas AIUÍa: 193 Cm Largura: 138 Cm
Proíundidâde:,10 Cm Cârâctêíislicas Íotâtmenle Montávet,
Djsp€nsaA UtilizâÉo De PârâÍusos Com Pnáo Pâra Cádeado
(Cadaado Nâo lncluso) Eslrutum Châpas 24 E 26 (0,60mm E
0,45mm) 20 Porl€s Com I Veneziânâ Pârâ VenlitâÉo E 1

Reforço lÍtemo Por Portâ Cepâcidâdê Por píeleteirs 1skg
(B€m DistÍibuídos) ltens De Séne 40 Cabides De Nylon io
Pés Reguláveis Eín Pvc Pinturâ EtetÍostálica A Pó {Trntâ
Híbíidâ) Na CorCnzâ CÍistâl Pinturâ Em Esm€[eSin!étíco

UND 2A
R9

2.788.50
R$

55 770,00

22

ARMARIO 3 PORIAS E4 GAVETAS - Amáno Mateíial
Produto Produzido em MDP 12mmi DobrádiFs eConedç€s
Metálicês; Puxâdores ê Pés em Ptásrico PVC: Pinturâ Bp com
Acabam€nto Fosco OêscíiÉo do Tamanho Atrura: 87 cm
LârgurEr 133,5 cm ProÍundidado 37 cm Quanlidade dê Pés 5
pés Número de poíâs 3 Porlás número de 9âv6lâs 4 Gaveta§
" ÂRMARIO BAIXO Parâ COZINHA (GAB|NETÊ) c6m rámpo
MOP 1smm pé monlado, Dêsigô modêmo, pós com
íegulagem dê allural
Amplo ospaço inlemo, manualde monlagem, comptexidade
bâixá para montâr Cor paeferenciâlmenle brenca com tampo
píelo
Mêdida mínimâ dê laÍqura 1,20m1

UND 10 R§
573,U

R§
5.738,40

23
MESA OIRETOR - Mesa Dhetor c/ pé t\íelático túâreriat: MOp
INFORMAçÕES TÉCNtcAS Mêdidas: 75xtsox6o peso rúax
supoíado: 50ks Pê§j lqrylgi? 1É6 Kg

UND 50 R$
60 00

R$
3.000,00

24

MESA ESCRITORIO COM 3 GÂVETAS - Mêsâ de EscÍitóno
com 3 Gavelas Altura (cÍn)75,5 Lârgura (cm)113,9 / 127,8
ProÍundidâde (cm)41, 5/ 46,5 EstMurâ êm MDp 15mm ê Íibra
3mm (íundo dâ gâveta) Possuitrâs gaveias. - Puxâdor€s
êxlemos êm pláslico. - Dêsign modêmo ê muitô funcionat. -
Câpâcidade: 20 kg no tampo maior, 10 kg no tampo mênoÍ, 2
kE 9or qaveiâ

UND R9
538,61

R$
2.693,05

25

Poltrona pârâ âudiróno dê lecido com pÍánchetâ - Pofironâs de
Auditóíio Pollrona p€râ âuditó.io de lecido cêítiÍcado. 2.Com
prenchels; 3.ConAe-capas de madêha, Espessura de 15mm,
4.Pós de eço peÍa Íxâí no cháo, EspessuÍâ do âço de 2.2mm,
Pinlurã slelÍostàicâ 5 Breços e âcsbâmenlo fronist do b.aÇo
9qmadeira; 6 Espuma de âltâ dênsidade motdada à fÍioi

UND 50 RS
694,55

RS
104.182,50
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T.Rebatimento do as§enlo por mola; 6.Espumâ do encoslo:
Espessura de Scm, densidâdê de 45kgím3, 9.Espuma do
€ssento: Espessura de gcrn densidade de 50kgsh3; 10 Valor
pars fileiras de 5 assêntos ou mâis. Dimênsóes: 1.Cent.o-a-
cantÍo dos brâÇos: 580mm,2 Altura lolalda poltíone:
1020mm, 3. Allura do assento:450mm,4 Compdmênto com o
âssento âbêrio 700mm 5 Compnmento com a prancheta
âbêÍâ: 780íÍm 6 Lâroura do bÍaco 80mm. CoíÂzul:

26

Cad€ira É(eculiva em longânnâ com 3luqâíês - Câdênâ pârâ
esc{íório exêculiva univeÍsíána com prânchela escámoêlável
e um bráço Íixo em longarina com 3 lugaÍes com base fixa O
revêslimenlos do assento ê êncoslo ê em lecido Peso
suportado 120 kg. Caracleíisricás: Assento: 144 x P40 cm
Encoslo: 143 x 429 cmi Longarinâ secrêtáÍia univer§iránâ 3
lugsrês. Allurâ do âss6nlo 50 cm, . Unü€rsitáfla pa.a
âuditório; . Estrulura palito; Bíaços Íixos prcto, Continuo,
PÍânchete escâmotêávelr cor Azul

UNO 100
R$

735 33
R$

73.533,00

27

Cadeira Direlor êm Longadnâ com 3lugarcs - Câdeire DiÍelor
êm Longa.ina com 3 lugêras Poltronâ DrÍetorÍua srgonômrcã
em longâína com 3lugaÍas de íabnc€Éo nacionalcom
encosto ânâlômico, sêndo estrutuÍa Íxê , o mecánismo dêsse
longarina é fixâ, espume enalômlc€ injelada com espessura de
incÍiveis 70 mm no âsseôto e 70 mm no encosto gomada, Coí

UND 100
R$

965,00
R$

96.500,00

2A

Cedeirá 3 lugâres longarina assênlo ê êncosto êm
polipropilêôo - CadeiÍa 3 lugares longâíinâ âssenlo e encoslo
em polipropilêno Bâse longanns esúutura quadrada 50 x 20
mm. EstrutuÍa do encoslo iso em aço oblongo Altura lolalr 80
cm Lergurâ lotâl 145 cm Proíundidâde iolâl: 55 cm Alluíe áté
o âssento: 48 cm Dimênsáo as$nlo: 47 cJn x 40cm Dimensào
encoslo: 46cm x 31cm Cor Azul

UND 100
R$

m3,60
RS

66.360,00

29

Espelho côm moldura 38x'l08cm - ESPELHO, IúATERIAL
VIDRO CRISTAL, FORI\IATO RETANGULAR. ESPESSURA 2
MM. COMPRIMENTO 70 CI\4 LARGURA 40 CIT,í,

CAFiACTERíSTICASADICIONAIS À/IOLOURAEM MADEIRA

UND 2 R$
250,00

R§
500,00

l'
Cavâlele de Pinlura Compacto Dimonsóes do produlo 48 i 0.4
x 154 cmi 4 Quilo€rámas, Cavalele pinlura, mateíial: mâdeirâ,

tralamerÍo superÍclal náluíâ|. lamanho mrcro bâse âporo
móvel- suoone ârrssórios: com suoortê

UND 2A
R9

138,62
R$

2.772,10

31

Cavâlete P/ Fhp.chârl C/quâdro Eranco 6Ox90 Madeira -
Câvâlête P/ FliÊchárl C/quâdro Branco 6Ox90 Medeirâ 2525
Caracteristicasl - Altuíâ : 180cm x , Largu ra 60cm-
Confeccionado em Pin'rs - Quádro Brenco : 60cm lârgurâ x
92cm altuÉ - Porlâ blocos país alé 50 Íolhâs

UNO 20 R§
255,53

R$
5 110,60

32

Conjunto Mêsâ 80cmx80cm 6 4 Câdêirâs - Coniunto escoler,
componenles: 1 mesa e 4 cãdeirâs, mâlenâl: madeira e âço,
támanho: cjc-o1, máteriel tampo: mdí, trâlamento superÍicial
ôstÍulura: ântifeÍruginoso e pinlurâ em epóxi-pó, carêctêÍísticas
adicionais:cadeiras com âssenlo e encosto em polipÍopilgno,

tampo: laminado melaminlcg, cor vádâdâ

UND 2A
R$

517,50
RS

10 350,00

33

Câdeira EscÍiloíio Executiva Grralófla Com Regulagem de
Alu.a a Gas Telada Prêra - CADETRA DE ESCRITÓRrO
EXECUTIVA COM BRAçoS 5 Pês com Rodízios Em
PolipÍopileno Mullivisáo (Gtralona) Com Regulagem De Àllu.a
Com PÉtáo A Gês. Acâbamenro Em PÉíim Na Aâsê
Encoslo E Ascenlo Em CouÍino
Prelo Ou AzulMarinho, Êspume lnjêtâde, Nylon Ullra
Resistênte Nâ Bâset Pân6s Íll€lálicas Pinladas Com Tinlâ
EoóxiA Pó: Basê Dos Pés Em Aco Câóonô Com

UND 10
RS

394,36
RS

3.943,60
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LOTE 02 - ÉletrodoméstEos e Eletónicls 'ioíó-fr --fvrorÀt l

De Supo(e De 100kqiCom 01 (Ano) De GaÍanlia.

34
Cadeira Pláslic€ 04 pés - cÂDEtRA, ttÂTERtAL púSTtCO.
coR BRANcA. CARAcTERÍsTlcASAotcloNAts
EMptLHAVÉ1, Trpo sEM BRACo , CADETRÂ sEcRETARtA.

UND 204 R$
53,85

RS
10 770,OO

35

cADÉtRA SECRETÁRtA FtxA pÉ pÂLtro LAMII.IADA
CORES OIVERSAS Medidâs: Â - 0,95 cíÍl / L , 0 55 cm / P -
0,58 cm - CadêÍâ Sêcrelaria Fixa Pe Palito Prete Perâ
EscÍilóíic,/RêcêpÉo Especitrcãçôes: Mâtênâl AssoÍrto/Êncoslo:
Assenlo encoslo de êspumâ lâminâda, assenlo êm lecido
30mm e êncoslo em lecido 25mm, rcveslida em tecido Peso
lq. aproximldo do Píoduto: 4 kg Capacidâdê de CaÍgâ 120 Kq

UND 50 R$
400,00

RS
20.000,00

36

Conjunto Mesá deJânter Pr€la com 4 Cadairâs CONJUNTO
COM MESA QUADRÂDA GRANITO COIIT 4 CADÉIRAS -
conjunto com mesâ lubulard câdeiras, confeccionadâ em âço
lubuler e com pintuíâ nâ cor baâncê em epóxi com acabamenlo
em allo bÍilho, â mesa possui o tampo em greniloi ãs 4
cadeiras pos§rem âssento estoíado na cor preta Dimensóes:
âtlura: 77 c{n laÍgura: 90 cín proíundidâdê 200 c{n peso 140,2
kq

UND 10
R$

1.230,00
R$

12.300,00

37

Gaveieko 3 Gavêlâs e Rodízios BÍanco - GÂVETEIRO
MóvEL, MADÊrRA AGLoMERADA, tAMTNADo
MEL MÍNtco, 3 uN, 60 ct!t, 39 cÀ,4, s2 cM coR ARG|LA,
RoDlztos DE NAILoN / puxADoREs lpo ALÇA

UND 40 R$
810,44

RS
32.433,60

38

Mesa S lugaros bancos dobÉveis - lúêsâ refeilório 8 lugaÍes,
essa mêsa pâÉ refêilóno tem 8 bancos escamorêávêi§
quadrâdos ê êslrulura ílxa de tubo de aço críbono Môsâ dê
reíeitóÍio com bâncos esc€moteaiveis sâo ótimos pârâ
êconomia dê espeço ê lembém perâ evilâro desgasle na hoÍa
da limpezá, pois esse bâncos se dobram.

UND 30
R9

3.513,33
R$

105.399,90

39

Mesâ íefeilono 8 lugares estruruía dê tubo dê aço cerbono,
Mesa reíeitório I lugáres bancos íxos acoplados, estruluÍâ frxa
de tubo de €ço caíbono no modelo W, tampo reveslido am
foímica Dêtalhâmenlo: Produto: Mesa ReÍeitóíioTipo Bânco
Pé WQuentidâde de iugaresr I Dimensôes montâdo: o
Lergurâ: 24000
Profundidade: 8000 Altuíâ: 750mm Tampo À,llDF 15mm,
revestido em FoÍmicâ Eíruturâ: Tubo de aço cârbono Sêm

UND 60 R$
1 722,49

RS
103.349,40

40

Mesa paÍa compulador com porla leclado - MESA PARA
COMPUTADOR, com especiícâÉes míoimes:com bâsê êm
MDF, revestidâ êm melãnica com dupla Íac€, conÍeccionada
em açor'íeÍro, suportê dê CPU ê têclado, composição simples
nâ corâzulcom bordas clnza, clm passa Ío, med
apmximadamentê 0,80 coínpdmenlo 0,60 de altura, maÍca de
refêíência: Válênlina. êouivalente ou de molhor qualidsde

UNO 60 R9
412 32

R§
24.739,20

41

Mesâ reuniáo redonda 120x75 1smm - MESA DE REUNIÃO
REDONDA 1,20M [4esa de reunióes redonda, 1.20m
diâmenlro, MDP 15mm, €stMura em âço 5 palas com
trâtamenlo ântil€rrugem e reveslimenlo em epox Êpó ds âlla
resistência Móvel confeccionâdo em lúDP (Medium Densily
Pârlicle Boâíd - Chapa de Particulas de Média Densrdade) na
espe§surâ de 15mm com re veslimênlo em lâminado
íÍêlemínico BP (baixa pressão) de alta r€sistencra com
encabeç3mênlo com fía de boÍda d€ 2mm. Enc€b€Fme nlo
d€ bordâs íeilo poí centro de usinagem com perÍlde PVC
instalâdo pêlâ sislêma holmeli á 180'C

UND 25 R$
269,48

R$
6.737,00

VALOR TOTAL DO LOTE 1 - RS 2 716.193 95 (dois milhões ê sêlêcêntos ê dêzessêis mile c6nto e novenle e
três reais s nov€nta e cinco cênlâvos).
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TSTADODO MARÀNHÀO

PREFEITURÂ MUNICIPÂL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

Folhas ni
Processc n:
Rublica:--

UNITARIO

1

Bebedouro ReÍngerado Colunâ paÍâ galâo de água mineíâl
mínimo dê S lilros de águâ gêtada por hora GEúcUA TtPO
COLUNÂ Bebedouro tipo colunâ, com água
nalurâle geladâ, íêÍíigêíêÉo por compressoÍ, ,eitâ som gás
R134e (náo egride ec€mada de ozônio), gabinete em eço com
pintuÍa eletrosláic€ a pó ê painel
fronlal em pláslico in,etado, com lermostalo cenlral paÍa
conlÍole gÍadual de temp€râluíâ {enlÍe 5'e 15"C), polêncla de
98 wâtis, sislemá Eâsy Open que íaz a
abertuÍa âulomálica do gárafáo e baixo consumo dê êneÍgia
Cor brenca, ou branca/cinza Supoíta gêlóes de êté 20 lilros,
reservelóíio de águâ gêlâda suporrâ 5 litíos, alturâ máxima de
c.pos 17,5 cm. Dimênsóss do poduto (L X A X P) 32,5 cm x
'100,5 cÍn x 31,5 cm. P€§o: 12 Kq Garântia mínimâ de 01 ano.

UND 2A
R$

719,00
RS

14 380,00

2

Bebedouro 2loheiras em aço inox. Águâ fillradâ ê gêlâdâ com
qualadade em um único ísservâlório. Acompânhe filÍo
(exlemo) de fácil inslaleçáo, aparador de água frontalem
chapa de aço inox com dreno BEBEDOURO INDUSTRIÀL 2
TORNEIRÁS - BêbedouÍo lndLrslrialEm lnox 50 Lilros De
Colunâ Com 2 Tomêiras De Águâ Gelada. coluna. Aparâdoí
(Bica) DeAgua Em Châpâ De Àço lnox Com Dreno Pâre
Sâidâ Reveíimenlo Exlemo Em Aço lnox SeÍpentina lntema
PeÉ Reíriâmênto Da
Água No ReseÍvalóno Em Aço lnox 30,1. Própdâ PâÉ Conlâlo
Com AÁgua Íomadâ Com 3 Pinos Conforme Nomá
AbnUNbÍ/603351. C€rlúcâdo Pêlo lnmêtro Gâíântiâ mínimâ
de 01 ano.

UND 20
R$

2.925,OO
R$

58.500,00

3

Bêbedouro lnduslíiâl 100 Lilrcs lnox - BEBEDOURO -

Bebedouro lnduslrial 100 LilÍos - Gâbinete Estrulurâl
Fabricãdo em lnox 403: Reseívâbno Coníêccionâdo em
Polipmpilêno Alóxicot S6rpoDlina lnlerna êm lnox 304i Boiâ
Controlâdora do Nívelde águâ, Aparâdor dê águâ (pinqâdeiÉ)
em ABS; Dreno de escoamento embulidoi lJnidade
Condensâdorâ EMBRACO: lsolamento Térmico EPS| Sislêmâ
dê Rêfíigerâção Balâncêado; 8aD(o Consumo de Enêrciâ
Tensâo ElétÍicê: 220 volls Gâranliâ mínimâ de 01 eno

UNO 40 R$
1.987,44

R$
79.513,60

RêfÍigerador Duplex (02 poítas), de capâcidadê mínima de 470
lilÍos, coín sastema Frosl Free, PíEtelêkâs êm vidro lempêrado
e pés nivelâdorês diânlêiros o rodízios lrâseiros Classê A no
consumo de energia 220 Volls Cor Brenc€. GararÍia mínima
de 01 eno.

