
      

EDITAL DE LICITAÇÃO 

´ PROCESSO LICITATÓRIO N° 080/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 054/2022 

 
LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA, RESERVA DE COTA E EXCLUSIVA À PARTICIPAÇÃO 

DE MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, MICROEMPREENDEDOR 

INDIVIDUAL – MEI E/OU ÀS COOPERATIVAS - COOP que se enquadrem nos termos do 

art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, tudo em conformidade com o art. 48 da Lei 

Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 

155/2016 e Decretos federal 8.538/2015. 
 

ORIGEM DA LICITAÇÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SOCIAL. 

OBJETO: Selecionar propostas para obtenção de 

REGISTRO DE PREÇOS, para eventual  

contratação de empresa especializada no 

fornecimento de materiais e equipamentos 

permanentes, de acordo com as especificações 

contidas no Termo de Referêrencia, conforme 

solicitação expressa da Secretaria Municipal de 

Administração, Finanças e Planejamento. 

 

DATA E HORÁRIO (BRASÍLIA) PARA 
ABERTURA: 

30.11.2022 às 14h 

TIPO: MENOR PREÇO 
JULGAMENTO POR ITEM 

MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO 

 

O Município de Afrânio e o Pregoeiro, designada pela Portaria nº 002/2022, de 03 de janeiro 

de 2022, declaram que se acha aberta, a Licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo "MENOR PREÇO”, modo de disputa “ABERTO E FECHADO”. A licitação 

será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, Decreto Federal nº 10.024, de 

20 de setembro de 2019, pelo Decreto Municipal nº 025/2020, de 11 de maio de 2020, 

além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações 

posteriores, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 

e 155/2016 e Decretos Federais nº 8.538/2015, nº 10.273/2020, do disposto no presente Edital e 

seus anexos. A sessão pública será conduzida pelo Pregoeiro, com auxílio da Equipe de Apoio, 

conforme portaria acima citada. 

 

1. DO OBJETO. 

 

Selecionar propostas para obtenção de REGISTRO DE PREÇOS, para eventual  contratação de 

empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos permanentes, de 

acordo com as especificações contidas no Termo de Referêrencia, conforme solicitação expressa 

da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento. 

 
2. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DO ACESSO AO EDITAL E DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 

 

2.1. A licitação está agrupada em ITEM, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação caso seja de seu interesse. 

 

2.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por ITEM, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2.3. O Edital está disponível nos sítios www.afranio.pe.gov.br e 

www.portaldecompraspublicas.com.br 

2.4. O certame será realizado por meio do Sistema do Portal de Compras Publicas, no endereço 

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br 
 

http://www.afranio.pe.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


      

3. DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME: 

3.1. INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 18.11.2022  

3.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 30.11.2022 às 14h 

3.3. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:30.11.2022 às 14h e 01min 

 

3.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo Sistema será 

observado o horário de Brasília/DF. 
 

3.5 Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 24h (vinte e 

quatro horas) a contar da respectiva data. 

 

4. DO ENDEREÇO E HORÁRIOS DE EXPEDIENTE DA COORDENADORIA GERAL DE 

LICITAÇÕES E CONTRATOS. 

 

4.1. PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO – COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS, Rua Sete de Setembro, nº 72, centro, Afrânio - PE, CEP: 56300-000. 
 

4.2  Horário de expediente da Coordenadoria: das Xh às Xh. 

 

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  

 

5.1 As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da seguinte 

dotação orçamentária: 

 

Gabinete do prefeito 

Unidade Gestora: 02 10 

Funcional: 04 122 0401 1801 0000 

Ficha: 020 

 

Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento  

Unidade Gestora: 02 20 

Funcional: 04 122 0401 1805 0000 

Ficha: 040 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Secretaria de agricultura e meio ambiente 

Unidade Gestora: 02 60 

Funcional: 20 122 2001 1817 0000 

Ficha: 097 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

 

Secretaria De Infra Estrutura 

Unidade Gestora: 02 70 

Funcional: 04 122 1501 1826 0000 

Ficha: 124 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Secretaria De Educação 

Unidade Gestora: 0801 

Funcional: 12 122 1201 1917 0000 

Ficha: 467 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 361 1201 1892 0000 

Ficha: 495 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: Recurso Próprio 



      

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 361 1201 1892 0000 

Ficha: 496 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: FUNDEB 30% 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 361 1202 1924 0000 

Ficha: 514 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: Salário Educação 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 365 1201 1898 0000 

Ficha: 537 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: Recurso Próprio 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 365 1201 1898 0000 

Ficha: 538 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: FUNDEB 30% 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 361 1201 1905 0000 

Ficha: 564 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: FUNDEB 30% 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 361 1201 1926 0000 

Ficha: 564 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: FUNDEB (Complementação) 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 365 1201 1906 0000 

Ficha: 592 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: FUNDEB 30% 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 365 1201 1928 0000 

Ficha: 595 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: FUNDEB (Complementação)  

 

Secretaria De Saúde 

Unidade Gestora : 030401 

Funcional:10.302.1002.1871.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte:RP                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 379 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional:10.122.1001.1862.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte:RP                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 372 



      

Unidade Gestora: 030401 

Funcional: 10.301.1001.1868.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: RP 

Ficha: 375 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional: 10.301.1001.1868.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: RV  

Ficha: 376 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional: 10.301.1001.1868.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: RV  

Ficha: 376 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional: 10.302.1002.1871.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte:RV                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 380 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional:10.303.1001.1872.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte:RP                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 382 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional:10.303.1001.1872.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte:RP                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 381 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional: 10.305.1001.1874.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte:RP                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 385 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional:10.305.1001.1874.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte:RV                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 386 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 122 0801 1848 0000 

Ficha: 177 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 243 0817 1921 0000 

Ficha: 197 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 



      

Funcional: 08 243 0817 0000 

Ficha: 197 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 244 0802 1855 0000 

Ficha: 219 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 244 0802 1855 0000 

Ficha: 220 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 244 0803 1857 0000 

Ficha: 248 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 244 0803 1857 0000 

Ficha: 249 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 244 0805 1859 0000 

Ficha: 251 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 

6.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao Portal de 

Compras Públicas 

 

6.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio constante no subitem 3.3. deste 

Edital. 