UND 25 R$
3.650,00

R§
91 250,00

5
ReíÍigêÍâdor Duplsx 02 ponâs, 340litros, com sistêma Frosl
Free, Clásse Â no coírsumo de en€rgia. 220 Volls. Cor brencâ.
Gaíantia mínima de 01 ano

UND R§
2.500,00

R$
62.500,00

6

GELÂDÉIRA LINHA BRANCA FROSTFREE 41OL
DESCRIÇÃO: R€fiigeÍadorveíical combinado, linhe brâncâ,
§isiêmâ dê rêfrigêÉçáo Ílostfrêe (degelo âutomático) com
câpâcidâdê mrn,mâ oe 410 t ros DTMENSÔES BASICAS' E

CAPACIDAOE: 'Omensâo condicionada ao prqeto de
âíquiletura, no qus diz respeno ao espâço d sponÍvel para a
anstalaÉo do equipam€nlo LaÍgura máxima: 750mmi
Capacidâde total: mínrma de 41olllíos oARACÍERÍSTICAS
Gâbinete iipo'duplex' com duas portâs (íreêzeÍ e rehoerâdor)
Refrigerâdor verlicálcombinado, linha bÉncá Sislema dê
refrigêráÉo froslírêe Gâbinêle eí6mo do lipo monobloco ê
portes revestidas em châpâ dô âço com e€bâmenlo em
pinlurâ elelíostálic€ (em pó), na coÍ bÍancâ. Panes aolemas
rêvêstidás com paináis pláslicos moldados com Íelevos pâíâ
suporte dâs píalelêiías inteínes deslizantes. Conjunto de
oratêleirâs rêmoviveis e rcouláveis d€ mâleriel resislentê.

UND 30
R$

3.158,41
R$

u.752.§
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ESIÁDO DO MÂRÂNHÃO

PREFIITURA MÜNICIPAL DE ÀLTO ALDCRN DO PINDÁRi

Proces§o

Prateleiras da porla e cestos em maleÍial resistente,
rcmovíveis e reguláveis Gaveta ern mâlerial reslstente para
â.rndicionamenlo de fnllâs, verduras ou legumes. Sistema dê
fechamento heÍmélico. Bâlêntês das poíâs dolâdos de
sistemâ ânlitransDirânle.

7

LIOUIFICADOR INDUSTRIAL com coÍpo s c,opo êm aço
inoxidável, sendo que o copo possua alça âlerais, hélices em
aço inox bivoll, mínimo de 3450 rpm, capacidadê 4
litros Garânlia Mínima: 1 ano.

UND 2A
R$

1145,00
R$

22.900,00

8

L,quidiÍcador indusiíial. Copo em âço inox com câpacidêde de
6lilros. Liquidiílcador lndustdsl6 Lilíos - Bâixa RotâÉo
1000W O liquidiÍcâdor indusiÍial de baixa rolêçáo . E ideel
pare misturâr, lrituÍar ou liquidiícâr, pois conlâ com 6 lilros de
cêpacidade e 1000W de polê'roâ. Íêm copo em nor
gaíanlindo maior durabilidâde do produto. Gârântia ÍVinima: 1

UND 20
R$

942,10
R$

18.842,00

I

Liquidificador industíâl Copo em âço inox coÍÍ câpâcidâdê dê
10lilros - Liquidificádor nduslnal 10lilÍos-corpo: r']ox
âlimentâçáo - vollêgemr bivolt potênciâ: 1/hp/800 wâtls
írequência: 50/60 hz rotaçáor 3850 rpm copo: l0lilros ern âço

UND 2A
RS

1.641,60
R$

32.832,00

TO

Aparelho PunÍicãdorde água PuÍiÍcadorde água cêrtiícado
pelo INMÉTRO Caracleríslicasr cor brâncâ, iomêcimento dê
água em, peio mênos, duas temperâlurâs:"naturâl ê "gêlâdâ
,Íêdií'do âproximâdá êntê 39 crn dê ãlturâ, 30 cm dê lârgurã
e 38 c.n de proíundidade, capacidade mínima de
aÍmazenamênto de 2 litros de água gelada paÍa âtender
demandâ aproximâda dê 30 pêssoas por hora. SislêÍna de
refÍigêrcÉo porcompressor, com 1 (um)elemenlo íiltranle de
no mínimo dupla iilragem, ÍemovÍvele descarlável com vida
úli, mínima de 4000 liiros. Tensáo 220V ou bivoll. ceÍiiÍicádo
DêIo INIúETRO

UND 2A
R$

598,51
R§

11_970,20

11

Tela de projeçáo típé com iela Tripé 1,80x1,80 com NRT 003
eslrulurâ 1 00% alumunio Enrolamenlo aulomat co por molês,
lelâ porlátil coaf elçê ânalomicê p ransportê, tripé têiêscopio
com âjustê dê alturâ porgálilho dê acionâmento suavê alt 2,80
m sislema de aiusiê de imaqem traDezoidal.

UND 10
R$

1_062,24
R§

10.622,80

12

Tela de projsção [4APA 3,65x 2,74 (180) em tecido I4ATTE
whitê com verso paeto, peíilsuperiore inferiol. em aÍuminio
desing exclusivo com pinlu.a êletroslatica na cor prela, ganhos
para Í]xaÇáo enrolamento manual

UND 10
RS

2.331,56
RS

23 315,60

13

Tela de poeÉo típé com têlâ Tripê sêriê 42,00 x 1,53
estojo octogonalem aço caóono Pinlura eletroslá1ic€ prela
resistente a í§cos ê corosóês Têcido dê píojêçào Àlaltê - UND TO

RS
769,16

R§
7.691,60

14

Smari ry 43" crystalUHD 4K2020 V\4-Íi Borda lnfinitâ
Cont.ole Remoto Único Bluêtoolh e Processador Crystâl 4K '
TELEVISOR, TAIVIANHO TELA 43 POL, VOLTAGEIJ 1'I0/220
V, CARACÍÉRíSNCAS ADIC]ONAISFUL HD, SI\.4ART TV,
DVT, WDESCREEN,2 ENTRADAS RF. TIPO TELA LED,
ACESSÓRIOS CONTROLE REIITOTO

UND 5
R$

2.240,00
RS

11.400,00

T5

MICROFONE PROFISSIONAL SEIII FIO DUPLO MÁO LINHA
585I\4M . IVICROFONE SEi.{ FIO PROFISSIONAL
COI\,{PLETO + CABO TRANSIúISSoR: 01 IlIIoROFONE SEÀ,4

Fto 01 RECEPTOR 01 CABO ÍRANSI\,llSSOR (P10) 01

ANTENA PARÂ I\iIICROFONÊ

UND 2A
R$

'1.290,00
RS

25 a00,00

'16

MICROFONE, TIPO DE MÃO SEI\4 FIO, RESPOSTA
FREOÜÊNCIA 20 A 20.OOO HZ, TIPO RECEPTOR 2
ANTENAS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2
MICROFONES C/SIST,DUPLO. 2 TRANSI\,4]SSORES C/ CÁP
S, ALIÀ/IENTAÇÃO EXTERNA RECEPTOR 220 VCA,

UND 20 R$
1_784,12

R$
35_642,40
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E§TÁDO DO MÂRANHÁO

PÀf,FETTURA MUMCIP,{L DE ALTO ALEGRX DO PINDARÉ

ALIMÊNÍAÇÃO RECEPTOR 15 VDC, FREOUÊNCIA UHF 3
BANDAS- 700 A 900 tvHz, ApLtcAÇÃo ÊsTúDlo, PALCO E
AUDITÔRIO, SENSIBILIOADE +/, 3 DB

17

Andoêr Sistema de microíone de lapeta s€m Ío UHF MicÍoíonê
de lapêla duplo com 2 transmissorês bodypeck 1 conedoí
USB e rscaptor da po.lê de 3,5 mm 30 E§peciÍcâÉe§:
MateÍial: Pláslico Cor píeta Tipo de microíone:condensador
Pâdrão Polâr: Ce.diórde Alcance de trabalho: 30 metÍos {âtê
50 mêtÍos em espaço âberto) Comprimênro do cãbo do
macroíonê 90 cm Peso dá embatageín: 3929 / 13,82 onças
Íamanho qo pacoie: 31,5 ' 20'6 qn I 12,40.7.87. 2 36 ool.

UND í0 R9
654,01

RS
6.540,10

18

Câüa de Som Ative 80OW, coíÍ entEda pâíe Usb;-d cárd
Elueloolh paía coneciar seín Ío s€u smâÍtphonê. eniradâ páre

I 
micíoÍone ou instrumonto musÉáte controte Íemoto.O srstemâ

I ô Composlo poÍ umâ caixâ com wooÍer de t5 poteqadas.
800W bluelooth, Usb. mp3 e entradâ dê hnha Rcá
EspeqÍKáÉês AhmentaÇso 1 t0V- 22OV tbrvott chavsado)
OavêÍ 1 potegadâ (t ànlo) Eniradâs. 1 paÍa Mrcroíonê (
Xk&1/4 Jack), 1 Rca/Xk. Funçô€s Usb, Sd. Mp3, Btuelooih
lmpedânciâ: 4 Ohms Controte de Votume, AmptiÍicador Ctâsss-
B Poléncie de Pico: 2000w porência Eoow Rôsposla de
Frequênci€:60H2-35 kHz Saída: 1 Xk81/4 Jâct Sensibilidade:
92dB (1W1ln)Tamanho do Aho Falânte: 15 potêgâdâs SaídaÀmpliÍcaG _-_

UNO 5
R$

2.295,33
R$

11.476,65

19

Caixa dê som com Pedestat Bluêtooth USB 200 w
EspeciÍrcâÉes:lx Wooíêr dê 15"t1x Ddver de Talânioi2oowt2
Bandâs dô equalizâÉo Entrada MtC batanceâda com
coneciores XLR e TRS 1/4"iEnlrâdâ LtNE com conectores
XLR, RCÂ ê P2;Conlrolê de votume MÂSÍER; Reproduz
.rqujvos MP3 etrâvés dê poíe usB?sD cardi comunicáÉo vie
Bluetoothi Rêceptor de FM; Leitor usB / so card, conector
XLR macho pa.a Pre-out; Rodízios inooÍporado âo gabinetê
p8rá Íacilidadê dê ríânsponê.Recoptâcuto dê 35 mmrá
incoÍpoíado pára montaqem em pêdestat com sisiema de
lravameíÍo; Damensó6s (LxArp) a4 x 79 x 36 (cJni peso
17kg;

UND 5
R$

1.850,00
R$

9.250,m

20
Caixâ de Som Ativa modeto iEuato,] semenaÀG ereva rOOO
1- Câixa ds Som Passiva modêto iguel ou semelhânle a Brava
10O0 1- Câbo P10xP10 de 10 mêiros 2-Ínpés

UND 10 RS
1.900,00

R$
't9.000,00

21

Suporie par. para m,c!oÍone grÍaÍâ Suporte grrafa para
mrcrorone desrgn,rovador. Íegutâgom com gâr,tho para âluste
rápido dê extensáo s altuaâ, típé anlidenapânte retrátile
prnlura êlêl.oslática, - PEDEST L MTCROFONE, Suporrê
giraíê pára miqoíone. Carâcteriíic€s rêgulâgem com gâtrtho
pa.a ajusl6 rápdo de eíensão, tripe antideÍÍapânte retrálit,
pinlura eletrostálaca e kalamênto antíeÍrugêm Base pnncipât
sôm regulâgem d€ alture, lendo como único ajusle dê âtturs â
Articulação dâ ciÍafa lnvertendo sue Girafe para beixo, a
allura do microfonê podo vaÍiaí dê 58 a 90 cm de ailura €m
relaçlo eo cháo. Com a Girafe em posiçêo noÍmât, o
miêrofone podê riêâr posicio.ádo a umâ âtlurã dê 120 a 165
cm Na cor prcla. Fabncádo com tubos de aço, pintura êpox
preta Com peFs de plástico injetedo de a[a resislénciâ nâs
iunlas e arliculeçôês. SimilâÍ, ou de mêlhor quatidade.

UND 20 R$
121,23

R$
2-424,60

22

lúesa dê som híbdda (ânetOgica com runçOes Oigrtais; Zl
cenâis, 4 group buses + sl bus, 6 aux sends + 2 tr sênds, ,l

mâlü oul, processâdores intêmos ó(1:rêv-x (8 progÍam,
perameler conÍoÍ) / h2:spx (16 pÍogíam perâmeler contíot),
distorção hâÍmônica tolat0,02% (20 hz - 20 khz@ +14dbu),
tíequênciâ de Íespo slâ +0.íí.0 db 20 hz - 20 khz. nív6t dê
!q!!!e-t!901!!L@L![2, voltâgem 1oo-2 40 v 50 hz / 60 hz

UND 3
R$

4.653,34
R$

13.960,02
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eulomálaca (márca dê ÍêfôlÊnci€ yamahâ, soundcráft ou ouirâ
de quelidâde ioual ou suoenot

23

SUPORTE PEDESTAL ÍRIPÉ PARA CAIXA DE SOIU SUPOTTE

aiá 80 Kg. Com chapêu p'âsllco parc Í,açào dâ cârrâ ê pino
travamênro; Fâbri€do com lubos om aço com pinrurâ
elôtro€stáic€i posuir4 níveis dê âltuÍei Pés ânlideÍepánte.
Ref ASK ou similâr ou de melhor qualidade

UNO 30
R9

215 91
RS

6_477,30

24

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 1OO LITROS
VOLTAGEM:220 V. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE
aGUA lOO LTTROS - VELOCTDADES 3 FU\ÇÁO
OSCILACÃO. PERMTTE O USO DE GELO

UND 10
R$

2.000,00
R9

20.000,00

25

R6Írêsqu6úâ 2 R€servatóíios CaÍacteÍísticas, Equipamento
dêslinâdo à conseNaçáo de líquidos já Íêírigêrâdosi-
ReseNalóíios com âltissima resistência à quebÉ ê de íácil
h'gienizâÉoi - Sistema de agilâÉo com pási , Pás com
rolâÉo de40 RPM] - Teclas independentês pâra comando dâ
refngeração e dos egitâdoresi - CompÍessor hermélico de
ÍêÍíigoraÉo com alto Ísndimênlo, bêixo consumo e supêí
silencaosoi - Gás rsÍíigêrânte ecológico age sem âgrêdir a
natureza, - Capa do evâporadoÍem aço inoxidávet -MarEação
dê nível máximo e mínimo de liquido no própno rêseNâtório; -
Componenlês plásticos álóxcos;- Bico de sÊidâ de líqujd
os êm siliconê. Matêriâi Gâbinete em aço inoxidávôl CoÍ Cinza
Dimensóes Extemas (A X L X P) 68,5 cm x 41 cín x 49 cm
Área lnlemâ Úlil (A x Lx P) Não Votume tntêmo Náo Peso 24
Kg MolorMonoíásico Tensâo 220 Volts Consumo Etéríico 0.24
Kw mês Potência (CV) 1/6 CV Potência (Wâns) Não Íipo de
Gás Não Câpâcidâde 32 Litíos

UND 5
R$

3.000,00
R$

15.000,00

26

FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 30 LITROS
Câpâcidâde de 30 ldros, displây digital, potêncla mínima dê
1000w. Teclas Épidas, alimênlação: bivolt ou 220 volts. Cor
brânco ou inox. Solo inmetro, eÍiciência eneroélica clâsseA.

UND 5
R$

925,00
R$

4.625,00

27
Telêvisor, lamanho tel. 50 pol, voltagem: bivoll v,
caracteíiíicás âdicionais: smân tv, full hd, eÍ{Íadâs hdmi,usb,
con€rsor di, lipo têlâ lêd, acessóíios: conhole remolo

UND 5
R$ R$

12 4ô4,45

2A

Apaíelho âr condicionado, capadOaae refrigárãsão l8. OOO

blu, tênsãoi 110,220 v, tipo: splil, modelo: split invêrler,
câracleístic€s âdicionâis 1 : conlrolê rêííoto,displey
grpit4liqellgQ-plsçq

UND 10
RS

3109 50
R$

31.095,00

29
Aparêlho ar condicionádo, câpâcidáde rêfÍigêrâÉo: 12 000
btu, lensão: 220 v, lipor splil hiwall, caraderísticás adicionais
1r conlrole remolo s,íio, inveÍteí

UND 80
R$

2 187,O0
RS

174.9m,00

30
Suporlê para TV Fixo de Pa.ede 14 à 84' UND 40 R§

100 00
RS

4.000.00

31

TELA DE PROJECAO RETRAÍIL MOÍORIZAOA lOO
POLEGADAS '16:9 TELA DE PROJECAO: RETR AÍlL COM
ACIONAIúENTO POR CONIROLE REMOTO SEÍ\,I FIO
RADIO FREOUENCIA COM ALCANCE DE ATE 1OO

METROSi ACIoNA[,4ENTO POR CONTROLE REMOTO SEM
FIO RADIO FREOUENCIA CO MALCÂNCE DE ATE 1OO

METROS; AcIONÂMENTO POR BOTOÉS IoCÂLIZAOOS
NO MODULO RECE PTOR DO CONTROLE REMOTO:
PONÍO OE PARADA CONTROLADO PELO USUÂRIO COM
O CoNTROL E REMOTOi MorOR TUBULAR SILENCIOSOj
PELICULA COM GANHO 1.0 BRANCA|CAiy\A E[4 ACO CO[/l
PINÍURA ELETROSTÂTICA NA COR BRANCA:SUPORTE
INÍEGRADO AO ESTOJO MEÍALICO PARA FIXACAO EM
PÂREDE OU TETOT MANUAIS DO
EQUIPAMENIO.VOITAGEMr AIVOLT

UND 15
R$

1625,00
RS

21375,00

32
MESÂ DIGITÂLIZADORA - Tecíologiê: DigitâlizeÉo
êlelomaonelic€ Área âlivâ 254 x 158.8 mm (10x6.25 UND t0 R$

4555.70
R$

45.557.00
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polêgâdas) Dimensões: 359,6 x 240 x 10,5 mm ResôluÉo
5O8O LPI Taxa de atuâlização: 250 PPS Pressâo dâ cãnêta:
8192 NivêisAllurade leíurâ: 10 mm Teclâs 10Ísic€s 2ne
canêla, um anel louch e um botáo pâra allerâr ôntrô suâs
Íunçõês Enlrada Mrnr USB Peso 6859 Dimensào.
359,93'239,91'12,47mm AÍôa de irabslho 255 06'159.E4 mm
(10'6,25 polegadas) Supoítê SO: Wndows 7/8/8 1/10.
MAC10.'10 ou sup€íor

33

MESA DIGITALIZADORA WACOM - ÉspecÍGâÇóes -
Temânho:AÍeâ âtivâ 152 x 95 mm - Cor Píeto.Caneta
Wacom Pen 4K (LP''1100K) - Nivois dê píessão:4.096 -
Tecnologia: Mélodo patenteâdo de ressonánciâ
6lehoínagnética - ResoluÉo: 2540 lpi - ExpressKeys: 4
coníigurâçôes pêrsonâli2áveis, êsp6ciÍcás do âplicáiivô - Câbo
lncluído: 1,5 m Câbo USB pârd micro USB s6m PVC e com
plugue em íorma de L. DescÍiÉo áreá âlivâ mínimâ dê 152 x
95 mm Resoluçáo mínime de 2540 lpi Acompanha câneta
digitel sensívêl à pressáo, com rêcnologia sem Íio ê quê
dispênsa o uso de pilhes, com o mínimo da 2048 niveis de
pÍessáo. Compatível com os siíemas opeíâoonais Wndows
7, 8.1 e 10 Conexáo ao compurâdoÍ via poía USB Garanna
Ínanima do íabnc€nte de 12 meses. Acompanhâí pelo m6nos 1

Donla de rêoosicão da canela

UND 10
R$

1.600,00
R$

16.000,00

34

Oclrlos 3D Íealidade viíual - Oculos de Reâlidêde Vríluai 3D +
Controle Elueloolh párasmâ.tphonê Lêntê dê lêcnologÉ
fotossensív€|, 7 cãmadasde vidro lens flâíe, lente esÍéncâ para
emplo campo de visáo.Acêlerômetro. girosúpio, sensor dê
proximidade, sensoresde movimênlo Compatibilidade VR box
2.0 pmlec,funcionámenlo com sma.tphones Android e
lOS.Modêlo dê rêfêénciarVR Box 2.0 Garânlia minimâ: 12

UND 20 RS
106 '11

R§
2.122,20

35

OCULOS DE REALIDADE ô4GB VIRTUÁL OCULUS - Ôculos
de realid€de viílual do tipo slandalone Heedsel indepêndênte
pâíá Íêâlidâde virluá|, capacidade mínima de armâzeôâmênto
dê 32GB deve possuir coneclividáde por WFi o Íone de
ouvido é inlegrado ao headsel, deve possuiíconexáo áuxihar
paÍa cábo do tipo P2 de 3 smm, o íuncionamenlo náo podê
dêpendeí dê compuiâdor ou smâítphone Maícã de reíeÉocra:
Ocllus Go Slandalone Vlrluar Reêllv Heedsei

UND 20
R$

5 663,33
R$

113.266,60

36

Smârifonê Tipo, Android, Mârcê(S)/Mode!o(S) oe R€íeénoa :

Samsung/Gâlery 58; MotoÍolâ Z FoÍcê, AsuíZ6níone 58, -
smartíone tipo, android, marc2(slmodelo(s) dê refêÉncie :

samsung/gâlexy sB molorole z force, âsuízeníone s8,
moloíolrmoto 2 force, asus/zenfone aÍ co(es) prelo, prala ou
c]n:a cãracrerísticEs (s): Írêquência de operaÉo 2s:
850/900/1800/1900 mhz- 39: 350/1900/21o0mhz'49:2600
mhzi sisteme opeíâoonal ândroid veísáo 9 0
ou supenoÍ . processâdoÍ com 4 núcleos fiscos ou supenoÍ
com frequênciâ miníma dê 2 ghz; memónâ ram de ao menos 4
gigâbylê coloíido dê no minimo
5.1 polegadas,com resoluÉo mínima de 1440 x 2560 pixels;
bâlêriá . eúonomia minimê de 1o(der) horas em conv€.sâção
êminimode 4o(quarenta) horas em
slandbyi memóíiâ de aÍmazenamento - no mínimo64
(s6ssenta e quatro ) gigabytes de memóna inlema, com
suporte para cãrto s de memónai blueloolh e
úÍ 802. 1 1 arblg/naci transrni$áo dê dâdoos - 39 hspa+edgê,
umls, 49 lte (padÍáo brâsilêiro ); homologaÇão ' omitida pela
ânetel, com selo de identiÍcaÉo
com suDorlê a mult - oestose mullÉ loquos

UND '10
R$

2 549 26
R$

25.492,60

37 BINóCULOS A D'ÁGUA 8X42 BINÓCULO COÀ/I AS UND RS RS
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SEGUINTES CARACTERiSTICAS:DIÂMETRO DÂ LENTE
OBJEÍIVA: 3OMMIAMPLIAÇÃO: lOX;PESO: 6IlGiLARGURA:
166MM;ALTURA: 120MM;PROFUNDIDAOE: 57MM ALUNO
DE SAiDA: 3MM;LUMINOSIOAOE: g,OO,FATOR

CREPUSCULAR: 17,32;CAMPO DE VISÃO A lOOO M
l05MrSlSTEMA DE FOCAGEM: SPORTIAUTGFocUS
PLUS,FAIXA OÉ FOCO: 2M|ÓÍICA OE ALTO
DESEMPENHO ÔTICA OE ALTO CONTRASTE A
PROVA D'ÁGUA: SIMiFAIXA DE TEMPERATURA. -20 C A
+70 CiOCULARES: ERGONÔMICO;ARMADURA DÊ
BORRACHA NBR-LONGLIFEiCORREIA DE
TRANSPORTE: NEOPRENiACESSÓRIO OE CORREIA
CLICLOC:TAIúPA DA OBJETIVA: SIMiTAMPA DE

2 922 'lO 14.610,50

PROT CONTRA Cl_IUVA: Sllú
Binoculo de caça Um dos melhores bnócuros com lenles HD
dêslinâdos e cêç: 8x42 - BlNOcuLo PROFISSTONAL DE
GRANDE POTÊNCIA. COI,|PACTO E COM ALCANCE DE 39
KM, EQUIPADO COM LENÍES TIPO PORRO AAK HHD
ULÍRA. AJUSTE DE ZOOM É FOCO, PARA AJUSTAR PARÁ
TODAS AS OISTÂNCIAS, CORPO EMBORRACHADO, FEITO
EM TRITAN. ESTRUTURA REVESÍIDA COM 9 CAMÂDAS
DÊ PROTEÇÃO, CORREÇÁO DE DIOMETRIALADO
DIREITO REGULADO E COLIMADO COIV EOUIPAMENTO A
LASER, CONSTRUçÁO PRISMA ULTRA PORRO
REVESTIIVENTO OE LENTE UV, UVA, UVB CRISTAL
ULTRA SATINADO, ACÉSSÓRIOS INCLUSOSIESTOJO DE
PROTEÇÁO E
TMNSPORTE, BOLSA, ÍAMPÂS PARA PROTEçÂODAS
LENÍES, ALÇA PARA ÍMNSPORTE, FLANELA PARA
LIMPEZA OAS LENTES,

P O D]GIÍAL. MIC

vida Útilcontinua de âle 100.000 horas

DIGITAL - Tamanho dã iêla: 7 polêgádâs Resoruçáo dã têlâl
1024X600 ProlaloÍ de tela: Desligado 30 seg 1 miír 2 min
(opcionâl) Desligâmênto automáico: Oêsligâdo. 3 minulo§ 5
minutos. 10 minulos Fontê dê luz Hz: 50 Hz 60 Hz Opçóes de
idioma: 'lô idiomâs Ajuste de dalâ:êno, mês, dia I hora,
minulo, segundo Formâto: SllI / NAO Padráo SIM / NAO No
modo de video: Rosolução 1080FHD,720P, VGA Cámera
circulânlê: Desligada / 3 minutos / 5 minulos / 10 minulos.
Quando o carlâo dê memóíia flash esliveÍ cheio, os dados de
vídeo mâis imponanles seráo excluidos ê o video 3êrá sâlvo.
Ahâ íâixâ dinâmEâ HDRI Ligado/ Deskgado (quândo l§ado, a
íunÉo de gravâÉo de vídeo será kgadá âúomalicamêítê §ê
quâlqueí objeto se moversob â lenle sem operáçáo manuâ|.)
CompênsâÉo ds exposiÉo 7 gráus parâ opÉo Rólulo dê
datâ: Exibir/ Fechâr dalá e hora podem ser sôlecionados na
têlâ No modo Folor Atrâ§o de fotog.âíâ: single. 2 §egundos. 5
segundos. 10 segundos. Pixels da Íolo 1 3 I\I 2 lV 5 lú 8 l/l
. 10 M 12 M Tiro conlínuo: 3 íolos consêculivas Ouâlidâde dâ
loto: Quâlidadô PâdÍão compÍessáo Nilidêz: FoÍte' Pâdráo
.Sueve Cor: Nada' Pleto e Brânco Noslalgiâ ISO
Automálico ' 100 2oo 400 compensaÉo dê expos'Éo 7

Erâus para opção Folo essisl Anti-choque de mâo ligado /
desligsdo Eliqu€le dê datar On / Off Espeço do
armazenemenio: Assisthr Pere cima, Pâra ba»(o, ErcluiÍ,
Prolêçáo MudãnÇâ dê modo: modo de grâvâção / modo dê

câmera / modo óe reproduç3o Fonle de alimenteÉo: inteÍface
DC (túicro USB) náô incluida bateria Soquetê do carláo íla§h
(MicíoSD)r supo.tê 1-128G8. vêlocidade clâsse 10 +

Rêgulâdor do brilho dê luz Ooíaquê I lâmpadas LED com

UND 5
R$

1 950,00
RS

9.750,00

R$
9.875,00
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LOUSA INTERATIVA NO TAMANHO APROXIMAOO DE 64
POLEGADAS NA DIAGONAL I.CAMCTERÍSICAS
MINIMAS DA LOUSA INÍERATIVA QUADRo INTERATIVo
DEVE PESAR NO MÀXIMO 20 KG. O OUADRO DEVE SER
SENSIVEL AO ÍOOUE DO DEOO, NÀO DEPENDENOO DE
NENHUM DÍSPOSIÍIVO ESPÊCIAL OU PROPRIEIÁRIO
PARA A INÍERAÇÁO E OPERAÇÁO, DEVE ACEIÍAR 10
TOQUESSIMULTANEOS ALEM DISSO DEVE SUPORTAR
RECONHECTMENTO OE GESTOS COM MULTIPLOS
TOOUES, TAIS COMO ZOOM NA PÁGINA. AUMENTAR.
ROTACIONAR É AGRUPAR OBJETOS, A CONEXÃO COM
O COMPUTÁOOR, DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE
CABO USB 2O CONEXÂO SE[,I FIO NAFREOLÊNCIA 24
GHZ. DEVE ESTAR DISPONÍVEL COMO OrcIONAL A
RESOLUÇÃO DE TOQUE OEVE SER DE NO MiN'MO
12800 X 9600 PONTOS A SUPERFICIE DO OUADRO
DEVE SER DE AÇO CERÂMICO, DE ALTÍSSIMA
DURÂBILIOADÊ, E RESISTÊNTÉ A DANOS, O TEMPO DE
RESPOSÍAAOTOQUE DEVE SER ENTRE 6I\4S E 12 I\4S A
SUPERFICIE OO OUAORO DEVE SER DE FÁCILL!MPEZA
PERMITINDO O USO DE CANETAS PARA QUADRO
BRANCO, PINCÉIS E MARCÂDORES COM TINTA O
QUADRO DEVE SUPORTAR A OPERAÇÁO EM
TEMPERAÍURAS ENTRE .20"C E 4O'C, TECNOLOGIA DE
OIGIÍALIZAçÁO DEVERÁ SER POR INFRA VERÍÚÊLHO A
DURABILIDADE DO TOQUE OEVE SER ILIIVITADA, PARA
OUE O ÍEIIIPO DE VIDA ÚTIL OO PRODUTO SEJA
LONGA PRECISÁO OO TOOUE DO DEDO OEVE SER DE 1

MM DEVERÁ ÍÊR GARANTIA DO FABRICANTE OU
SEUREVENDEOOR PELO PRAZO MiNIMO DE 5 ANOS.
DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMAS
OPERACIONAISLINUX MAC E WNDOW§, INCLUINDO
wNoows 7 2
DEPROGRAMA

CARACIERÍSTICAS I\'íNIMAS
SOFTWAR PARA LOUSA

40

MtcRoscÓPlo DtGtTAL - MtcRoscÓpto BloLóctco
BINOCULAR COM LED Aumenlo: 40x a 2000x (com oculârde
20x opcionel) Tubo lnnocularlipo sredenlopÍ, 160 mm,
inclinação dê tubo de 30., com rcteÉo de 360, âjuste
inlenupilêr d6 55mm á 75mm, ajust€ de dioprÍia lâdo dirêiio
+Ê 5 OarlaÍ: WF 10X (18mm) Obieliva Acromálic€r 4X, 10X,
40x (R), 10OX (para uso com ólêo de imersão) Revolver
reverso ppna quatro objerivas. Platina mêcánrce 'l30mm x
120mm, movimênlo X 70 mm, Y 30 mm em botóes conjugâdos
â direita, oscala vemier CondensadoÍAbbe 1.25 NA com iris
diáÍrâgmâ, poía Íllro e movimento poí pinhâo ê cêmalhêira.
FocslizaÉo: Macmmálrico com árcâ de lreúálho 13 mm
MicÍomálÍrco c.m cuÍso dê 0,O02mm poídivisâo Mecro e
Micro conjugâdo em bolôês bilal€rais. lluminaÉo: LÉD com
âjusle dê inlensi&dê luminosâ Tensáo de enlrada 9G240
volls (60h2) (châveâmênto aulomáiico). Peso 10.5 kg.
Oimensóôss2 , 31 " 35 cm

UND 5
RS

2 055.38
R3

10.276,90

41

Foqâo lnduslÍiâ|4 bocâs FomoTâmpâ inôx Grêlhas 30x30 -
Fogáo induslrial, matêÍial: aço inoxidável, fuocionámênio gás,
tipo acendimento: manual lipo uso: cozinhere âsser
âlimenlos. 04 oueimad. ouanlidâdê bocas: 4 unidâdes.

UND 30
R$

1.312,61
RS

41.174.XO

VALOR ÍOÍAL DO LOTE 2 - R§ 1.245.730,12 ium milháo e duzentol
hnta re8is e doze cenlâvos)

e querenlá ê cinco milê sêtôcênlos ê

LOTE 03 - LOUSA INTERAÍIVA

UNITARIO

UND
R$

4 U9A4
RS
12 711,60

DESCRTÇAO
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INTERATIVÂ: SOFÍWARE DÊVE SER COMPATÍVEL COM
PLATAFORMA WINDO\A§ (XP, VISTA, WNOOWS 7). O
SOFTWARE OEVE ESTAR DISPONÍVEL EM PORTUGUÊS
DO BRASIL, O NÚMERO DE LICENÇAS DEVE SER
ILIMITADO. PERIVITINDO INSTALAR EMOUANTOS PCS
FOREM NECESSÁRIOS, O ARQU]VO GERADO PELO
SOFTWARE DA LOUSA INTERATIVA DEVEPERMIÍIR A
GRAVAçÁO DO AROUIVO NOS FORMATOS: HTML, DOC
PDF, TIFF, JPG, PNG, BITMAP, SWF, FLV,,qM, \^/MVi O
SOFTWARE OEVE TER RECURSO PARA TAIJPAR O
CONTEÚDO DA PÁGINA, E REVELAR O CONTEUOO
GRADATIVAMENÍE DEVE POSSUIR O EFEIÍO DE
HOLOFOTE. PERMIÍINOO FOCAR A AÍENÇÃO DAS
PESSOAS. EM DETERMINADA ÁREA DA TELA O
SOFTWARE DEVE PERMITIR CRIAR ELEMENTOS
GEOi!,4ÉTRICoS, E PRÉ.DÊFINIDÂS, TAIS coÀ/Io LINHAS
RETAS. ELIPSES, OUADRIúÍEROS Ê TRIÀNGULOS AO
SE OESENHAR UMA FORMA GEOMÉTRICA, DEVE SER
POSSIVEL EXIBIR AUTOMATICAMENTE. ÂS MEDIDAS
DOS ÁNGULoS GEMDoS DEVERÁ coNÍÊR No
SOFTWARE, UIVA BIBLIOTECA COM OBJETOS
EDUCACIONAIS. DIVIDIOOS E ORGANIZADOS POR
ASSUNTO PARA OUE O USUÁR]O POSSA UTILIZAR
COMO REFERÊNCIA EM SEUS TRABALHOS O
SOFTWARE DEVERÁ SER COMPATIVEL COM AROUIVOS
EM FLASH (SWF). DEVERÁ TER INTEGRÀDO, NO
PRÓPRIO SOFTWARE DO OUADRO INTERATIVO UI\,{
MECANISMO DE BUSCA DE IMAGENS, PERMITINDO
ENCONTRAR IMAGENS PELO GOOGLE. OENÍRO DO
PRÔPRIo SoFTWARE, PARAQUE PoSSAI\,! SER
UTILIZADAS COMO REFERÊNCIA NO TRABÂLHO
DEVERÁ TER oPÇÓEs DE cANETAS cUSToM,ZÁVEIS
PODENDO MUDAR A ESPESSURA, COR, ESTILO
TRACEJADO, PONTILHADO, ETC DEVERÁ TER
FERRAMENTA OE CAPTURA OE TELA. PODENDO
CAPTURAR QUALQUER IMAGEM NA TELA DO
COMPUTADOR, DE FORMA PARCIÀ1, PODENDO AINDA
CONIORNAR ]À,{AGENS NA TELA
DEVERÁ TER No PRÓPRIo SoFTWARE, SIMULÂDoREs
DE FERRAMFNTAS DE MEDIÇÂO, COMO
TFIANSFERIOOR E RÉGUA, ALÉM DE COI\4PASSO PARA
O TRAçADO DE ELIPSES, DÊVE SER POSSIVEL FAZER A
CÔPIA DE UMA PÁGINA, ALÊM DE RENoMEÂ.LA LIMPAR
TODO O SEU CONTEÚDO, OU SALVÁ.LA COMO
TEMPLATE DEVE POSSU]R RECURSO DE GRAVAÇÁO
PERMIÍINDOGRAVAR ÍODAS AS AÇÔES NA TELA DO
PC, ÂLÉT' DA VOZ DO INTERLOCUTOR, ATRAVÉS DE
MICROFONE, GERANDO UM AROUIVO DE VÍDEO
(TNCLU|NDO ÁJOIO) COM TODO O CONTEUOO
GRAVADO OEVERÁ TER OPçÃO DE CRONÔMETRO,
PARA CONTROLE DÊ TEMPO OAS ATIVIDADES DEVERÁ
APRESENTAR TIPOS DIFERENTES DE CANETAS TAIS
COMO: CANETA MARCA-TEXTO. CANETA SIMULANOO
PINCEL. CANETA COIIiI TINTA OUE OESAPARECÊ,
CANETA QUE RECONHECE E CONVERTE FORMAS
GEOMÉTR|CAS DEVERÁ SER POSSÍVEL AOICIONAR
LINKS AOS OBJETOS, SENDO LINKS PARA PÁGINAS DA
WEB AROUIVOS DENTRO OO rc, OU OUTRAS PÁGINAS
DENTRO DO SOFÍWARE DA LOUSA O SOFTWARE
DEVERÁ APRESENTAR TECLADo VIRTUAL, PARÂ oUE
SEJA UTILIZADO NA PRÔPRIA TELA, DEVE PERMIÍIR
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PIIEFEITURÀ MTJNICIPÀL DE ÁLTO ÀLEGRE DO PINDÂRT

. Valoí Totâl Eltim.do: Ra R3 4.03ó.665,67 (quâtro mithõês ê trintâ 6 qu.to mit e 3ei3cento3 ê
aêseênta ê cinco naei3 e 3€6sênta e sôtê côntavo3).