 

6.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluídos a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

6.2.1. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

6.3. Poderão participar desta licitaçãao os licitantes que detenham atividades pertinentes 

e compatíveis com o objeto, nos seguintes casos:  

 

a) Nos itens de  Ampla Concorrência (AC) qualquer interessada, que detenha atividade 

pertinente e compatível com o objeto da licitação. 

 

b) Nos itens de   Cota Reservada (CR), as MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE – EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E/OU ÀS COOPERATIVAS - COOP 

que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, tudo em conformidade 

com o art. 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 

147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020, sem prejuízo à participação nos 

itens de Ampla Concorrência. 



      

 

c) Para os demais itens, Exclusivo à participação das MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE – EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E/OU ÀS 

COOPERATIVAS – COOP. 

 

6.4. Não poderão se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado as ME/EPP/MEI/COOPERATIVAS 

que se encontrem nas condições previstas no § 4º do artigo 3°, da Lei Complementar n° Lei 

Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e 

Decretos 8.538/2015,10.273/2020. 

 

6.4.1 Tratando-se de ME/EPP/MEI/COOP que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal 

n° 11.488/2007, e que não se encontram em qualquer das exclusões relacionadas no § 4º do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 

155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020, deverão declarar no Sistema do PORTAL DE 

COMPRAS PÚBLICAS o exercício do direito de preferência previsto em Lei. 

 

6.5. Como requisito para a participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico, o 

licitante deverá manifestar pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e que 

sua proposta está em conformidade com as exigências previstas no Edital e seus Anexos. 

 

6.6. A participação implica a aceitação integral dos termos deste Edital. 

 

6.7. É vedada a participação de pessoa física (quando for o caso de participação desta) e de pessoa 

jurídica nos seguintes casos: 

- 

6.7.1.  Que tenham em comum os mesmos prepostos ou procurador. 

 

6.7.2. Que estejam em estado de insolvência civil, sob processo de falência, concordata, 

recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, fusão, cisão, incorporação e liquidação. 

 

Impedidas de licitar com a Administração. 

 

6.7.4. Suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com a 

Administração. 

 

6.7.5 Declaradas inidôneas pela Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes desta condição. 

 

6.7.6 Servidor público ou empresas cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu 

quadro técnico sejam funcionários ou empregados públicos da Administração Pública Municipal 

Direta ou Indireta; (inciso III, art. 9º da Lei Federal nº8666/93). 

Empresas Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País. 

 

6.7.8. Empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta licitação. 

Empresas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua constituição. 

 

6.7.9.1. Não será admitida a participação de empresas em consórcio. A vedação à participação de 

interessados que se apresentam constituídos sob a forma de consórcio não terá prejuízos à 

competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consorcio é admitida quando o 

objeto a ser licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que 

empresas, isoladamente, não teriam condições de suprir os requisitos do edital, o que não se aplica 

no presente certame. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de 

contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, 

conforme se depreende do texto da lei 8.666/93, que em seu artigo 33º que atribui à Administração 

a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, conclui-se que a 

vedação de constituição de empresas em consórcios, para o caso concreto, é o que melhor atende 

ao interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade. 

Essa decisão com relação a vedação à participação de consórcios visa exatamente afastar a 

restrição à competição, na medida em que a reunião de empresas  que, individualmente, poderiam 

realizar o fornecimento do objeto, reduziria o número de licitantes. 



      

COMO CONDIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO, A LICITANTE ASSINALARÁ “SIM” OU 

“NÃO”, EM CAMPO PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, RELATIVO ÀS SEGUINTES 

DECLARAÇÕES: 

 

a) Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº123, de2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 

b) Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

está em conformidade com as exigências editalícias; 

 

d) Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição; 

 

e) Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

 

f) Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

 

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 

previstas em lei e neste Edital. 

 

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

 

7.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 

sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação. 

 

7.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
 

7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 

art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

 

7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

7.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 

7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

 

7.7.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 
 

8. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.  

 

8.1. O LICITANTE DEVERÁ ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO SISTEMA 

ELETRÔNICO, DOS SEGUINTES CAMPOS: 

 



      

9. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES. 

8.1.1. Valor unitário e total para cada item, em moeda corrente nacional; 

 

8.1.2. Indicar marca de cada item ofertado onde couber; 

 

8.1.3. Fabricante de cada item ofertado onde couber; 

 

8.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, 

número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso; 

 

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

 

8.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 

 

8.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

8.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data 

de sua apresentação. 

 

8.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
 

 

9.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

9.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

 

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

 

9.3.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

 

9.3.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

9.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

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

licitantes. 

 

9.6. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

 

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

edital. 

 

9.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 



      

9.8. Durante a sessão pública de disputa, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado. O Sistema não identificará o autor dos lances ao (à) Pregoeiro(a) nem 

aos demais participantes. 