4. DAS OBRIGAÇóES DÂ CONIRÁTANTE:

4.1- ExerceÍ a liscalizeÉo da entrega do mateíial 6specislmente designado pete Prêfêilura Munidpat de Atto
Alegrê do Pindare - MAi
4.2- Proc€dêr aos pagâmônlos devidos à CONTRATAOA|
4.3 Proporcionar todas as facilidâdes para qu€ a CONTRATADA possâ pÍoc6dêr à ênlíega do mâteÍiât dentro
do êslabelecido nesle Projêto Básicoi
4 4- RejeiteÍ o matenal que náo sâlisfzerem aos padÍões exigidos dê âcordo com as especincâçõês no irem 3 do
Prêsênl6 ProFto Básicoi
4.5 Aplicáí à CONTRATADA. ás sançôes edminiírâtives previstas na têgislâç5o vig6nlô.
4.ô Proporcionar todâs âs condiÉês necessánas à boa sx€cuÉo do coÍnrato e peÍmitir o tivre âcesso dos
empregedos idenlificados da CONTRÂTADA âo locat de aÍma2 enâmêntc,/entregâ dos produtosi
4.7- ResponsabilizeÊsê pôlá comunicaÉo, em lempo hábil, de quâlquer fâto quÊ acaÍete em interÍupçáo ná
€xecuÉo do fomecimânlo;
4.& Aceteí e pôr êm prálica as íecomendeçóes fôilás pela CONTRATADA no qu6 diz rosp6ito às condiçõ€s ê
mânusaio dos pÍodúos Íomecidos, dêsdê que náoconlrariem o interesse dâ Adminbtrâçáoi

5. OBRIGAçÕES OA CONTRATAOA:

5.1- Procêdêr a êntrêgá do mal€ri€l âdiudic€dos, dê êonformidâdê com o quantitslúo ê as espêdfcâçôe§
conslanlês do item 03 do prÉsêntê Projeto Básico, dê acordo com es demândás solicitâdási
52 ProviderÉiâr â troc€, às suas expensas, do mâtenal eÍnÍegue com delêitos de íâbdcaçâo e que náo
coíÍêspondam às êspêciÍcâçóes solicnadas;
5.3. ResponsabilizaÊs€ pelos deno3 câusádos direlamenle à Adminiíraçáo ou a tercêiíos, decoÍÍenie de suâ
culpe ou dolo duÍântê o p€ríodo d€ ênlrêgâ do mât6riâ1, náo implicândo coresponsgbalidade do Podeí Públíco ou
dê seus agentes ou preposlos;
5,4. Manler inallerados os preços s condiçõês propostâs;
5.5 Respondêr poí lodos os ônus decorÍeríes do lransporte, §eguros, lâxes, fr6l63 e dêmais enceÍgos que
venham incidiÍna enlr€ga do mateíial;
5.6. Lançâr nâ notâ fiscal as especiÍcâÉes do mateÍiâ|, de modo idêntico àquêlâs conslantss do objelo dêstê
Projelo Básbol
5.7. Não iÍansÍenr â tsrcêkos, lotal ou pârciâ|, o fomêcimento do malerial s€m a préviâ ê êxprêssâ ânuênciâ d,
CONTRATANTEi
5.E. Píestaros serviços com rapidez e eíciência;
5.9. Enlíegâr o mâleíâl durante o expdiente dos s€tores ou em hoÉÍios âliemelivos, píeviâmente âcoídados
toÍmalmenle com â AdminislíáÉo;
5.10. Subslíuir, obrigatoíiâmente, no prâzo máximo dô 24 horas, a conlar da dâtâ ds noliÍcaÉo, os produlo3
enlrcgues, c3so se apresonl€m imprópios peaâ consumoi
5.11. lúânter duÍante todo o periodo dê vigéncie do contrâto, todes es condiçõês que ensêjâÉm â suâ
habililação na licíaçáo e conlralâção.

6, OA JUSTIFTCATTVA DO TIPO DÂ LrCrTÂçÃO

sso nl

ca,*

ha

ce

bri

G;
L,.o

In,,,

ÂpLrcAR EFErro DÊ TRANSPARÊNC|À Nos
OBJETOSMÀNIPULADOS DENTRO DO SOFTWARE.
OEVERA TER OPÇÀO PARA REPRODUZIR DENTRO DE
UMAPAGINA ToDAS AS AÇÔES NEL,A ÉEITAS, A
OUALOUER MOMENTO. SEM A NECESSIDADE DE
SEINICIAR UM PRocESSo DE GRAVAÇÁo DEVERA TER
UM LEITOR DÊ VIDEO PARA OUE ARQUIVOS DE VÍDEOS
POSSAM SER REPRODUZIDOS, PERMITINDO Â
INTERAÇÁo E ANoÍAÇóEs soBRE ATELA Do LEtroR
OEVERÁ SÊR PoSSIVEL FAZÉR ANoTAçÔES E AINDA
SALVA-LAS SOBRE oUTRAS APLICAÇÓES TAIS coMo
POWERPOINT, I4/ORD Ê EXCEL,

VALORTOTALDOLOTE3-RS72.741,60(setsntââdoismilesstecênrosêqusrôntâsumr€aisessssentâ

:1

u
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ESTADO DO MÀRANI|]IO

PRXTEITURA MLNICIPAL D[ ALTO ALEGRX DO PINDARÉ

6.1 lniciâlmênte é necessáíio trazeí a diforsnça sntre licjtâÉo por nêns e ticíâÉo
pímaira o objeto é dividido em partês €specifcâs, cadâ quat r6preseríando um b;m
sua vez, nâ sagunda há o agrupamenlo de diversos it6n5 que Íormaíáo o tole

Folhas n"

Processo

poí loles, sendo quê nâ
de foíma autónoma. Por

62 Destac€-se quê para a deíniÉo do tole e AdminiírâÉo dêve agir com cauiêt., Ézoâbitadâde ê
píoporcjonáliGdê pare id€ntificâÍ os itêns quê o integrarâo, pois os itêns âgrupados devem guârdâÍ
compatibilided6 entrê si, obseÍvendo-se, inclusivê as regrâs de mercado pera a comeràalização dos prodritos, de
modo â manrere competilividâdê nec€ssánâ à disputa.

6-3. Em detêÍminedos câsos não é adêquâdo o agrupâmento de itens que, embora possuem o mesmo gênero,
sáo produzidos ô comarcielizâdos de forme diversa, de modo á ãmpliar à compelilividâdê ê obler o mêno; preço
possível. Todas as peculiaridadês snvotvídÂs devêín, entâo, seravatiâdas

6 4. Dianle disso, sobrelever nolar que nos lermos do artigo 15, tV e s 70 da Lêi 8.666/1993, via de íegÉ âs
compras sempre que possív€t d€vem sêr subdivididas em lantâs parcetâs, quântas necessárias, no intúto de
âproveitaí a ês peculiaddâdes do mêÍc€do

6.5. Têm-se que a reg.a e â rêâtizaÉo dê ticitaçào poí irens, ex€indo-se luslúcátivâ ad6quada para e reâtizaÉo
dê cartams poí loles. bêm coíno a dêmônstEção dâ vântagem dãssa.

6.6. Nesse viés, as aquisições por pâne de aníiuiÉes púbticás dev€m ocrner poí itens, todâviâ, no caso de
opçlo de âquisição por loles a composrçào desles devê rêr justificsriv€ ptausÍvêt, obsôrvando os cÍíéÍios
aomrnrstratvo, técnlco ê ôconómicô

6.7 Nesse inreÍim, levándo à luz do caso concÍelo, é ventâjoso edminiírâlivemônrê a pâíir do momenro êÍn que
sB diminui a moosidâde do pÍocesso licitatóno, bem como, fecilita no gerenciameíÍo contratuat, gerando
diminuiçáo no quânlitâlivo de contÉtos â sôrem Íoímelizados.

6 8. Al€rn disso a ri",taçáo poÍ irem, sem arrerivo comeíciâr, pode rêsurtar em riclâçóes dêsortes, ftustradas ougÉndes dorês de cab6çâ nâ gestáo contrâtuat, vêz qus, ÍomecêdoÍes obngedos a ántrêqâr proddos com baixa
matsrielidad€, diântê dos custos togisticos, sobíerudo de trânspoÍtê, pode; desistir da ;nrêOâ ou, no m,nimo,
impor resisléncia ao fomectmento.

9-?;19!lT"ll:" *.p.T poÍ tot€ propicia êm ume diminuiÉo nos nsco3 inerentes à pópÍia êxêcuÉo, pois, náo
resrsm duvidâs. o obi6to prerênddo, quando execulado por vários conrralâdos, pooe* náo ser intejratmenre
snlregue, tendo em vistâ probtemas ôas.etâçóes juridtcâs mântidas com diversos àntrâlâdos.

610. A oulm tanto, no que tang6 ao critório lémico, râmbém, êstá previslo, têndo em vistá quê, inicistmêntê
âfastou a inclusão dê lote único, o que r*tíingidâ â paÍticipâção, ,ie. a" i.2", a divisâ; dê foÍma recionât,
revândo em consideraÉo um cntáÍro espêcííco de agrurinâÉ; quâr sejâ simirá.idâde entrc os objeros a§sim
ág.€gâdos, com vistâs a pos$biriteí â úirização dê criléÍio uniioÍme parâ i âpricâção dos dêsconros aicanç.dos.

9 1l ?:* f."*, so é será rndevido o iutgamênlo dê menor preço por tole, quando íor prsjudiciat a
comparíNrdado e quando ÍoÍ rêcomendâvet e divisáo em vános obiêlos Ouando a agtulinâção s; dá poÍ
jusliÍicativas rscnicas, como impôdií pÍêjuízos áo conjunro dâ contrdêêo ou mêsmo evira; pêrdâ de sconomiâ
de 6scalá, êla soÍá lícits, o qus ísstou perÍêilamenle pi-êvisto no c€so cõncrsro.

6.12. No que tangê ao cÍiié.io Econômico, á ticiiaçâo do tipo m6nor praço por tole há um gránde gânho pará â
Adminislração nâ economiê de oscâta. que apticáda no ciso em tetá, oi: je;a, na aquisição oe meaienjentos,
,ínpfic€ em êum€nto do quanlitstivos signrficâtrvos ê, consequentêmentê, uma reduçáo dê pr€ços a sarsm pâgos
pelâ Administrâção.

6.13 Nessa senda, o Aóídáo TCU 5260/20I1-1C, atostou que náoé itêgat o prêgáo por totês, desdê que os
lotes sejâm inlôgrados porilêns de ume mêsma netureza e qué guardem co-netai:o ãnrrá si.

6 14. O ÍCU êxige é â âdequada juíiÍrcativâ pârâ o âgnrpemeílto. Ê o que íicou claro no Aórdâo 539/201'p: .é
prêciso dêínonslraÍ as razõês tácoices, logislic€s, econômicas ou de outra naturgze que tomam nêcêssário
píomovêr o agrupamenlo como medidâ t6ndente â prcpiciâr contralaçóês mais vantajoses, compaÍ€tivament€ à
adjudic€Éo por ilem".
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PRf,TEITLÍRÀ MUNICIPÂL DE ÁITO ÁLECRI DOPINDARÉ

6.15. Nes$ senlido, lambám, â oisntação Íimada pêto entáo MinisÍo do TCU, José Jorgê, segundo o quat: ,,â

adjudicáÉo por grupo ou lote nâo é em pÍincípio, inegutar, dôv6ndo a Administração, nês;s casos, iustifr3r de
foímá fundâmentádê, no respôctivo proc6so administrativo, a vântâgêm dêsse opÉo".

ô.16. Desta Íeitâ, no c€so dos aulos, rezõ€s pars 6ssa justiticativa já Íorem âboÍdadas, ulilizando o cíitéÍio
adminislretivo, técnico e econômico, como, por exsmpto, na economtàd€ êscelâ, Í€duçâo dô custos logííicos,
racionâlidadê administrativa, Íâcititâ no gelonqamenro contÍaruar. dmrnu'çáo ds nioÍosidede do p-rocêsso

6.17 lsto posto, entgndo dêvidamente jusffcâda a vsnlajosidede
carâcledzándo-se efôtiva situâÉo de exceÉo à rêgre do art. t5 de

7 . DA ENTREGA:

ô_:l]*"rí,*,r^1:lyoi,la sêde dâ prereitura Mqniclpat dê atto.lleq!Êdo píndaé. tocârizada na av. João
I4!! ,srN, 

- cent-, 
'Í!T'.esraDeEc'oas nã (s) reqursrçáo(oes)/ordeÍt(ns) dê fomecimenro emira(s) petos óígáos municipa§, conÍoímê suas

7.2. Os produlos dêvsrão sêr entreguês no pra2o máximo de atá 30 itdnte) daâs, contados do rec€bimento ds
soliciláçáo, no horáno de ô(pediente extemo dos órgâos muniopaas, e nas toc€ridades irforÍnâdâs na (3)
requisiçáo(ô6s) /ordom(ns) de fomecimênto respoctivas
7-3. A simplês 6nrÍeg-s do produro pêro fomecêdor nào impric€ na suâ aceÍiâção dêíinnrva, o que ocorÍ'rá após evislona e comprovaÉo de conÍomrdadê peto Corpo Técaico do MuíIc,po. to;o sereo reàjrOirs
1l-11!ll"_911i119:,: 

paÍ!Í da ênríêga, pâía erêito da voÍiricêçào da confoÍmidade com as esp6ciÍc€Ées
conslânrês nê$ê tnslrumento € nâ pmposte contrêtadâ
b) D€Íinitivâmente, âpós a veníic€Éo da conÍoímidade com ss especrÍcaçõ€s consranres neste insrrumsnto ê napropostâ conlrstada,,o sua consequente êcedaÉo qus se dará om até 1o dias do íecebmenlo provlsóno.r.3.r PeÉ tns do disposto no Iem ântenor cêso o prazo acima náo sêja observado, o rêc€bimento definitivo
dos prodúlos consistirá no âlôsto da notâ Íscel/Íeturâ pelo gêsror/Íscal ;o contrâro, nos ÀÍÍnos estaôerecidos
nestê in§trumênlo, âpós veriÍicada a coôformidede do produto.
7.3.2- Sê houvê. eÍo nâ nots fis*úfaturâ, ou quaeúer outra ciícunstâôciâ quê dêsâprovê o seu r.cêbimênto
frl,l:l: T"a"-11É!endenls s o pâsamento suspênso, nâo podsndo a contrâtad; i ênomper â exêcuç3o
oo contGno ÉÍê o seneâmênto dâs irÍêgutándadss
7.3.3. OuÍantê o peíiodo êm que o recebimenro deÍnirivo estivêí pendenrê e o pagâm.do suspenso poÍ cutpa dâconlralâdâ. náo incidirá sobre o Munic,pro conlratante quáisqueí ônus. rnctus,ve tiianceiro.
7 4 No Íomedmento do obJsto devêráo ser obedecdas âs exrgénciâs ê noÍmâs de conseÍvaçáo, dê transpoíe ed€_coÍherqahzâçào, rnstiluidas petas Agênciâs e oígáos Orciai-s resutâdoÍes ;i;; fi;ú;;;;"./ 5 Náo sêrão âcê os objetos quê ôsteJám dpergsnt€s daquetea sspêcjficádos nêste proiôto 8ásÉo ou que
âpíesenle quálqueÍ6pá:lê d6 avãnâ ou vtotâcáo.
7 6 0 recêbimenro d6Ín[rvo dos ob]êros, nào êxcrui a íe§ponsabiridade da coniíatada quenro âos vicios oculos,ou sêjâ, so mânifeslados quândo dâ sus noíÍnat ulilizâçáo petâ ConiÍârântê, nos teíínos';; aódigo dê Deêsa doconsumidor (Lêi no 8.078/90)
7.7. Os produlos fomocados êm desêodo com o estipuredo n63te projelo 8ásico, no instrumento coívocâtoío e
lâ. propoíi vencedora ou que se âpr€sentêm impróprios parâ uso, sêÉo rejeirâdos totâtmente pêta

7.7.1..0 fomocêdor Ícârá obíigâdo a subslilutr no prazo de até 48 (quar6nta ê oio) hoÍEs, a coniar doÍecebimenlo d€ notiÍic5Éo êxpêdida peto Municrpio, Indepêndsnre dâ âpfi;ção aas penairãaOes cao*ots e semquâisquerônus paÍa â CONTRATANÍE, os produtos que vennam a ser iecuiaOos.

E.GARANTIA:

8l- 
-A 

tc ânt6 v€nc€doÍa garântrÍâ ptenâment€ á qualdade do objeto desta lrcrtâçao bem como a Ísposrção d,os
ens que esÍve.6m Bm desacordo com o prot6lo Básico

8.2..Ooveá ser âpÍesentâdo pÍazo dê garanliâ êm lâcô ds fabíicâÉo e vetidede de no mínimo t2 (dozê) mesôs,
contados da dâlâ do rêcebimônto dêÍinitivô

8.3. Sêo produlo contlver prâzo de vatidade supenorao estaàetê€ido, sêÍá estê o considerâdo.

9. DAS COôrD|ÇÕES OE PÂGAMENTO:

Folhas n,-.

Processo n!

dâ opção de re€lizáção de ticitaÉo por tote,
L€i I 66d93.
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PRNFEITT,RÁ MUMCIPÀL DE ÀLTO ÂLECRE DO Pt\DAtÚ

I 1 O pêgâmento será eÍetuâdo em moêdâ coíenle ôâcional €m aié 30 (líintâ) dias, após a âprêsenrâçâo de
Nota Íscalfatu.a no valor total coírespondente aos irens íomecidos duranle os úlimos 30 (finta) dias
anlecedentes à data dê êmissáo dâ rêÍeÍida No1â Fiscâl A mesma deve êstaí dêvidâmênte atestada por seNidor
designâdo para este ím.
9.1.1. A CONTMTADA deveíá prolocolar na sede desla Profeilura a solicilaÉo de pegâmento, assinâdâ ê
cãrimbadâ pelo íêpresentanle legal dâ êmp.esâ em papet timbrado, contendo o n. do procêsso ticirâtório, as
infoímêçoes para crédilo êm conlâ coÍrenle como: nome ê númeÍo do Banco, nome e númêro da Agência e
número da contâ, ânexando a Nola Fisc€l devidsmenle alesla, emitida sem Íasura, em leÍâ bem legivel,
juntamenle com cópia do conlrato, ópia da nota de empenho como tembém as demais certjdôes aluâlizâdas:
Cerlificâdo de Regulandadê de SiluâÉo do Fundo de Gamntia do Tempo de Sêrvço - FGTS, Cedidão de
Debilos Írabalhistas - CNDT CêÍtidáo Negâliva dê Débilo junto à Previdênciâ Sociat - CND, CeÍtidáo Conjunla
Negativâ dê Débitos Relativos a TibLíos FêdêÉis e à Dívida Aliva da Uniáo, êxpêdidâ por ó.gáos da Secfetana
dâ Receila Fedoral do Brasil ê dâ ProcuÍadoria Geral da Fazendâ Naconâl e certidôes negativas de débitos
êxpêdidas poróAãos das Sêcrêtaíias de Fazenda do Eslado e do À/unicipio
9.2. Como condição para AdminislíâÉo êfeluar o pagamenio, a licilanie vencedorâ deverá manter as mesmas
condiçoês de habilitaÉol
g 3 O recebimenlo náo exclui a rêsponsabilidede da ConlÍatada pêlo perlêito desempenho do máiêriat íomecido,
câbendo-lhe sâna. quaisquer irrêgulâridades deteclâdes quando da ulilizâÉo dô rcíeíido metedát;
9.4 A nota ÍiscêUfâtu.ê deverá ser eÍnitida pêla pÍópriâ Contrâtada, obÍigâloriâmenle c,om o número de inscrição
no CNPJ com que íoi cadaslrado no depaÍtamento de cêdasiro dê fomecedores dã PÍefeituÍa Munícipal de AIto
Alegre do Pindaé - À/lA, conslanle einda da Nota de Empenho ê do Conlrato, náo se ãdmitindo notas
liscêis/Íâtures êmiiidas com outro CNPJ. mesmo dê Íliâis ou da malriz

í0 - FtscaLrzaçÃo

10.1. A CoÍÍíâlâdâ dêverá indicar gesloÍ e Íisca, para represenlátâ nâ êxêcuÇêo do contrâto. Os servrço§ seráo
executados sob e responsabilidade e comando excluslvo dâ Contralada, cabendo fiscalização à Contralánte As
comunicêçôê§ nêcêssánas seráo Íêilâs por intêímêdio do gêstor do contrato:
10.2. A ConlÍatani€ poderá ordênaí â imediala €tirâda do local benr como a substiluiÉo do funcionáÍio da
Contratada, quê êslivêr sêm uniforme ou crachá, que embârâçâr ou dinêuIâr â sua ÍscâlizâÉo ou cujâ
pêrmanência nâ áreâ, a seu exclusivo cítéío, julgaÍ nconveniente;
10.3. A Conkâtada poderá solicllar à Conlratanle a subslituição dê quâlquer produto quimico, mâlêrial ou
equipâmento cujo uso considere prelud ciâl à boâ consêÍvâÉo de seus peÍtênces, equipamentos ou instaiaçóe§,
ou einda, que nâo atêndâm âs exigências do cumprimenlo do objeto do prêsenle projêlo;
10.4. A Contratada arcará com os clslos píovêniênlês do consumo dê ar comprjmido em cilindros existenles nê
cênÍel reserva que tenham sido âcaÍretâdos por problêmâs no suprimênlo dê ênêÍgiâ êlél.ica do hospilal

11. OAS SANçÓES ADMINISTRATIVAS

1 L I Fic€rá impedida de licilar e conlratar com a União, Estados, DislÍito Federal ou Municip{os e sera solicllado
o seu descredenciamento do c€dastro de Íornecedores a que se reÍere o inciso XlVdo aí. 40 da m€sma Lei, pelo
prezo dê alé os(cinco) anos, sem prejuízo das mullas prevlstas nesie EdilaÍ e das demais penalidades legâis, â
licilânte que:
a) Náo aceitar a ordem de fomecimenlo ou nota de empenho, quando convocada dentro do prazo de vigênciâ do

b) Ap€senter documênlâçáo fâlsâ;
c) Dêixaí de entregaros documenlos exigidos pâra ô cê.lême;
d) Retardar, falhar ou íraudar a execução da obrigação assumidai
e) Náo mentiver â proposte,
f) CompoÍtaFse de modo inidôneo ou comete.fraude íscel.
11.2 * Com embasamento nâ Lei n. 8.666/93, a adjudicâláíiê ficêÉ sujêíâ, no cêso de al.aso injustincãdo, assim
considerado pela AdminislraÉo, de inexecução parcial ou de inexecuçáo lotal dâ obrigação, sem preiuízo das
íesponsâbilidades civil s cÍiminal. âssegurada a pévia e ampla defesa, às seguintê§ pênâlidades:

b) Multa dê:
b.1) 0,5% (meio por cento) ao dia sobíe o valoí âdjudicado, no caso de alraso injuslificado perâ elendimenlo dos
píâzos estâbêlêcido§ pelâ Administrâçêo pâÍa âpíêsentaçáo de documentos ou âssinalurâ ê dêvoluçêo do
contrâto, nâo iniciar o Íomecimenlo conlÍatados no prazo esiipulado na Ordem de íoínecimenlo; deixâr de
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cumpíir quáisquêr dos il6ns do conlÍato e anêxos ôâo,prêvistos nesta tâbetâ dê mullâ âplicada poÍ ocorÍênciâs;
Caso o alÍaso para assrnalura e devolução do contrâto sejâ supeÍior a 10 (dez) djas, e â cÍitéÍjô de
Adminisiração, podôrá conÍguÉr ínexecução tolâl dá obrigâção âssumrds, sem pr€lui2o àê rescjsáo unilalerst da

b.2) 3% (trés poí cento) âo dia sobre o vâloí licitâdo, no câsô de atraso injustiícádo párá subíituiçâo dos objetos
que apresentarem d6í6itos, náo dlmpÍir os prazos estipulâóos nos sonogramas íisico 6 íinanceim, timiladâ e
incidêncie e 10 (dez) dias. Após esse p.azo, ê e criláno dâ AdminislraÉo, podeíá conligurer inexecrÉo psrciat
da obÍigaÉo assumidâ;
b.3) ,lO% (quarenla por c6nlo) sobÍe o valor licitado, nâ hipólêsê de atÍaso por poriodo supenor ao pÍeyislo na
alínea "b.2"j
b 4) 10% (dêz por cênlo) sobrê o vâlor tôtál ádjudicsdo, no ceso de náo acêitâr mânt€r o comp.omisso âEsumido
quanlo aos píeços proposlos, ou em câso dê in6xecuçáo lotâl dâ obígação assumidâ;
c) Suspensâo tempoéíia do diíêilo de pârlicipâr do licilaÉo ê impedimênto d€ contralar com o PMAAP, pelo
prazo de alé 2 (dois) enosl
d) D€claÍEçâo de inidoneidâdê para liciler ou conlráter cofi e AdminislÍeÉo Públac€.
113 O vâlor dâ mulle, âplicádâ aÉs o regular proc€§so adminisl.âtivo, seíá descontado de págemenlos
êvêniualmenlê devidos pêlo PMMP à adjudic€lária ou cobEdo judicralmente poÍ meio da ProcuEdoria Gersldo
Município.
11.4. As sanÉes píevistss n6s alineãs -â", "c" e 'd" do subilem 13.2 podeÉo soÍ aplicádâs, cumulativamont€, à

11.5. As penâlided6s prêvistâs nes alinêás "c" 6 "d" do subitêm 13.2 tambám podêrão ser âplicadas à
âdjudicalárie ou ao lacitenle, conÍorme o cêso, que lenha soÍrido condeneção deÍiniliva por lreudar recolhimonlo
de lribútos, preticár ato ilicilo visando â ííuslrer os objetivos da liciteção ou demoBlíar nào possuií idoneidadê
pârâ contrãtar com a AdministreÉo.
11.6. Se e contretâdâ náo proceder eo Íecolhimanto dâ mulle no prazo de 05 (cinco) dias úleis contados de
iotimaÉo poí parte da PMAAP, o resFclivo valor oncaminhado para ox€cltçâo pela P.ocuradona Geral

11.7. Do âto que âplicâr ã pênâlidâdê câbêrá rêcurso, no prâzo de 05 (clnco) daâs úiêis, e conlâr de cjênciâ dá
intimeÉo, podendo e Administração aeconsidêÉr suâ declsão

l2 - CROI'IOGRAMA DE DESEMBOLSO

12.'1. O cíonogremâ de dossmbolso sêé rêalizâdo sm únicá paÍ.lla no valor, a p8rlir do recebimênto deÍinrtivo
do objeto, nos têímos de elínea'b", inciso XIV do erl.40, da LeiFederal n'8.666/93.
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ANEXO II

MOOELO OE CARTA CREOENCIAL

Processo n1

Ruillica:

inscnta no CNPJ sob o ,r o

PÍ€íãiturâ Municipal ds Alto AlêgÍ€ do PindârúMA

AII.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÁO - CPUPIUAAP

RêÍ.: PREGÃO PRESENCIAL N'014/2021 -CPUPMAAP

Nâ qualidâdê dê ÍêprêsêíÍânts lêgal da emprc3â
credenciamos o sr

Para nos representâr na
.-, Porlâdor dâ cl n.o

licltaÉo em referência, com
praticar lodos os demâis âlospoderas paÍa íoÍmulaÍ oferlâs, lânces de pÍeçr, recorÍ€r, Íonunciar â recurco e

pôítinentes ao cerlâmê em nomê dá rapÍêsênlâdâ

Local e dala

Nome e assinatura do repíêsênlânie lêgelcom reconhêcimento de fifiíâ

EditAI . PRECÃO PRESENCIAL SRP NO 0142021 - CPUPMAÂP



A empresa... ..., inscÍita no CNPJ no.... , por inlermàjio dê seu
Íepíesentante legal o (a) S(a) .. ..... , poÍtador (a) da Cl ô0.......... .. ... ê do CPF no

............... ......., DECLARA sob as sanÉes adminislrallvâs cabiveis e sob as p€nâs dá lei, em espêoâl o ârt. 29e
do código Penãl BêsileiÍo, que:

1) Quânto á êmprêgaragantes incapâzes ou nêlâtivamêntê incãpazêsi consoântê o disposto no lnciso V do An.
27 dâ Lei no 8.666, de 21 dê junho de 1943, acrescido pela Leino 9.854, dê 27 dê outubro de 1999, que não
possui em sêu quâdro dê pêssoal empregado(s) com menos de 18(dezoito) anos êm lÍâbâlho nolumo, perigoso
ou insálubre, e êm quâlqueí lÍebalho mênore§ de 16 (dezesseis) ânos, salvo na condiÉo de aprendiz a paítir de
14 (qu8lozê).

2) Quanto a condiÉo I,E/EPP/COOP, estâ emprosa êsiá excluída d€s vedaÉes conslânl6s na Lei
complementaÍ no. 14712014 ei nâ prêsenlê dale, é considerada:

t0
ESTAI'O DO MÀRÀNTIÀO

PRTJF[ITIIRÂ MUNICIPÂL Of, ÀLTO ÁIIGRE DO PINDARÉ

PREGÃO PRESENCIAL N' O14I2O2.I - CPLJPIT,J.P

aNEXO H

DECLARAÇÀO

REÍ.: PREGÂO PRESENCIAL OI4'202í .CPUPMAÂP

) MICROEMPRESA, coníoíme Lercomplementar no 14712014i

) EMPRESÂ DE PEOUENO PORTE, confoÍme Leicomplemenlar n'1472014
) cooPERAÍlvA, conÍoÍma arligo 34 da Lei Fedêíâl n' 11.488/2007.

) Náo é ME,/EPP/COOP,

3) Quanto ao plêno conhêcimento ê aiendimênto às êxioências de hâbiliteção; quê esta empresá âlende e
todos os Íequisitos de hebilileÉo, bem como apÍesenla suâ proposlâ com indicaÉo do objalo ê do prêço
oÍerecido os quâis âtendem plônemenie âo EdÍâ|.

Quânto a inêxi3têncie de táto impêditivo dê licitâíi nos têmos do ârtigo 32 § 2 ". da L€i Fodorât n " 8.666/93,
que eté s pÍ€§enle data nênhum íalo ocoÍreu que â ,nâbúle a participar do PREGAO em êpigraí€, e que conlra
ela náo exisl€ nênhum pedido de Íalência ou concoÍdale. OecleÉ, oulrossim conhêcer nâ intêgra o Edilâl e que
se subínêlê e todos os seus leÍmos

Dcclaar rindâ, nos temos do adigo 9', lll, da Ler Fedêrâl n " 8 ffi/93, que náo possui em sêu quadro Íuncional

seÍvidoÍ público ou diÍigente de órgão ou entidade conlÍálanle ou rêsponsávelpelâ licilaçáo
Dêclara t mbém, nos lermos do âítigo 90, I e ll, da Lsi F6derel n." 8.6ffi/93, que náo incjde êm s!,ss hjpótêses

auânto. olrbor.gão ind€pendonÉ dê píoposta:

A pmpostâ ânexa foi elaborada dê mânêirâ ind€pendentê (pêlo licnânlê) e que o contêúdo dâ proPosta ãnêxâ

náo foi, no todo ou em pêrte, diretâ ou indiretâmênte, iníoÍmado â, disculido com ou ecebido dê qualquer oulÍo
participânis potênciâlou dê felo dâ (idenliÍcação da licilâÉo), porquâlquer mêio ou por quálquer pe3Boâi

A intenÉo de âprêsentar a pÍoposta ânêxa não íoa infomâdâ â, disculido com ou recêbido de quâlquer oulío
participanl6 polêncialou de Íato da (idenlific€Éo de licilaçâo), porquelquer m€io ou porquâlquer Pêssoai
Que não l6nlou, poÍ qualquêí meio ou por qualquer psssoe, influir nâ d€cisâo de qualqueí outro pârticipânle
potencielou de fâto dâ (idêntiíicaÉo da licitâÉo) quãôto a participarou não de releÍida li€itação;
Oue o conlêúdo da proposla ânoxâ náo será, no todo ou em paÍte, direla ou indiretamente, comunicádo a ou
dascutado com quâlqueÍ oulÍo paÍticipantê potenciaí ou de íato dâ (idenliÍcâção da licíâÉo) edes da adjudicâÉo
do objeto da rêferidâ licnâÉo;
Que ó conleúdo da propoalâ anexâ não íoi, no lodo ou êm pârle, direla ou indhelemente, informado â, disqltido
com ou recebldo ds qualqusr intôgrânle de (óÍgáo licitânlê) anlês da abarlurâ oÍcial das proposte3i

Oue está pl€námeole cie;lê do teor e dâ exleôsáo desta declaaâÉo e que dêlém plenos poderes 6 iníoímações
pâra íiÍmá-le

LlEl ê dâta
Nomê e essineluÉ do aôpresenlaÍÍê legâl

4)

5)

â)

b)

c)

d)

ê)

n

F oih às

Processo i

R u blica
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R 0 blica.

t]STÀDO Do MÀRANIIÀO
PREFf,ITURA MUNIOPAI, D8 ÂLTOÂLf,GRf, DOPINDARÉ

[Obsevaçáo- em caso afinnetivo, assinalat a rcssalva acima - Esta dêclaraçào deveé ser emilida em peÉl que
idêntífrquê o ó,9áô bu anprosa) e/r,isso4
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ANEXO IV

MODELO DE PROPOSÍA COMÊRCIAL

PREGÃO PRESENCIAL N'OI4'2021 - CPUPMAAP

Prszados Senhorcs,

SubmetemG à âpreciaçáo de V. Sa a proposla nos teÍmos descÍilos abaüo, assumindo inteire
r6sponsbilidâdê pelo seu teorê as demâis obígaçó€s estabelecidâs no editate seus anexos.