 

9.9. Será adotado para o envio de lances o modo de disputa “ABERTO e FECHADO”, em 

que as licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado. 

 

9.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 15 (quinze) minutos e, após isso, o 

sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até 

10(dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente 

encerrada. 

 

9.11. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o Sistema abrirá oportunidade para que a 

licitante da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

9.12. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste Edital, poderão 

as licitantes dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), oferecer 

um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 
 

9.13. Após o término dos prazos estabelecidos, o Sistema ordenará os lances segundo a ordem 

crescente de valores. 

 

9.14. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida, haverá o reinício 

da etapa fechada, para que as demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de 

classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

9.15. Poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhuma licitante classificada na etapa de lance fechado atender 

às exigências de habilitação. 

 

9.16. No caso de desconexão entre o(a) Pregoeiro(a) e o Sistema no decorrer da etapa 

competitiva, o Sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o(a) 

Pregoeiro(a),quando possível, sem prejuízos dos atos realizados. 

 

9.17. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será 

suspensa, sendo reiniciada somente após comunicação expressa do(a) Pregoeiro(a) aos 

participantes, através de mensagem no Sistema, divulgando data e hora da reabertura da sessão, 

no intervalo mínimo de 24h para o reinício da sessão. 

 

9.18. Após o encerramento dos lances, o Sistema detectará a existência de situação de empate 

ficto. Em cumprimento ao que determina a Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis 

Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020, a 

microempresa, a empresa de pequeno porte, o microempreendedor individual e a cooperativa que 

se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal nº11.488/2007 e que ofertou lance de até 5% 

(cinco por cento) superior ao menor preço da arrematante que não se enquadre nessa situação 

de empate, será convocada pelo(a) Pregoeiro (a), na sala de disputa, para, no prazo de até05 

(cinco) minutos, utilizando-se do direito de preferência, ofertar novo lance inferior ao melhor 

lance registrado, sob pena de preclusão. 

 

9.19. O disposto no subitem anterior não se aplica quando a melhor oferta válida tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

9.20. Não havendo manifestação da licitante, o Sistema verificará a existência de outra 

proponente em situação de empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo 

outra situação de empate, o Sistema emitirá mensagem, cabendo ao(à) Pregoeiro(a) dar por 

encerrada a disputa do ITEM. 



      

 

9.21. O Sistema informará a proposta de menor preço ao encerrar a fase de disputa. 

 

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

 

9.23. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 

produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas  

que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

 

9.24. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 

9.25. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços. 

 

a) Produzidos no país 

b) Produzidos por empresas brasileiras 

c) Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no país 

d) Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e 

que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação 

 

9.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas 
 

10. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  

 

10.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 

estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 

único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 

10.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 

manifestamente inexequível. 

 

10.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou  unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração. 

 

10.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

 

10.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, VINTE E QUATRO HORAS DE 

ANTECEDÊNCIA, e a ocorrência será registrada em ata; 

 

10.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (DUAS) horas, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

 

10.7. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e 



      

justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

 

10.8.Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

10.9.Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

 

10.10.O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao 

licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor 

preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 

10.11. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

10.12. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 
 

10.13. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à 

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida, se for o caso. 

 

10.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 

do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 

11. DA HABILITAÇÃO.  

 

11.11. A licitante cadastrada no Sistema PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, obriga-se a declarar, 

sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, na forma do § 2°, 

do art. 32, da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

11.12. COMO CONDIÇÃO PRÉVIA AO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO 

LICITANTE DETENTOR DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO LUGAR, O PREGOEIRO 

VERIFICARÁ O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, 

ESPECIALMENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE SANÇÃO QUE IMPEÇA A PARTICIPAÇÃO NO 

CERTAME OU A FUTURA CONTRATAÇÃO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS INSERIDOS 

NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS: 

 

11.12.1. Portal de Compras Púbicas; 

 

11.12.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/; 

 

11.3.- Constatada a existência de sanção e/ou eventual descumprimento das condições de 

participação, o(a) Pregoeiro(a) declarará a licitante inabilitada. 
 

11.4. Os documentos de habilitação constantes na Consulta ao Portal de Compras 

Públicas poderão ser apresentados de maneira individual e avulsa, no sistema, para 

comprovar a regularidade e habilitação, nos termos das exigências dos artigos 27 a 31 

da Lei8.666/93. 

 

11.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da 

matriz. 

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA FORMA COMO DEVERÃO SER 

APRESENTADOS: 



      

 

12.1. Obrigatoriamente, da mesma sede e igualdade de C.N.P.J., ou seja, se da matriz, todos da 

matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos documentos que são válidos 

tanto para matriz como para todas as filiais. O contrato será celebrado com a sede que 

apresentou a documentação. 

 

12.1.1. O documento obtido através de sítios oficiais, que esteja condicionado à aceitação via 

Internet, terá sua autenticidade verificada pelo(a)Pregoeiro(a). 

 

12.1.2. Caso haja documento redigido em idioma estrangeiro, o mesmo somente será considerado 

se acompanhado da versão em Português, firmada por tradutor juramentado. 

 

12.1.3. O documento apresentado deverá estar dentro do prazo de validade. Na hipótese de no 

documento não constar expressamente o prazo de validade, este deverá ser acompanhado de 

declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre sua validade. Na ausência 

detal declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de até 

60(sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão, quando se tratar de documentos 

referentes à habilitação fiscal e econômico-financeira. 

12.1.4. É dever da licitante atualizar previamente os documentos constantes no Portal de Compras 

Públicas para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em 

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 

12.2. A licitante CADASTRADA deverá apresentar no Sistema PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS 

os documentos relacionados nos itens a seguir. 