PROPONENTE:
RAZÃo SocIAL:
SEDEI
CNPJ:
TELEFONE/FAx:
ENDEREÇO ELEÍRÔNICO

1 . PROPOSTA DE PREÇOS:
2- PRAZO DE VALIOADE DÂ PROPOSTA:
3. PRAZO PÂRA ENTREGA OO MÂTERIAL:
.. CONDIçÔES DE PAGAMENTO:
5, DADOS BANCARIOS DA EMPRESÂ]
6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSTNARÁ O CONTRATO (Nome, RG, CpF, End€Írçol

Alto Atêgre do Pindaré (MA), _ de_ de_

Assinalurâ dô representântê lêsalda eínpresâ

DESCRICAO DAS ESPECIFICÂCÕES UND OTD

EdiIAI. PREGÂO PRESENCIÀL SRP Nq0142021 CPUPMPêP
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PREGÃO PRESENCIÂL NO 014J2O2í -CPUPMAAP

ANEXO V

MINUTA DO CONIRATO

CONTRATO NO _/2021/PMAAP

COI'JTRÂTO DE COMPRA E VENDA OUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEIÍURÂ IIUNICIPÂL DE ALTO
ALEGRE OO PINDARÚMA E . NA FORMA ABAIXO:

O MUNIC|PIO OE ALTO ÂLEGRE DO PINOARÉMA, AÍEVêS dâ SUA SECRETARIA MUNICIPAL OE
EDUCACAO ESPORTES E |.-AZER, sediada na Av. Joáo XX t, §N - Cenlro, Â[o Ategre do pindaráMA, CNPJ
No 06-085.197/0001-95, dorávante designêda CONTMTANTE, nesle ato representaldo respêctivamentê pêto
Secrôláíio cle EducãÉo, Espode e Lâzêr Sr FúV|O OL|VE|RA V|ÂNA, brasijeiro, cásado, p;íâdor da Céduta
de ldentidacte RG no 14632612000-6, e inscnlo no CpF sob o no 007.125.423-45, rôstdente e domicitaado nâ Rua
J P Almeide, no 4531, Bâirío - Rurst, CEP n.65.39&000 e a empresâ _inscnta no CâdastÍo Nacionat
de Pôssoa Juídicá - CNPJ do Ministério da Fazende sob o n._ ;.Gbêbcidâ (in!.ítr endêEço
complêio)! nBí€ alo dônominada CONTRÂTADA, representada por (insêrir o c.Eo), senhà(â) (quatfic.çio
do signatário do contrato), inscÍilo no Cedasto de pêssoâ Físicâ - CpF, sot ã__ portedor do R.c. no_dô acordo com a repres6ntaçâo legel que lhe é outorgsdâ poÍ _(ins€rlr-qud dos in3tÍumêntos:
pr§cur.çãorclnfeto sociau$t tuto soctât) RESOLVEM cetebraí o prssente Contraio decoÍrêntô da Ícnaçáo
ne modalidâde Pr€gâo PÍesenciat SRP o.0 O1!V2021lCpUpMA p e do pÍDcêsso Âdminist .üvo n.o t9Or2O2í,
corn Íundamento dâ Loi no 8.666, de 21 dêlunho de 1993. da Lei n. 10.520, d€ 17 dêjutho de 2OO2 e nâ L€i no
8.078, d6 1990 - Código dê Dêíêsâ do Consumidor, mediánto es seguintês clárrsutâs ê condicô€s:

1. CúUSULA PRIMEIRA - OBJETO

o objelo do prêsênte Têrmo de conlrato é equisição dê mobitiário € êlet.Ddomó.ticos com a finetidado de
aGndêr.B nêcêssidedes da sêcrctaía municipat de Êducaçáo dê Atto Âtêgre do pindãé _ MA, confoÍme
êspêciÍcaÉes e quanlltalivos êstabelecido§ no Editel do pregáo idenliÍic€do- no preâmbulo e na p.oposts
vencêdor€, os quâis iôtogram êste instrumênto indopêndênte de transcfiÉo.

1.'1. oiscnminaÉo do objeroi

DêscÍição

lloá êxplícadva: A tebeta acim€
constatá efi "dtxunento apênso',

é neíanenle ilustnliva, caso seja extensa - daven set Í,oncionêdo que
dêvendo coínpatibiliza?se com aqueta pÍevisla no projeto Básico e com a

2. GúUSULA sEGUNoÁ -VIGÊNcn

2.1 O píâzo de vigência deste Tê.mo de Conrrâto leÍá início â partir da dârâ de âssinstura do contrsto, sêndo que
os Contíâlos assinâdo§ oo ano dê 2021 terá vigêncja até 31t12t2121, b.n como, o Conrrâro âssinado no ano de
2o22leé ligéncià alé 31112/2022, proftogáyet na toÍÍnâ do aÍt 57, s1o, da Ler n. E 666, de 1993.

3. CúUSULÁ TERCEIRA - PREÇO

3 1 O vâlor do presenle Termo de ContÍato á do R§ ......... ( ... .. .. ).

3 2 O cronogrema de desêmbolso será Íeetizedo, a partir dâ essinatuÍa do contrâto, nos leÍmo3 dâ etíneâ
"b", inciso Xlvdo ârt.40, de Lei Foderat n0 I 666/93, conÍorme quentitâtivo soticÍtado (sob demsnda)_

Processo

EdiiáI PREGÁO PRESENCIAL SRP N" 0142021 CPUPMMP
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3.3. No vâloÍ ácima estão incluídas todas as despesâs odinárias diretas e indiretas decorÍenles ds o(ÔcuÉo
contrâtual, inclusive lributos s/ou impostos, ônc€rgos sociaas, lrabelhistás, previdênciáÍios, ,lscats s mínorcjâis
incidentes, lô(a dê sdministráção, írete, s6guro e oulros necessáíios âo cumpÍimeÍno integral do obiêto dâ
coniralaÉo.

4. clÁusuLA euaRTA - DoraçÃo oRçaMENTÁRla

4.'l AB despesas dêcoíÍêntês d€sta contrârâÉo ostão progrâmâdes em doraçâo oíçâmêntáía pópriâ, píovista
n0 orç3mênto do Municipio, pâre o exercício de 2021, ne cl6siÍicáÉo aba,xo:

5. cúusulA eutNTA -PAcaMENÍo

51.O pagamento será fêno pôla PreíeituÍ6 Municipet d€ A[o Âtegre do pindarátúA, 6m moeda @r6nt€
nacionâ|, mediánte Írânsíenêncrs Bancána Êtatónica, dirsto na Contá da Contralada e ocôÍeÉ ãté no mâimo
do 30 (trinta) diâs após a darâ do recebimeíÍo deíinitivo do mâledat, medienle s âprêsêntâçáo da c.tínÍ»tente
Nola Fiscâl ou Faturê;

5.1.1. A CONÍRATAOA deverá píolocolár ôa ssdê dêsla profoitura a soticilaÉo de pagamento, a3sinadã ê
carimbada pslo represenlanlê legel dâ empresâ em papêl lambrado, conl6ndo o n. do procosso li{Íatóno, aB
infoÍmâções pâÍa cédilo em contâ corêntê como: nom6 e númsro do 8anco, nome ê núme.o da Âgência e
númêro dâ conlâ, anêxândo â Nola Fiscát dôvidamsnlê atestâ, ernitida sem Ésure, €m têtrá bem tegivet,
junlâmente com ópiâ do conlráto, ópiâ da nota de empênho como tembám as demâas cêíidóes atualzades:
99lll'câ9o dê Rêguleddâdê dê Situâção do Fundo de Ger€ntia do Tempo de Sêrviço - FGTS, C€rtictáo d€
Dábitos ÍÍâbalhistâs - CNDT, Côrtidáo Nêgâtivâ d6 Débito junto à previdáncia Socjât -bNO, Ceíidáo Coniunta
Negetive de Oábilos Relêtivos a Tíibúos Fêdêrais ê à Dividá Ativa dâ Uniâo, €xpedida por óÍgãos de Sêcralaria
da Receía Fedsrêl do BÍâsit e dâ ProcurádoÍia cerâl dâ Fazendâ Nâcionât, e ceÍtadôes núatvas de d6bíos
sxpôdidâs por órgáos dâs S€cretâdâs de Fazsnds do Estâdo s do Município.

5.2- Cono coúiçáo paÊ Achninismçáo eÍêluar o pdgânento, a licitânte vencedoÊ (tewÁ nanér as nêsrl,as
co n cl içõe s de h a bi I itaçá ol
5.3. O recebimento náo exclui a responsâbilidsde dâ ConÍâtâda peto perfeito desempenho do mateÍial íornêcido,
câbondo-lhe ssnerquaisquer iíÍegutaridadss dêtôctadas quando dá úilizaÉo do ref;do mateíial;

5 4 A nole fiscrl/íalura deverá sêr emilida pêlâ próprie ConiÍetsdâ, obdgaioiâmênle com o número de inscriÉo
no CNPJ, conslánle dâ Nota de Empenho ê do Contralo náo se âdmitrndo notâs fiscâi3/íâtuÍâs emitides óm
outÍo CNPJ, m€smo deflieis ou de mâtriz

5.5 O pegemenlo der-se-á diretamenle na conle conêntê da Contrâtada, )unto eo Bánco _ no, agênciâ _, nô
_ e conlá conênte no _.
6. cúusulAsExra -REAJUSTE E aLTÊRAçóES

6.1. O preço conrrâtâdo é tu(o s ireajuíávet.

6.2. Evenluais eltor€Ées codrátuais reger-sê-áo p6ta disciptin, do ârt.65 dâ Lêino8.666, d6 tgg3.

ô.3. A CONTRATADA é obÍigâdâ â aceitar, nâs mesnâs condiÉes contratuâis, os âcíÉscimos ou supíessões
que se fizêíem nêcessáíios, eté o tamitê de 250lo (vinte e cinco por cento) do vátor inijât atuatizâdo do contrâto.

6 4. As supr€ssô6s êsultantês dô acordo c€tebredo enlre as pâítês contÉtantes podeíão o(c€d€r o timite d6
25% (vinte e cinco por cenlo) do valoÍ ,niciel âtuâlizado do conlrâlo.

7. cúusulA sÉnMA - ENTREGa E REcEBtMENÍo Do oBJETo

7.1 Após a solicitâÉo ds lomêcimento, a CONTRATADA deverá proced6r a êrnrega dos itens @nstentês na
mêsínai êm sua totelidadê, om etá no mâimo 30 (tíÍúa) dias coGeculivos, êm ume únic€ etapa,
indôpêndêntêmente do quântíativo e vâlor solicitadol

7.2. A êrÍíega sob demanda do objeto ticitado, sê.á reatizâds nê prêfoiiurs Municjpal de Alto Ategrê do pindaí6.
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7.3. As condaçô€s de entrêga e recebimeÍúo do objeto são aqu€las previíâs no Tenno dê R€fê,gnda,
docunênto intÊgE Í!ê ê âpên3o a estê conirrto

E. cLAúsuLÂ orrava - FtscaLtzaçÃo

8.1. A ÍscálizaÉo da execuÉo do objeto sêíá ofêtuada poÍ Reprêsentente dêsignâdo petâ CONTMÍANTE.

s. cúusulA NoNA - oBRtcaçÕEs DA CoNÍRATANTE E DA CoNÍRÁTADA

9.1. As obdge@os da CONTRAÍANÍE ê dâ CONTRATADA sáo equetes previstes no Temo ds Rêíerênciâ.

10. cúusuLA DÉoMA- saNÇÕEs aDMtNtsrRAnvas

10 1. Comele infraÉo adminislrâtiva nos teÍmos dâ Lei no 8.666, de 1993 e da Let no j0.520, de 2002, â
Conlrálâda quo:

10.1,1. lnexecutar totalou perciatmentê qualquer das obrigâçõês âssumidas 6m decorência da conlrâtaçào:

10.1.2. Ensêjâr o retârdamênto da exeorgão do obj€toi

1o 1.3. Frâudâr ne êxêcuÉo do contrâtô;

10.1.4. ComportsÊse de modo inidôneo;

10.1.5- Cometeí Í-áudê Ísc€l;

'10.1.6. Náo mentivêÍ a pÍoposle.

10.2. A Conlral€dâ qu6 comel6r quálqugÍ das infÉçóes discíiminedas no subitem âcima ficará suieía, ssm
prêjuizo da responsâbitidade civite criminat, ás seguintes sanÉês:

10.2.1. Advêdáncia por feltás l€ves, assim enl€.didâs âquetes que náo acáíetom prêjuízG significatúos p.rá a
Contrâtântei

10.3_. Muh€ morâlóíiâ de 0,30Á (zoro virgutâ três por cênto) por diâ dê âireso injuslificâdo sobr6 o vetor dâ párcets
inadimplidâ, alé s dâtâ do efetivo inâdimptemenlo, obsêrveôdo o timirê dê 30 únlâ) diâsi

10.3 í Mutte comp€nsâlóíiâ de 10% (de: por cento) sobÍe o vâtor totât do conlrálo, no caso dê inexêdrçào totat

10-3.2 Em câso ds inexecução parcial, â multa compensatórjâ, no mêsmo p6rc6ntuel do subilem êome, seÉ
aplicedâ de íormâ proporcionatà obÍigâÉo inadimptidâ;

10.3.3. Suspensáo de liciler e impedimenlo ds conríatar com o óÍgâo, entidadê ou unidâd6 âdministrativa p€tâ
quâl a Adminislráç.ão Públic€ opêê 6 alua concrêtamenie, palo prâzo dê áré dois ânos;

10.3.,1 lmpedimênto de licila. e contratãr com o túunicípiô ds AIo Atêgrê do pindâ.ê/MA com o consequêntê
descÍedenciamonto no Sislemâ d€ Cadaslro Póprio dâ PMMP/MA pelo prâzo de âlé cinco ãnos;

10.3.5. DêdarâÉo d6 inidon€adâdo pâre licitâr ou contretar com ã Âdminiíreção púbticâ, enquenlo perdurâÍem
03 molivos dêlsÍminentês dâ puniçáo ou âtá que seja promovida â Íeabitíação perante a pópíiâ âutórided€ que
splicou â penâlidâdê, que sêrá concêdidâ s6mpÍe quê s contratada ressarcir â conlrâtânlê petos p.êjuízos

10.4. Tâmbém ncam sujeites às penatidades do aÍr. 87, l e tV dâ Lei no 8.666, de j993, â Contralada que.

10.4.1. Tenha sofÍjdo condênação deÍnitivâ poÍ píâtic.ar poí meio dolosos, frâude fisc€l no recolhimenlo d6
queisquôr tdbúos;

10.4.2. Tenhe práthádo âtos ilicjtos visando â írustrer os objêtivos dâ tidtâçáoi
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10.4.3. Dêmonslre nâo pos§uk idoneidade pâra conlrârâr com a Adminiírâ9ão em virtude de âlos itícilos
pralicados.
10.5.4 âplicação dê quâlquêr das p€nalidades previsles roatÉaÍ-so-á êm processo administrativo que
âssegu.âé o contrâdilório e a ampls dêfesa à Contráteda, observândo-se o procêdimonlo previsto na L6i no
8.666, de 1993

10.6. A aulonóade competênte, na aplicaÉo das sânço€s, lêvaÉ em clnsidsÍaÉo â gíavidade da condula do
infretor, o ceáteÍ educativo dâ pênâ, bem como o dâno causedo à AdministrâÉo, obsêrvado o pÍincípio de

10.7. As penalid€des sêráo obígâloriamenie rogistíâdas no Sistema de CedástÍo PrópÍio da PMMP/MA.

'ro. cuíusuLA oÉcrMA SEGUNDA - RESctsÀo

10 I O pêsônle TeÍmo de Contrato podêíá ser rcscindido nas hipóleses previstas no aÍl. 78 da Lei no 8.666,
dê 1993, com es consequências indjcâdâs no aal. 80 dâ mêsme Lei, sem prejuizo das sanÉes apliúvêis.

10.2. É âdmissível a fusáo, cisáo ou incoíporâçáo dâ conlralada com/êm outrâ pessoa juíidica, dssdo que
s€jam obsêrvados pela novâ possoa juÍidica todos os requisilos de habilitâÉo êxigidos na licitâÉo oÍiginâl;
sojam menlidas as dêmais cláusules e condiÉos do conlreloi nâo haja prejuí2o à êxêcuÉo do objeto pêctuâdo
e hajâ â enuêncja expressa da AdminislraÉo à conlinuidâdê do coniíato.

10.3. Os c€sos dê .êscisáo conlraluel serâo ÍoÍmalments molivâdos, âssegurândo-se à CONTRATADA o
diÍ€no à pévia ô ampla deÍesâ

10.4. A CONTRATADA rêconhece os dúeíos dê CONTRATANÍE em caso de rescjsão âdminiíratúa previslâ
no arl. 77 dã Lei no I666, de 1993.

10.5. O lêÍmo dê rescisão sêrá precedido de Relêlóíio indicâtivo dos seguinles asp€ctos, conforme o caso:

10 5.1 8âlânço dos eventos conlrêluaisjá cumpídos ou pârcialmênte cumpndosi

10.5.2. R6leçào dos pagâmentos já efetuâOos e ainda devidos,

10.5.3. lndenizâçôes o multas

't1. cúusuLÂ DÉctMA SEGUNDA - vEDAçÕEs

11 1. É vedâdo à CoNTRATADA:

11.1 1. Câucionarou ulilizar êstê TêÍmo dê Conlrslo parâ quelquer opereção ÍinânceiÍal

11 1 2. lnleÍromper â execuÉo coÍ{Íâlual sob alegagâo de inâdimplemênto por part8 da CONÍRAÍANTE,
salvo nos cásos prêviíos em ler.

1í.1.3. Subconlr6lar.