 

12.3. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

12.3.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual, no registro público de 

empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou 

agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem 

sede a matriz. 

 
12.3.1.1-Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 

12.3.1.2- No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - 

EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 

 
12.3.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor 

devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se 

tratando de sociedades empresárias; e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial 

ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde 

tem sede a matriz. 

 

12.3.3. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto 

cooperativas no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em 

exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no 

Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde 

tem sede a matriz. 

 

12.3.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

12.3.5. REGISTRO NA ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS, no caso de 



      

cooperativa, acompanhado dos seguintes documentos: 
 

12.3.5.1. Ato constitutivo ou estatuto social, nos termos dos arts. 15 a 21 da lei5.764/71; 

 

12.3.5.2. Comprovação da composição dos órgãos de administração da cooperativa (diretoria e 

conselheiros), consoante art. 47 da lei5.764/71; 

 

12.3.5.3. Ata de fundação da cooperativa; 
 

12.3.5.4. Ata de assembleia que aprovou o estatuto social; 

 

12.3.5.5. Regimento Interno com a Ata da assembleia que o aprovou; 

12.3.5.6. Regimento dos fundos constituídos pelos cooperados com a Ata da assembleia que 

os aprovou; 

 

12.3.5.7. Editais das 03 (três) últimas assembléias gerais extraordinárias. 

 

12.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

12.4.1. Apresentação de no mínimo 01 (um) ou mais Atestados de Capacidade Técnica, em 

nome do licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou  privado,  que  

comprove aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 

quantidades e prazos com o objeto deste certame. 

 

12.4.1.1. No (s) referido (s) atestado deverá, obrigatoriamente, constar a razão 

social/C.N.P.J/endereço/contato/nome e cargo de quem o emitiu. 

 

12.4.1.2. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial 

ou pelo próprio concorrente. 

 

12.4.1.3. Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o parágrafo 3º do art. 43, da 

Lei8.666/93. 

 

12.4.2. Deve apresentar catálogo de acordo com as especificações técnicas descitas 

no Termo de Referência 

 

12.4.2.1. Os catálogos deverá ser apresentados em original e ou cópia do site do 

referido, constando o endereço eletrônico no seu rodapé para conferência da 

equipe técnica. 

 

12.5. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

12.5.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e/ou concordata 

expedida dentro de um prazo máximo de 60 (sessenta) dias anteriores à sessão de entrega e 

abertura dos envelopes de habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro 

do prazo de validade constante no documento. 

 

12.5.1.1 Certidão Negativa de Processo Judicial Eletrônico(PJE) da sede da Pessoa 

Jurídica para fins de participação em licitação, dentro do prazo de validade constante no 

documento. 

 

12.5.1.1.1. Só será permitida a participação de empresas em recuperação judicial e 

extrajudicial se comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do 

plano de recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo 

juízo da recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para ocertame. 
 

 

12.2. Balanço Patrimonial do último exercício social já exigível e apresentado na forma da 

lei, devidamente registrado no órgão competente (Junta Comercial ou Cartório de Registro 

Civil de Títulos e Documentos), que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a 



      

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta. 

 

a) A empresa licitante deverá apresentar memorial de cálculo, com base no Balanço do 

último exercício social, comprovando a boa situação financeira da empresa, de acordo com os 

seguintes índices: 

 

 

a) Liquidez Corrente  LC     = AC 

PC 

 b) Liquidez Geral  LG     = AC + RLP 

PC + ELP 

 c) Solvência Geral  SG     = AT 

PC+ELP 

 

AC -  Ativo Circulante                            PC -  Passivo Circulante 

RLP -  Realizável a Longo Prazo                ELP - Exigível a Longo Prazo 

PL -  Patrimônio Liquido                        AT -  Ativo Total 

ET -  Exigível Total 

 

b) A empresa licitante que não apresentar o memorial de cálculo dos índices, a comissão se 

reserva o direito de calcular. 

 

c) As empresas licitantes com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 

deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último balanço patrimonial 

levantado, conforme o caso. 

 

d) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador 

ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante. 

 

e) O balanço emitido via SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - SPED 

Fiscal, será aceito devidamente autenticado, mediante recibo de entrega emitido pelo sped, 

conforme autoriza o art. 78 –A, §1.º e § 2.º do Decreto n.º 1.800/1996, alterado pelo Decreto 

n.º 8.683/2016. 

 

12.6. DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

 

12.6.1. PROVA DE REGULARIDADE PARA COM AS FAZENDAS FEDERAL, ESTADUAL e 

MUNICIPAL da sede ou filial da licitante, expedidos pelos órgãos abaixo relacionados e 

dentro dos seus períodos de validade, devendo os mesmos apresentar igualdade de CNPJ. 

 

12.6.1.2 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (C.N.P.J.) com situação ativa. 

 

12.6.1.3.Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL através de CERTIDÃO 

NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 

DA UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo inclusive as 

contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do artigo 11 da Lei 

Federal no. 8.212/1991. 

 

12.6.1.4 Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da 

empresa licitante, através da CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL expedido pela 

Secretaria da Fazenda Estadual. 

 

12.6.1.5 Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede da 

empresa licitante, através de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS expedida pela 

Secretaria da Fazenda Municipal sede da licitante. 

 



      

12.6.1.6. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS) OU EQUIVALENTE, 

perante o Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), da jurisdição da 

sede ou filial da licitante, devendo o mesmo ter igualdade de C.N.P.J. com os demais 

documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal. 

 

11.6.1.5. 1No caso de COOPERATIVA, a mesma está dispensada da apresentação dos 

documentos relativos ao FGTS dos cooperados. Para efeito desta dispensa, deverá 

apresentar o seguinte: 

 

11.6.1.5.1.1. DECLARAÇÃO constando que, caso vencedor da licitação, o objeto será 

prestado, produzido ou comercializado por ela própria através de seus cooperados. 

 

11.6.1.5.1.2. ATA DA SESSÃO em que os cooperados autorizaram a cooperativa a participar 

da licitação e executar o contrato caso seja vencedora. 

 

11.6.1.5.1.3. RELAÇÃO DOS COOPERADOS que prestarão, produzirão ou comercializarão o 

objeto da licitação discriminado, comprovando através de documento a data de ingresso de 

cada um deles na cooperativa. 

 

11.5.1.5.2. Caso a COOPERATIVA tenha empregados em seus quadros, esta deverá juntar 

os documentos comprobatórios de recolhimento do FGTS relativo a eles. 

 

11.6.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação da CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, 

fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos 

termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de1993. 

 

11.6.1.7. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou Município, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede da empresa licitante, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

12.7. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 

será comprovado mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, 

em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão de obra que constitua violação 

ao disposto naquele preceito constitucional. (ANEXO III) 

 

13. OUTRAS DISPOSIÇÕES QUANTO À HABILITAÇÃO 

 

13.6. Os licitantes que se enquadrarem na categoria de ME/EPP/MEI/COOP deverão 

apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer restrição quanto 

à sua regularidade fiscal e trabalhista, a fim de que possa ser aplicado o disposto do artigo 

43 da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 

155/2016 e Decretos 8.538/2015,10.273/2020. 

 

13.6.1. Havendo restrição na regularidade fiscal e trabalhista da ME/EPP/MEI/COOP, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual 

período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de certidão 

negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis 

Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015,10.273/2020. 

13.6.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo 

estabelecido, implicará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo 

facultado ao(à) Pregoeiro(a) convocar as licitantes remanescentes, por ordem de 

classificação. 

 

13.7. Documento (s) comprobatório (s) de que a pessoa que assinou as declarações exigidas 

no edital tem poderes para tal. 

 



      

13.8. Será inabilitada a empresa licitante que deixar de apresentar quaisquer dos 

documentos de habilitação acima exigidos ou os apresentar em desacordo com o 

estabelecido neste instrumento convocatório. 
 

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.  

 
14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 

02 (DUAS) HORAS a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 

14.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 

 

13.1.1. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento. 
 

14.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

 

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

 

14.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 

14.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 

primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 

extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

14.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, 

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

14.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

14.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

15. DOS RECURSOS.  

 

15.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedidoo prazo de no mínimo 30 (trinta minutos), para que qualquer licitante manifeste 
a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

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

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

 

15.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

03(três)dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 



      

eletrônico, em outros 03(três) dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de 

seus interesses. 
 

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

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

 

16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.  

 

16.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

 

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

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

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

 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.  

 

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

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

 

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.  

18.1. Poderá ser exigida prestação de garantia (art. 56, § 1º e § 2º, da Lei nº 
8.666/93 e alterações), na contratação dos fornecimentos, nas modalidades que a 
lei permite. 

 
18.2. A garantia acima corresponderá ao valor de 5% (cinco por cento) do valor a 
ser contratado, entendendo-se por valor do contrato o valor final da proposta 
apresentada pela licitante vencedora do certame. 

 
18.3. A caução inicial será reforçada durante os fornecimentos contratados, de 
forma a totalizar 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais 
mais reajustamento se houver). 

 
18.4. A garantia prestada pelo contratado será devolvida, mediante requerimento do 
contratado à PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO, decorrido o prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data de Encerramento do contrato. 

 

19. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.  

 

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

 

19.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de 



      

20. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 

21. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 

sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 
conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

19.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração 
poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito 
no prazo de 05 (CINCO) dias, a contar da data de seu recebimento. 

 
19.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

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

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

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

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

 
19.4. O prazo de vigência da contratação será de 12(doze) meses e poderá ser prorrogado 
conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 

 

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

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

 
19.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante 
o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades 
previstas no edital e anexos. 

 
19.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação 
das condições de habilitação consignadas no edital, caso não esteja vigente, que deverão ser 
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

 

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

 

 

20.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, quando couber, anexo a este Edital. 

 



      

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 

23. DO PAGAMENTO. 

24. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

 

21.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 
Termo de Referência. 

 

 

22.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

 

 

23.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 
este Edital. 

 

 

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

 
24.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, 
quando convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
 
24.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

24.1.3. Apresentar documentação falsa; 

24.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

24.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

24.1.6. Não mantiver a proposta; 

24.1.7. Cometer fraude fiscal; 
 

24.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

24.2. O atraso injustificado ou retardamento no fornecimento dos produtos objeto deste 

certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por 

cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 

86, da Lei Nº 8666/93. 

 

24.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir 

com a Prefeitura Municipal de Afrânio/PE, e poderá cumular com as demais sanções 

administrativas, inclusive com as multas previstas. 

 

24.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à 

vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 

8.666/93: 

 

a) Advertência por escrito; 

 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por 

cento) sobre o valor total do contrato; 

 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Afrânio/PE, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que 

em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura 

Municipal de Afrânio/PE, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a 

penalidade 05 (cinco) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 



      

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 

87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 

3.555/00. 

 

24.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 

contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse 

prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do 

mesmo prazo. 