12. cúusulA DÉctMA TERcEtRra - Dos casos oMrssos.

12.1. Os c€sos omissos sêráo decididos p6la CONTRAÍANTE, sêgundo âs disposiéês contidâs ne Lôi no
8.666, de 1993, na Lei nô 10 520, dê 2002 € dêmais normâs gerais de licitaçóes e conlratos administrativos e,
subsidiâriamentê, segundo âs disposiçóes conlidâs na L€i n0 8.078, de í990 - Código dê Oêíosa do Consumidor
- € noÍmas e pÍinciplos gerais dos contrâtos.

13. cúusulA DÉqMA ouaRTA - puBltcaÇÀo

13 1. lncumbirá à CONTRATANTE providencier a publicsÇão desle inslrum€nto, por exlrato, no DiáÍio OÍcjal
do Município.

'l4. cúusuLA DÉctMA ourNTA - FoRo
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14.1. O Foío peaâ solucionar os lilígios que decorÍerem da execução deste Temo de Conlrato será o da
Comárcã de Santa Luzia do Tide.
Parâ Íiímeza e validâde do pâcluâdo, o presente Tenno de ContÍalo foi lavrado €m trés (três) vias dê iqual teor,
que, depois de lido e achâdo em ordem, vâi â§sinâdo pelos conlraentes.

Alto Alegre do Pinda.é, _de_de_.

Ç,ir""'"-*hor'l:
Processo

FL,t,licâ:

Responsávêl legal dâ CONTRATANTE

Responsável iegâl dâ CONTRATADA

TESTEIVUNHAS:

NOME/CPF:

NOiVE/CPF:
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ÂNEXO Vt

MINUTA DA AÍA DE REGISTRO DE PREçO

ATÂ DE REGISTRO DE PREÇO OUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ Ê Â EMPRESA

coNÍRATAaÃõ-oEEi,,pREsA."Jtl^1o^o^l:ã^^o8y,ÇTB
DE MoBILIÁRIo coM A FINALIDADE DE AÍENDER AS
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃo PÚBLICA DE ALTo
ALEGRE OO PINDARÊ. MA, SO8 SISTEMA DE REGISÍRO DE
PREÇOS Ê SOB DEfu]ANOA,

O MUNIC|PIO DÊ ALÍO ALEGRE DO PINDÂRÚMÂ, âITâVêS dâ PREFEITI,RA MUNICIPAL DE ÂLTO ALEGRE
DO PINDARÉ- PMAAP/MA, sediâda ne Âv. Joáo Xx t. gN - centío, Ano Ategre do pindarê/MA cNpJ No
O1.ü2.A321úO1-21. com obêdiância gerât â Lôi no 10.520 dê 17O 2OO2, petos DêcGtor n. 3.S5S, dê
08/08/2m0, no 7.892J2O13 ê 3ubsidiariamêntê pêta Lei no 8.666 d6 2tl06/í993 (ê .u.. attoraçõês
posteíioí§a), nestê âto rêpresenlâdo peto o Ordenador dê Despe§as dêsts eodatício. Sr.

, (qualiícaÉo pessoâl), doravanle denominâdo CONÍRATANTE. ê de oulro

Esládual n"

2.2. Plânilha Dêmonstraüvá de Píêços.

inscnla no CNPJ sob no e lnscÍiÉo
com sede ne Rue _ no_, Barno _, em _-_ - CEpn"_, nestê âto reprÊsêntâdâ pêia(o) Sra(o)._ (qualificaÉo po3soet), e sêu

valor rDgistrado nô cláusulá lagunda destá ât , considerando o jutgâmsnto da ticiiaÉo nâ modatidade
PREGAO PRESENCIÂL SRP No 0í(2021, Procêsso Âdminidrârivo no tgoim2l, bem como a c_tâ3sificação da
proposla € a rêspec,live homologaÉo, RESOLVEM rêgasÍar o preço da €mpresa, nes quanlidedes estimadas
ânuaÉ, d€ acordo com a classiícação por elâ atcangada no ilem, atôndendo as condiçó8 previstas no
lnstrum6nlo Convoc€tório, Projêto Básico e sêus anêxos € as conslântês dêsta Ata de Rêgistro dê prôços, paÍa
ío.maçáo do SISTEMA DE REGISTRO DE PREçOS - SRP desrinâdo a contrataÉes Íuturâs suj6itando-se as
pârles às noímes constãnles dâs Lêis 6 Dacretos supracitâdos ê êm coníormidâdê com es disposiÉss â sêgui.

í. OBJETO

1.1. Coí ÉlâÉo de empr$á especjatizadê pârá AquisiÉo de Mobitiáío com a Íinâtidedê dê âtender as
nêcêssidâd$ dâ sdministraÉo púbtica dê Atro Atêgre do Pindârê - MA

2. DA clAsstFtcaçÃo DA EMpREsa

2.1. Empr63á vencedoral

FornecedoÍ fraráo sociál CNPJAIF. endereço, contalos, têprcsentante)

Especiícação Unidede Quanlidade VáloÍ Un ValoíTotal

Empr!!a:
CNPJ:
Cidadê:

Reprosenlanle legal:
RG n. ôrsão Exp.r
Itens:

lnscnção Est dual: Endêr€ço:
CEP

E{íâil:

CPF:
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NoA êxpllcadva: A labela acima
cotlsldré em "clocunento a.fnso",

é rnêtunêntê ilustrEliva, csso seia êxÍársá - dêvaá set nancioôado que
clevenclo conqtibilizdr-se con aquêla qevisla no Ptujeto Básico e com a

pmposta vencedora.

3. DA GoNIRATAçÃo

3.1. ParE a presente contrataÉo íoi iníaurâdo pocodimênto licitatóÍio com íundamento nâs L6is no 10 S2WO2 e
no 8.666/93 e nos D€cretos no 7.892y2013, no 3.555/00 e n.5 450/05.
3.2 O Íomecedor Íicâ incumbido de eprôsônlár pÍocuração, coÍÍrâto social, cedâ dê praposição ou documento
equivalente (oÍiginâl ou ópia âuteíÍicadâ), qu6 dêsigne êxprêssamente o sêu rêprêsentanlê habititâdo pârâ
rêtirada dâ solicitâÉo dê 6mpenho.
3.2. A âssinatuíe dê aôcêbimenlo no veÍso de soliciteção d€ êmpenho ou a assinetuÉ ná Ate de Registo de
Prêços supre a necessidad6 de convocãção.

.. DA VALIDADE OA ATA DE RÊGISTRO OE PREçO

4.1. O rêOi§ro dê prêço constentê dêstâ Aiâ, firmâdâ êntrê â PMAAP ô â empBsa qus spíêsêntâr â propôía
dassiÍic5de em 10 luger om consêquênciâ do píesentê c6rlam€, tsrá v.lidadê pêto prâ2o dê í2 (dozs) mas€s
contados a paÍtirda assinelura da ARP p€lo OÍdenador de Dêspêsâs ê â clâssiÍcada €m pnmeiro tugár

4.2. Durênle o prazo de validade da ARP, os órgãos signíános náo ficâráo obíigâdos â âdquin. os mâteÍiais
exdusivamerÍe pelo SRP, podêndo rôalizar nova licitaÉo quando julgaí oportuno e convêniênta, ou mevno
píocêdor às aquislÉes poí dispensa ou inêxigibilidade. se fo. o c€so, nos termos de legislâÉo vigênte, náo
cábondo qualquerlipo de íecuÍso ou indenrzaÉo às empresâs signrláíiâs do SRP
4.3. Ne hiÊí€s€ do ltem 4 2. ca§o o proço rôsultânl€ da ticttaÉo, disp€n§á ou inexigibitidâde seiâ iguât ou
superior ao constanle no Sislêmâ de Regislro de Preçrs, o órgáo íc€ obngado a adquiÍir os mâteíiâis junto à
€mpresa signâláÍia desle lnstrumenlo, eis quê êsla tem o dirsito de proÍêíénciâ
4.4. A pêÍlir dâ vigánciã da Ala de RegisÍo d6 Pr6ço3, o íomêc€dor ss obnga a clrmpnr, na integ.â, todas âs
concliÉ6 6slâbslêcidas, ficando sujêío, inclusivê, à3 pênâlidâdês pêlo d€scumpÍimenlo de quâlquêr dê suâs

5. DA aDiflNtsÍRÁÇÃo DA ara oE REGtsÍRo DE pREços

5.1. A Geráncia da Alâ de Regislro de Preços ícaÍá â ceÍgo dâ PMMP, nos lêmos des nomâs que rêgêm a
maléde ê noÍmáizaçôês intemas
5.2. A Ata de R€gislro dê Preços oriunde deíe côrtâme, duránle sua vigência, d3sda quê prêviamenlê
auloíizâdâ pelo órgáo gerencbdor, pode.á ser ulilàeda poí óngãos e ôntidâdês dâ AdminislraÉo
5.3. Os óÍgãos ou ênlidâdâs int€r€ssadas na ulilizaÉo da Alá d6 Rsgistro dê Prêços dêvêrào êncaminhâr
soliciteÉo píéviâ ao ór9ão gêrenciadoíDepaíamenlo Adminisirstivo.
5.4 A utilazeção destâ Ale por oulro órgáo ou êntidads Ícs condicionada âos ssgurniês pressuposlos:

a) Náo-comprom6tim€nto da c€pacidsdê opêracional do íomsc6doq
b) Anuénciâ exprcssa do íomecêdor.
C) Náo exceder s 1 0O% (cem por cento) dos quantilalivos do lote do instrumenlo convocstónoi

5.5 O quantitativo decorÍente das adesõês à âlâ do rogislío dê prêços náo poderá êxceder, nâ tolâlidade, ao
quádtuplo do quenlitâlivo dê cada item regislrado na ala de Í€gislro d€ pÍeços para o órgâo gêrsnciador ê óÍgàos
pârticipanles, independente do númôro de órgáos náo pârticipânl6s quô edôrirêm.

6. OO PREçO

6.1. Os preços registrados parâ a empí*a signâláÍia destg inslrumento sáo aquglês constantês ns Planilha
Dêmonstreliva de PrÊços
6,2. Em cada fomecimenlo, o preço lotâl s6rá o produto do pr€ço uníáíio orâ rsgistrado multiplicado p€la
quenti&dê quê sê dêsêja compr6r.
6.3. É vêdedo quelqu6r resjuste de pÍsços duÍants o prâzo dê 12 {doz6) m6ses, e conlaí da dala de
apressntâÉo dâ proposla, sxceto poÍ roíçâ de lsgislação u[êíiorque assim o p6Ímita.
6.4. Visando subsidiar eventuais revisôes, o órgáo geÍenciadoÍ Í€alizará nova pesquisâ de preços.
6.5. No p.êço regislrado esláo incluÍGs todas as d€Spssas relátivas eo objelo (lributos, fÍetes, seguros,
embalagens, encargos sociais elc.).
6.6. A revisáo d6 preços ocoíerá confome âdigos 17, 18 ê 19 do Docrelo n.7.8922013 a cláusulas do êdilal.
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7. MODO DE RECEBIMENTO

7.1. O recebimonto provisóíio oconêrá no momento dâ entrega dos mâteíiais ao Fiscãt do Contrato qoe vôfiítcaÉ
â qualidade dos maleneis prêslâdos e confíontârá e quâlidsde entrêgu6 com o espêcificâdo no projeto Básico.
7.2. O êcebimenlo deínilivo devôÍá oconeíâpós â entrege dos matêÍiais
7.3. Em se veíÍicando víclos ou deÍeíos nos meteriáis, o fomscedor s6É informado para coíÍigi,lo
imêdiâlâm€nte, Írcando nesse pêíodo inlenompidâ a conlegem do prazo pâra íecebimento deÍinitivo.
7 4 A infoínâçáô âo fomec€doí sobrc vícios ou dofeitos na ênrrsgâ dos mat€dais seé reatizadâ pêlo FÉc€t do
conlrâlo.
7 5 Em relaÉo a eventuâis dêcéscimos não sê
8.666/93, podendo os órcáos adqu,nr quântidâde

aplicâ â €gre contda no Art 65, §2", irÉiso ll, da Lai n.
inferior ao eslrmsdo, sêm necessidade de anuênciâ dê

8. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

8.1. A êmpresê venc€dora dêvârá ôfdlu8r a ernregâ do Objêto confoímê Projeto Básico.
8.2. À cadâ fomecimenlo ou periodo, o ôrgâo gerêôciádor ou €derêntê dâ ARP píovidênciãrá â êxpediÉo da
solicitação de eínpenho ou docum€nto similaí e noljficêrá â empresa pars procêder a íeliÉda do mêsmo.
12 1 A notiÍcáção poderá ssr Íeita diretâmênlê nâ sede da ampresâ, por Íâc-simile ou ê-íÍrâil, coríoÍmê
infomaÉes constantes na proposlâ.
8-2-2- Caso a notiícaÉo oconâ direGmente na sede dâ empresâ, â mesma poderá ser acompanhâds dâ
SolacilsÉo de Empenho/ordêm dô servrço.
8.3. Recêbida a notiÍcâÉo, a êmprss3 lení 03 (tÍês) dias úeis peíâ ÊtiÍáda da Solicnaçáo de Emp€nho/oídem

8.4. A Íetiráda dâ Solutâção de Empenhdoídem de serviço somênls podeÍá seÍ êlêtuada por preposto ou
rêpresenlanle da empresa acompanhado de documento idôôeo qus comprove essa síuâÉo, b€m como, do
r6pôctivo docrmerto de identiÍcaÇão
8.5. Os sêÍviços poderáo ser €xêüÍados no horáíio dê expediênte, desde quê a empresa manlenha os locsis
ondê loram reêlizâdos os sêNiços sinalizâdos e em bom êstâdo de limpezâ, pera que os usuários dos loc€is
onde os serviços estâo sendo reelizedos sofÍam o menortranstomo possivel.
I6. Os sêíviços náo podêráo prêjudicãÍo Auxo dos pedêslÍes s vêiculos
8.7. s8Íão de intaÍa responssbilidâde dá contrelâda âs despêsâs com p€ssoal, imposlos, alimsnlaÉo,
trensPorte e material.
I 8. O Íomecimento seá rêelizedo de âcordo com as necessidádês da PMAAP.
8.9. O fomecimento s€rá rocâbido orovisoriâmentê pâíâ verillcâÉo de conÍormidade da quentidâdê e da
qualidâdêi
8.10. o ÍCgeD![C!!9-.é9Í!Liye dar-sêá corÍorme apresentado no Projeto Básicoi
I 10 í. Ern se verifcando problemas nâ enlrê$ dos sêrviÇos, a êmpres€ será informâde perê coíigi-los, Íicando
nesse peíodo inteímmpidá â contagêm do praz o para rec€bimênto dêfinitivo
8.11. Os servips, a cáda âquisação, devêráo serexeculâdos de umâ só vêz no locâl indicedo no ltem 8.8 d6te
Alá,lodeviâ, nâ hipótêsê de ocoíência de íalo superveniente à dalâ de epr€senleÉo da pÍoposlâ, ens€jedor de
eplicâçáo da TeoÍie dâ lmpr€visáo, dsvidâmeíÍê comprovâdo s aceito pêlâ Administrâçêo, a exscuçáo dos
sôNiços podefti ser fÍa€jonada e/ou p.oíÍogáda.

g. OBRIGAçóES GERAIS DO FORNECEDOR

91. Mânteí, durânts â vigênciâ & ARP, lodas âs condiçõeB dê hãbil(aÉo exigidas no editâl dê licilâÉo

92. Exêculâr nêhêntê o objêto d6sta Ata, @nfô.mê Projêtô aásico, comunicando, imêdiâlâmêntê. eo
repíesentânle legaldo órgáo gercnciadorou signatáÍio qualquerfelo impedúivo de seu cumpdmento.
9 3 Responder às notiÍiêâçóês no prazo eíabelêcjdo
94 Náo sssumir obngaçôes que comprometam ou prejudiquem a €pacadade de íomecimeÍÍo ao óÍgáo
gor€nciador e âos óígáos parcêiros.
9 5 A prestâÉo do sêrvrço deverá seí coodenâda pelo GESÍOR no inleíior ou Diretor do Fórum os quais
ateslaráo o volume sugado.
9.6. O volumê de dejêtos rclirados deverá ser aleslado por rêlâtório (confoÍm€ modelo) pelo Gestor da Comarcá
ou do PMMP ou seu substilulo, ou servidor da Jusliça Íesponsável p8la loc€lidado. O relatóÍio da prcslâçáo d6
sôrviços dêverá âcompánh3íá Noie Íiscál devidemenle êteslâdâ pslo íiscâl
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9.7 Rosponsabilàâr-se por todos os impostos, seguros, taxas e enc€rgos decorÍentes do objeto do prÉseírte

9.8. Àlend€r todes as condiçóês de hâbililaçáo ê quâliÍicaçáo êxigidas, nos teÍmos ds Lsi n.o 8666/1993.
9.9. fomocer lelelone, êmsil e eôdereço para notiícaÉes e alondimento dos sorviços quê suÍgkêm
9 10. A Contratada deverá rndicaÍ um preposto com compêtêncra pâÍa tomâr d€osóes em nome da contratada
em essunlos íelacionedos a exec!Éo do conlrato, ê§peciâlmentê no cumpnmento de§ dêtêminâçõês do fscal

9.11. A Conlrelâda e rêsponsáv€l pêlos danos câusado§ diíêtâmedle e Contrâtante ou a toÍEêiros. deconentes
ds suâ culpa ou dolo na €xêcuÉo do contrâto, náo êxcluindo ou reduzindo esse rosponsâbilidede, a íiscálizeçáo
ou o Écompanhamênlo do contrato pela ConlÍatanle.
9.12. Cabe a CONÍRAÍADA âlender prontemênte a queisqusr exigências dâ fiscslizaÉo ineíentes eo objeto do
Conl.alo, sem que drsso decoÍâ qualqu6r ônus pere â CONÍRATANÍÊ, nâo implicândo s atividedê dâ
fscalÉeÉo sêm quelqueÍ exclusáo ou reduÉo dâ rêsponsebilidedê da CONTRATADA, inclusúe perEnlê
terceiÍos, por qualquer iregularidâde €, na ocoÍrência dêsrâ, não implicá coíÍesponsábilidade da
CONTRAÍANÍE ou de seus âgêrÍês

10. oBRtGAçóEs EspEcrars Do oRGÂo GERENctaDoR

'10.1 GôronciareARP íos moldês do Decreto n.7.892/2013
I 0 2 Nolmcâr o fomêcêdor para veíiÍcár o sou âcêitê em cáso d€ íomecimento pare órgãos aderent63.
10.3. Encaminhârópiâs da ARP aos óÍgáos âdêíenles
10.4.1. Cabêfti ao órgáo.derenle a aplicação dê pênalidadê ao fomecedor em c€so de descumpÍimenlo dâs
cláusulâs desta ãiâ. dêvêndo ser encâminhâda ópia para conhecimenlo de decisão de âpliceçáo dê penatidade,

10.6. Cáncelar, paÍcialou lotalmente, a ARP.

í1. DA FrscaltzaÇÂo

11.1. Os óÍgâos signatários frscãlizaráo o exeto cumprimênto das ctáusutss e condiÉe§ e3lâb6t€cidâs no
Pí6s€nte instrumenlo
11.2. A omissáo, tolâl ou pa.cial, da íscaljzeÉo náo êximirá o íomecedor de integrel responsabilidade petos
êncargos qu€ são de suâ competênciâ
'11.3. Cada órgáo parlicipants ou aderente deveú indic€r o fiscal-gestor do contralo.