 

24.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de Afrânio/PE, as sanções 

administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a 

Administração Pública. 

 

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

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

 
25.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA 
ELETRÔNICA através do e-mail: cplafranio@hotmail.com 

 
25.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data 
de recebimento da impugnação. 

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

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

 
25.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de02 (dois) dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

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

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

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

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

 
25.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 

designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, 
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do 
ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de 
mandato com poderes para impugnar o Edital). 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  

mailto:cplafranio@hotmail.com
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


      

 

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

26.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

 
26.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 

 
26.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

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

26.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

 
26.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas 
e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

26.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

 
26.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

 
26.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

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

 
26.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

26.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO/PE poderá revogar este Pregão por razões de 

interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e 
incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo 
quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados 
os princípios da ampla defesa e contraditório. 

 

26.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 

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

 

26.13.É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 

destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 
habilitação. 

 

26.14.O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.be/


      

www.portaldecompraspublicas.com.br,, bem como no endereço eletrônico 
www.afranio.pe.gov.bre também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com 
a Equipe de Pregão, no Endereço Rua sete de setembro– 72 – Centro - Afrânio(PE) – 
CEP: 56300-000, nos dias úteis, no horário das 10 ÀS 16h, mesmo endereço e período no 
qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 

 
26.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  
 
ANEXO I –  TERMO DE REFERÊNCIA 
ANEXO I – A – ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

ANEXO II - MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR  

ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

ANEXO V – MODELO DA DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS  
ANEXO VI  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
ANEXO VIII -MODELO DE SOLICITAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE CADASTRO RESERVA NA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS - DECLARAÇÃO DE REDUÇÃO DE PREÇOS 

 

 

 

 
VANDELMAR NOGUEIRA DA SILVA 

PREGOEIRO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Referência consiste em fornecer subsídios para eventual Contratação de empresa 

especializada no fornecimento de materiais permanentes através de REGISTRO DE PREÇO, na modalidade 

Pregão Eletrônico, nos termos do Art. 1°, § 1°, Decreto nº 10.024/2019 visando atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal de Afrânio/PE e suas respectivas secretarias. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1 O presente Termo de Referência visa atender as demandas anuais de materiais permanentes diversos e 

equipamentos gerais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes no item 04.  

 

2.1.1. É importante salientar que o material que se visa adquirir ao final do procedimento é indispensável, 

tendo em vista a promoção da qualidade da gestão municipal de Afrânio-PE, e a ampliação das políticas 

públicas aos usuários que buscam atendimento na Sede da Prefeitura Municipal de Afrânio-PE através da 

Secretaria Municipal de Administração e demais secretarias, em suas atividades diárias. 

 

2.1.3. Este pedido justifica-se em razão da necessidade das secretarias municipais em manter o pleno 

funcionamento das atividades administrativas, dando suporte às tarefas e ações operacionais nas atividades 

desenvolvidas, bem como para a substituição dos existentes por estarem depreciados pelo longo período de 

sua utilização. 

 

2.1.4. Os itens objetos da licitação deverão atender aos padrões de qualidade e especificações estabelecidas 

no item 03. 

 

3. LOCAL DE ENTREGA 

 

3.1. O fornecimento do objeto desta contratação deverá seguir as normas e diretrizes estabelecidas pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO/PE, através da Secretaria Municipal de Administração, finanças e 

planejamento, e demais secretarias conforme Pedido de fornecimento assinado pelo secretário responsável. 

 

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO E COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

 

4.1. Os custos com transporte e mobilização de pessoal para entrega dos materiais são de responsabilidade 

da CONTRATADA e deverão estar integrados ao valor apresentado na proposta de preço. 

 

4.1.2. O detalhamento da proposta deverá estar de acordo com os modelos de planilhas de quantidades e 

preços apresentados a seguir;  

 

4.2. Os produtos deverão atender as especificações descritas na Planilha, conforme as características e tipos 

apresentados: 

 

ÍTEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 

1 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU’S, 220V – 

split system com condensadora, com alimentação do 

condicionador de ar: 220 vts, capacidade do condicionador de 

ar split: 9.000 btus/h, consumo: máximo 1400 w, com controle 

de condicionamento de ar remoto e sem fio, modelo: parede, - 

tipo do condicionador: split system aparente, com no mínimo 2 

velocidades de condicionamento de ar. Garantia de 01 (um) ano 

do fabricante. 

UND 20 

2 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU’S, 220V 

– split system com condensadora, com alimentação do 

condicionador de ar: 220 vts, capacidade do condicionador de 

ar split: 12.000 btus/h, consumo: máximo 1400 w, com 

UND 20 



      

controle de condicionamento de ar remoto e sem fio, modelo: 

parede, - tipo do condicionador: split system aparente, com no 

mínimo 2 velocidades de condicionamento de ar. Garantia de 01 

(um) ano do fabricante 

3 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU’S, 220V 

- Características: • Filtro de íon (desodorizante): A força dos 

íons negativos remove completamente as sujeiras e odores do 

ar mantendo a sala confortável. • Desumidificador • Aletas de 

oscilação vertical • Aletas de fechamento automático • 

Oscilação horizontal para direita/esquerda • Aletas automáticas 

• Comutador automático • Sleep timer • Ajuste automático do 

fluxo do ar • Filtro de catequina: base de maçã • Timer 

programável • Produto ecologicamente correto: utiliza o gás 

R410A que não agride o meio ambiente e é inofensivo para a 

saúde de sua família. Informações Técnicas Capacidade (Btus) 

18000 Ciclo Quente/Frio Operação Eletrônico Tensão (v) 220 

Consumo (w) 1.191 / 2.350 Classificação Inmetro A, Unidade 

Interna - LxAxP (mm) 4998 x 320 x 228 Unidade Externa - 

LxAxP (mm) 790 x 578 x 315, Peso Unidade Interna (kg) 14 

Peso Unidade Externa (kg) 44 Compressor Inverter. 