12. DO CANCELÂIIENÍO DA ATA OE REGISÍRO DE PREÇOS

12 1. O rêgistro do íomecedor soÉ cancêlado quando:
â) dêscumpÍiras condiçóês dâ âta de regisúo de prêgosi
b) não rêliíaí a notâ dê êmp€nho ou inslrumênlo êquivâlênt6 no prazo sslabelêcjdo pêtâ Admjni3t.áção, sôm
jusliÍicâlivá âceitáveli
c) náo sceiter Íeduzir o seu preço Íêgistredo, na hipótese deste se româr supefiú àquetes prâltcados no

d) sofrcr sanÉo previsla âos incisos lll ou lV do cáput do aí. 87 da Lei no 8.666, de 1993, ou no a.t 70 dâ Lei no
10.520. dê 2002.
12.1.1. O câncelamento de registros nas hipoteses previstas nas atíneas a, b e d do ilem ántôÍioÍ seÉ
fomâlizado pordêspacho do órgáo gerencjador, sssegurâdo o coôlreditórioe a ampta deÍêss.
I 2.2. O canc€lamenlo do rogislro de prêços podeÍa oconêr poí fâto supeNenientê, d€coÍronte d€ c€3o foítuito ou
Íoçâ m.ior, que prejudique o cumpíimênto dâ ala, dêvidaments compíovados ejuíiÍicádos:
a) por razão de inleressê público ou;
b) e p€dido do Íomâc€dor

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagâmenlo sêrá êf6luedo mediântê ordêm bancáÍia smitida em Íevor de 6mpresâ conlretede, ns eslÍilâ
ordem cronológtsâ dê dâlâ d6 sue exigibilidade, no pÍazo máximo de 30 (lÍinla) diâs, a pârtir de dâtâ do €ntrega
dã Nota Fisc€|, â ser prccessedâ em duas vies, com todos os cámpos preenchido§ d§cÍiminando vator unitáÍio e
tolal do íem, sem ÉsuÍÉrs ê devidam€nte ateslada pelo servidor responsávôl pelo Íecebimonlo do b€m,
constándo. ainda, o núm€ro do banco, dâ agêncja € da conta corÍentê onde dêsqjâ receber seu cíédito.
13.2. A c€de pagamenlo s€rá vêriícede á situâ9áo de validads dos documenlos 6xigidos nâ hebililaÉo
13.3. Em orastindo documento com prâzo de validade vencido ou irregular, o fomêcêdor s6ra noliftcádo pâíâ
reguledzar.
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13.4. O fornecedor, depois de notiÍcado, le.á o prazo de '15 (quinze) diâs pará procedeÍ à rcgutanzaÉo. Findo o
pÍazo, em nào sê maníeslando ou náo rêgularizândo, o íato deverá sêr cêrtiÍcado ê comunicãdo ao
Depârtamênto Adminislretivo do órgâo gerenciâdor perâ âs providéncias cabíveis
13.5. Câso a documêntâÉo eslejâ disponível nâ /rÍêmê( o própdo órgáo signatáno podê.á bâüá]â e cârÍeaÍ
paÉ os âutos, sem neces§idade dê comunicero íato ao fomecedor
13.6. Junlo ao coípo da Nola Fiscal é recomendâdo que o fomecedor faç€ conslar, parâ Íns de pâgamento, o
nome e númeío do bânco, da âgência e da conta corênle, essim como se disponível, o número do fac-sírfli,e.
13.7. A adjudicalária não podêrá apresentar nota Ísc€l/Íaiura com CNPJ diverso do regislrado na Ata de R€gistÍo

13I A nota Íscal/íâtura apresêntada êm dêsacordo com o estabelecido neste Edíât, nâ nota de empenho, na
Atâ dê Regiíro de Paeços ou com qualquer circunslância que deseconselhe o pagamento seé devolvidá à
adjudícatáÍla ê neslê caso o pÉzo previslo no subitem 13.1 sêíá inlenompido_ A contagem do prazo previsto
pera pagamento será iniciâdâ a pârtir dê respecliva ÍegulanzaÉo.
1 3 I Nenhum pagamento seÉ eÍêtuâdo à âdjudicatá â ênquanlo pendenle dê liquidaÉo qualquêr ob.igâçáo.
Esse Íaio não sera gerâdordê direito â reajusla menlo de prcços ou à atuâlizâÉo monetáriâ

14. CONDIÇÔES DE FATURAMENTO

14.1. O documenlo de cobrânF Nota Fiscal, Fatura, etc.) dêveé ser encâminhedo eo óÍgáo comprador, que
lerá o prâzo de alé 30 (lÍinla), na íorme estaluídâ no AÍ1. 40, X V "â", da Lei no 8 666/93, ou inlenomper o prezo,
no caso de qualquer incorÍêção dêieclâda.
14.2. O documento de cobÍança será emilido em nome do órgáo compÍedor, sem emendas ou rasu.ss, Íâzendo
mênÉo expressa ao Í'úmeÍo da SolicilaÉo ds Empênho e contêndo todos os dâdos dâ mesma

14.2.1. O número de iÍ'scriÉo no CNPJ da empresa dêvêíá sêí o mesmo da documenlâÉo
âpíesêntada pârâ hâbilitagáo, dá PDpostá Comercial e do documento de cobrança, quê sêíviu dê basê pârâ
emissáo dâ Solicitação de Êmpenho.
143 Todos os tibuios incidentes sobre os produlos ou serviços devêÍáo êstar inclusos no vâloÍ totâl do
documento de cobrança, observada â lêgislaÉo líibuláíia âplicêvel à espécie
14.4. Qualquer sltêraÉo dê dados banéÍios somente sêú permilidâ desde que efetuâdâ em pepel timbrado da
€mpresa, assinada por representanlê lêgâ1, dêvidamêntê comprovâdo por documenlo hábil e encrminhêdo âo
órgáo compradoÍ, antes do processamênlo do rêspectivo pagamênlo
14.5- No documenlo de cobEnça náo dêvêrá consiâí descdçáo êslrânha áo constânle da Solicilação de
Empenho e Projelo Básico.

í5. OAS SANçôES ADMINSIRATIVAS

í5.í. Nos leíÍros do ârt. 70 dâ Lei no 10 520/2002, ícárá impêdidâ de licilâr e contrâtâr com â Uniáo, Eslâdos,
Diínlo Federal ou lúuflicípios e seíá inÍoÍmado a P|úAAP os sistemas de câdasiÍamento de íomecedoÍas a que
sê rêíêíe o incjso XIV do art 4o da ínesmê Lei, pêJo prazo dê âtê o5(crnco) ânos, sêm prêju;zos das munâs
previslas nêstê Edital e das demâis pênalidades legais, a licitante que:

á) Não assinâr a Ala de Regisío de Pregos, quando convocêdâ denlío do prazo de validade de sua

b) Nâo reliraí a nolâ dê empenho, quando convocâdâ dêntro do píazo dê vigência da Atai
c) Apresêntâr documênlação Íâlsâi
d) Deixarde âpresernar documentos exigidos pârâ o cêrlâmel
e) Relardâr, falharou frâudarâ oxocução dâ obíigeÉo âssumidâl
O Náo maniiver a propostai
g) CompodaÊse de modo inidônoo ou comeleríÍaude Íscá|.

15.í.1. Com fulcío no ârligo 70 da Lei no 10.520 e nos adigos 86 e E7 da Lel no 6.666/93, â adiudicâlária Ícaíá
sujeila, no caso dê âtrâso injustiícado, âssim considerâdo pelo AdminislÉçáo, de inexêcuÉo tolâl ou pârcial da
obngaÉo, sem pÍquízo das responsabilidâdes civil e cíiminsl assêgurada a prévla e ampla deÍesa, às sêguinies

â) ádvertênciai
b) multâ de:
b.í) o,5%(meio poÍ cento) sobrê o valor adjudicãdo, no caso de atraso injusliÍicado para alendimenlo
dos prazos eslabelecidos pele Adnrinislraçáo paÍa apÍesênlação de documenlos ou assinâturâ e
devoluÉo dá Ala Câso o âtíâso pârâ assinaturs e devoluÉo da Ata seia supêíior a '10(dez) dias, e a
cÍiléíio da AdminislÍaçáo, poderá conígurâr inexecuçêo totâl da obrigaçáo assumidá, §em prejuízo da
rêscisáo unilâteral da avença;
b.2.) 0.5%(mêio por cenlo) sobre o valor coôslanlê da !9liÊ-!Ei$p9!h9, no cãso de âlíaso injustilicado
para entrega do objeto, eté o limile de 10% (dez poÍ cenlo). Após 20 (vinle) dias, e a cÍitário dâ
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AdministràÉo, podená ocorÍer â náo-âcêataÉo do objeto, dê foÍna a corúgurâr, nêssá hiÉtese,
inêx€crÉo parciâl dâ obíigâção âssumidâ,
b.3,) 3% (lrês poÍ cento) ao dia sobre o vator do bem, no c€so de arrsso injusriílcsdo pala subslituíção
do objelo que apÍesenta. dêfôíos ds Íabricêção duíento o período de Eerentie, timitadâ a incidáncird€
10(dez) dias. Após esse pÍazo ê a cí éíio da AdministÍâção, poderá conÍguÍâr ino(ôcuÉo parciât dâ
obíigeÉo âssumidêi
b.a.) 40% (quarenle por cênto) sobrc o vetor do bem, na hipót$e de atrâso por É,6Íiodo supêÍior ao
pr€visto na alíneá "b.3";
b,5,) í0% (dêz por ceíXo) sobrê o valorlotel €djudicado, no câso de náo aceitar mãntêÍ o compromisso
assumido quânto aos preços rêgistrados, ou em caso de inexecuçáo totEl da obrigaÉo assumide;
c)súspensâo temporaria do direilo de pêrticipaÍ de ticilaÉo e ampedimenlo de conti?lar com o pMAAp,
pelo prâzo de elé 2(dois) anos;
d) declaraÉo d6 inidoneidade parâ ticiler ou contrálar coín a Admini§lrâçáo púbtica.

í5.2. O valor de multa, aplicrde âpós o rêgutar processo administrativo, seiá descontaOo de pâgam€ntos
evonlualmeíÍê devidos pêlo PMMP â âdjudicátáriâ ou cobÍado judici€tments poí meio dá procursdoíiâ GoÊt do

í5.3. As sanÉes previstas nas âlínêas .r", .c" e ,d" do subrtem í5.í.í podêráo sêr eplicadas, cumulativsmente,

15.4. As pônelÍdâdes previstes nas atineas ,,C, s "d,, do subitêm íS..t.t tambóm podsrào sêí eptic€dâs à
sdjudicâtáriâ ou ao licilânle, confoÍme o c€so, quê tênhâ sofrido condênâÉo d€ínitvã poí frsudar recothimênto
de ldbulos, píâlicar eto ilicito visândo a trustrâí os objetivos dâ tiotaÉo ou d€monstÍai não poesuir idonêidade
pâre contralar com a ÂdministraÉo.
'15.5. Se â conlrâradâ náo p.oceder âo r€cothimento da mulra no prazo de S (clnco) dias úteis contado da
inlimâção poí pâÍte dá PMMP, o respedivo vators6rá encrminhedo darâ execuÉo petá procurâdorÉ Êstaduât.
15.6. Do elo que aplicer a penalidade cabeÉ recurso, no prazo de 05 lcinco) dies útêis, a conter dá ciáncie dá
intimaÉo, podendo aAdministÍaÉo reconsiderar ou náo suã decjsâo ou nesse prazo encem,nhâto devidsmênlê
lnformedo pãÍâ a aprecjâçáo ê decjsáo supênor, d6ntro do mesmo prazo.
t5.7. Seráo publicádas no Oiário Oílciat do Estâdo do Marânháo as sanções âdministrârivâs F,r€viías no subilêm
1 5. 1 . 1 , c, d, desta ARP inclusive e .€âbititeçáo perânte a Admjni§tÍaÉo púbtice.
15.4. O Possível órgão sderenle a ARP será o r€sponsável p6tas sançóês edministrativâs epticáv€is âo
fom€cedo., inclusive apliceÉo da p6nâ pr€visla nestâ ARp, de acordo com; que preceitua â Lei no 1O.S2OI02,
nô 8.66ô/93 epelos DêcÍetos no 7.8922013, no 3 555/OO e regimento rnlemo conespondente.

16. DOCUMENTOS APLICÁVEIS

16-1 E§lã Alâ de Regislro de PÍeços vincutâ-se às dispôsiçóes conlidâs no§ documêntos â sêguir espêcjtic€dos,
cujos lêores sáo conhecidos e acatados pelas parlês: -

a) Edital de Pregão Pr€sonciat SRp no 014/2021 - ptoc. 19tr,12021, píojeto Básico que
âcompanhou o êdíal;

b) Proposta escdta do Íom6cêdoÍ ou nogociâçá€/ÍêcomposiÉo de preço.
c) Aia da S6ssão Púbtica.

I7. DAS PRERITOGANVAS DO óRGÃO GERENCIADOR

17.1. O fomêc€dor Í€conh€c€ os dirê os do óígão gêrenciador rêtâtivos âo píêsêntê instrum€nto:a) ModiíicáJo, unilaterâtmonte, para môthor ad€quâÉo às Ínatidâdês do interêsse público, nos
lemos do An 65 de L€i no 8.666/93, rsspêitedos os dkeilos do Fomecedorib) Cenc€tá-to, totel ou É,ercjelmsnie nos ca"o. espeoíjcados no AÍt2O ê Zj do D€crelo
7.49i,2013

c) Rescindir nos enumeíâdos nos Art 77, 78, 79 e BO de Lei no 8.666/93id) Aplicâr âs penatidadês motivadas psts inexecução, totatou parciât, deste instrumenloiê) Fiscalizârjunto com os d6mais órgâos signatários. o fomecimenro dos míôriais.

tE. coMUNtcaÇÕEs

18.1. As conespondênciâs expedidás petâs pârtes signatártâs devoráo mencionsr o número deste instrumênto e
o âssuhto êspecííico de coÍrespondência

í8 1 1. As comunicâçôês feilas âo órgáo gerencjádor deveÍão ser ênderêçadas à
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18.2. EverÍuais mud€nFs dê endereço do órgão adêrente ou dos íomecedores dsverão ser comunicadas por
escrilo ao órgâo gerenciadoÍ.

't9. oas otsPostçÔEs FtNAts

'19.1. A Solicilâção d€ Empênho, uma vez emitidâ, náo substiluio inslrumênto dâ ÂRP.
19.2. Íodo instÍumento d€ proorrâÉo deverá constaÍ Írma reconhêcida do mandánlê, nos teÍmos do Arl. 654, §
2", do Código Civil Brasaleiro.
'19.3. O fomecêdor obriga-se a manler em comp;libilidade com á3 obrigaÉes por êle âssumide, com todas es
condiçôês de habilitaçáo e qualilicaÉo exigidas na licitação ê a ctrrmpnÍ Íielmentê e3 Cláusules om avençades,
b6m como @m âs nomâs previslâs nâ Lei no 8.666/93 e legislaÉo complem€ntsr, durente a vigêncjâ destâ Ate
d6 R6giíío de Preços.
19.4.
a omorÊsâ cofilratâdâ ou seu orocuíâdor e a ouem antere3sar. lavrando-se, âo Íinal da ÍEuniáo. ata
circuníanqada assrnada por todos os pí€sênlês ê enc€minhando-a ao Ordenâdor de Dêsoesâs oara
homolooecáo.

20. DA PUBUCAÇÃO

20-1. Peíâ efcáciâ do prêsênle instrumsnto, á PMMP providenciaé seu eíÍato de publil:âÉo ná lmprense
OÍcieldo Munjcipio, em confoÍmidade com o disposlo noArt.20 do Dec{êto no 3.555/00.

21. DO FORO

21.1. Ficá eleilo o Foro da Comar.â de Senlâ LuzirMA, responsável pelo Municipio dê Allo Alegre do
Pindaé/MA para dirimir quâisquer controvéÉies edvindes da execuÉo desta Ale de Registro de Preços.

21.2. Páíe fíÍfiêze 6 velidáde do pactuâdo, o pres€nle Temo de Conlrato foi l.vÍado em três (tr&) vias de iguâl
teor, quê, depois de lado s achado em ordem, vei assinado pslos contraeÍíes.

Responsável legal de coNÍRATANTE

Rêsponsávêl legal da CONTRATADA
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