UND 20 

4 

ARMÁRIO - Com 2 portas,  4 prateleiras com chaves medindo 

1,71cm de altura X 60cm de Largura X31,5 profundidade em  

material FF impregnado na cor fresno. 

UND 15 

5 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA ADULTO - 

200Kg W 200/100A - Estrutura em chapa de aço carbono;- 

Padrão na cor branca;- Capacidade máxima 200 kg, divisões de 

100 g;- Tapete em borracha anti-derrapante;- Pés reguláveis 

em borracha sintética;- Régua antropométrica com escala de 

1,00 a 2,00 m;- Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento 

automático;- Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 

8,1 mm de largura;- Plataforma: 340 x 390 mm;- Opcional: 

Saída de dados RS 232;- Função TARA até capacidade 

máxima;- Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;- 

01 ano de garantia. 

UND 6 

6 

BALANÇA DIGITAL 350KG - Plataforma com bateria interna. 

Descrição: Pés anti-derrapantes; Voltagem: 110v/220v 

(BIVOLT). Graduação de pesagem de 100g em 100g; Pesagem 

máxima de até 350kg;  Painel digital; Função Tara. Dimensões 

estimadas da plataforma: 40 cm Largura, 50 cm Comprimento, 

9 cm Altura. 

UND 4 

7 

BATEDEIRA, uso doméstico, 500W, 4 velocidades, material: 

polipropileno, material da tigela: polipropileno, capacidade da 

tigela: 4 litros, 220 V, cor: preto e inox, 1 par de batedores em 

aço inox. 

UND 8 

8 

BEBEDOURO DE COLUNA - Branco ou inox, para garrafão de 

20 lts, com 2 torneiras, sendo uma para água em temperatura 

natural e outra para água gelada, com desempenho mínimo de 

3,5 lts de água gelada por horas, cuba com capacidade de pelo 

menos 5 lts, - bandeja coletora de água removível, baixo 

consumo de energia, tensão de 220 volts, garantia de 1 ano. 

UND 20 

9 

BEBEDOURO INDUSTRIAL - Branco ou inox, com 4 torneiras, 

para temperatura gelada, voltagem 220v, 177A, Potência 

308,0W, PPF-5 Reter partículas sólidas maiores, como areia ou 

pedra, T33 Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o 

teor de sabores e odores desagradáveis, 200 litros. 

UND 4 

10 
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA - Capacidade de Carga 110 KG, 

altura do assento ao chão 45 cm, em aço, tubo 7/8 c/ espuma. 
UND 40 

11 

CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA - Capacidade de carga 

110 kg, altura do assento ao chão 45cm, em aço, tubo 7/8 c/ 

espuma. 

UND 30 



      

12 

CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA - Confeccionada em 

madeira compensada reflorestada, espuma laminada, perfil em 

pvc e braços fixos modelo orelha, revestida em tecido J. 

Serrano, na cor verde. 

UND 10 

13 

CAIXA ACÚSTICA MULTIUSO - Conta com alto falante de 15 

polegadas; Equalizador gráfico de 5 bandas; Amplificador classe 

AB com potência de 200W RMS; Resposta de frequência de 

70Hz a 20 kHz; Sensibilidade de 98 dB; Impedância de entrada: 

4 Ohms; Possui tecnologia Bluetooth, além de entradas USB e 

SD, destinadas exclusivamente para reprodução de áudio em 

formato MP3; A tecnologia Bluetooth e MP3 Player permitem a 

troca entre pastas e música, atendendo com versatilidade os 

usuários que buscam ótimo desempenho e recursos técnicos; 

Conta com entrada tipo P10 (1/4 de polegada), RCA ou XLR e 

USB;  Saída XLR ou P10; Apresenta suporte para pedestal   e   

alça   para facilitar o transporte; Chave seletora de voltagem; 

Ideal para músicos, bares, restaurantes, pequenas festas e 

pequenos templos de cultos religiosos; Fornece desempenho em 

potência e recursos técnicos para as suas necessidades; 

Versatilidade e alta qualidade, com excelente relação custo-

benefício. 

UND 5 

14 

Caixa de som amplificada - com rodas e alça de transporte, 1 

Microfone com fio, Potência: 350W RMS, Alto falante de 12”, 

Entrada : Microfone, USB e Aux, Leitor de cartão, Rádio FM, 

Iluminação frontal em Led com botão liga/ desliga, Antena 

interna, Bluetooth 5.0, Com função gravação, Bateria interna 

recarregável, Adaptador bivolt AC 110V-240V, Impedância: 4 

OHMS, Frequência de reposta: 40HZ - 18KHZ, Sensibilidade: 

460-480 MV, Bateria de Lítio 7.4V / 1800MAH 

UND 4 

15 

CAIXAS DE SOM P/ COMPUTADOR USB 2.0 - Alimentação 

de força através de porta USB, plug 3,5mm estéreo, controle de 

volume, entrada para fone de ouvido, conexão USB, 3 R.M.S., 

cor preto. 

UND 10 

16 

CAMA BOX CONJUGADA FEITA EM MADEIRAS, PÉS FIXOS, 

ESPUMA D28, REVESTIMENTO EM POLIÉSTER TRATAMENTO 

ANTI ALÉRGICO ÁCARO, BACTÉRIA, FUNGO E MOFO, 

DIMENSÕES MÍNIMAS 188X88X52CM. 

UND 15 

17 

CAMA BELICHE - Material da Estrutura: MDF, Acabamento: 

Pintura U.V, Escada: Sim, de 02 degraus, Lateral Proteção: Sim, 

proteção para mais segurança, Peso Suportado: Suporta ate 

100 Kg cada cama, Acomoda Colchão: Na medida de 88 cm 

largura por 188 cm de profundidade, (colchão não incluso). 

UND 10 

18 

CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MEGAPIXELS: - 

Resolução mínima de 12.1 megapixels com alta sensibilidade; 

zoom óptico de 4x e zoom digital de 8x; led de no mínimo 2.4; 

comunicação através de USB; memória interna de 24mb. 

Acessórios fornecidos: cartão de memória de no mínimo 2gb; 

bateria recarregável; carregador de bateria; cabo AV/USB; cabo 

de alimentação; cordão de mão; CD-ROM pmb; manual de 

instrução em português. garantia mínima de 24 meses. 

UND 2 

19 

Celular Desbloqueado - Preto - Chip Comum - Dual Chip - 

Memória Interna 32MB  - Display 1.4" Câmera traseira, Sem 

Câmera, bateria Li-Ion 950 mAh, Banda Terminal 2G (GSM): 

850/900/1800/1900 MHz, Conectividade 2G, Bateria; 

Carregador de viagem; Manual Dimensões aproximadas do 

produto - cm (AxLxP) 10,89x4,5x1,4cm, Peso líq. aproximado 

do produto (kg) 66g, Garantia do Fornecedor 12 meses. 

UND 3 

20 

A.C 

COMPUTADOR - Processador: Intel Core I5, Chipset: H61 

Express, Memória Ram: 8gb Ddr3 1333mhz, Hd: 500gb Sata 

Placa Mãe: Portas USB:), 4 Portas USB 2.0 (4 No Painel 

UND 19 



      

Traseiro, Pretas) Rede (Lan): 10/100 Som: Realtek Alc887 Com 

8 Canais, Memória De Vídeo (Gráfico): 1 Gb Conexões De 

Vídeo: Saída Multi-Vga: Rgb Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, 

Ps2 Mouse, Lan, 4 X USB,3 X Áudio. 

21 

C.R 

COMPUTADOR - Processador: Intel Core I5, Chipset: H61 

Express, Memória Ram: 8gb Ddr3 1333mhz, Hd: 500gb Sata 

Placa Mãe: Portas USB:), 4 Portas USB 2.0 (4 No Painel 

Traseiro, Pretas) Rede (Lan): 10/100 Som: Realtek Alc887 Com 

8 Canais, Memória De Vídeo (Gráfico): 1 Gb Conexões De 

Vídeo: Saída Multi-Vga: Rgb Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, 

Ps2 Mouse, Lan, 4 X USB,3 X Áudio. 

UND 6 

22 

COMPUTADOR - Processador: Intel I3 3.30 GHz, Mínimo de 

2 núcleos e 2 threads, 3 MB cache, 4ª Geração (ou processador 

equivalente); Memória RAM: 4 GB DDR3 – 1600 MHz; HD: 500 

GB SATA III, 7200 RPM; Gravador de DVD/CD: Sim; Placa Mãe: 

Tipo Asus ou Gigabyte  ou equivalente), Compatível com os 

periféricos especificados. Sistema Operacional: Windows 8 64 

Bits (ORIGINAL). Obs.: Com o cabo de energia incluso. 

UND 20 

23 

ESPREMEDOR DE FRUTAS, acionamento automático, potência 

70W, Potência de 70W,Alta performance e resistência. 

Acionamento automático por pressão, Jarra de alta capacidade 

– 1,5L, Encaixe rápido e prático. Peças removíveis. Base 

antiderrapante. Peneira com fácil encaixe, Tampa transparente 

com aba ajustada à jarra. Motor silencioso. 220 V 

UND 5 

24 

ESTABILIZADOR - Tensão: BIVOLT (Entrada 220V/ Saída 

110V); Potência: 1000 VA; Tomadas: Mínimo 4 (Padrão atual); 

Obs.: Estabilizador de acordo com as novas normas do 

INMETRO, proteção contra sub/sobre tensão e sobrecarga com 

desarme e rearme automático da saída. 

UND 35 

25 

ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" - Medindo 1,40 x 1,40 m, 

com as seguintes. Características: mesa com tampo único em 

"l", tipo estação de trabalho, em madeira aglomerada com 25 

mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa 

pressão em ambas as faces em cabeçamento com fita de borda 

em pvc de 3,0 mm na parte frontal e demais arestas com fit de 

borda de pvc de 1,5 mm na mesma cor do tampo .Painel frontal 

em madeira aglomerada com espessura de 18 mm e revestido 

com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces 

na cor carvalho gris, encabeçada na parte inferior com fita de 

borda 0,5mm da cor do melamínico, fixado a estrutura através 

de parafuso. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo 

por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta 

resistência e abrasão e impactos, com secagem em estufa 

resistente a teste de nevoa salina, com coluna central em chapa 

de aço medindo aproximadamente sae 1020 30 x 200 x 1,2 

mm, em tampa para passagem de fiação com 03 orifícios, 

injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço 

medindo aproximadamente sae 1020 20 x 30 x 1,2 mm, e 

travessa inferior de tubo de aço elíptico medindo 

aproximadamente sae 1020 20 x 45 x 1,9 mm conformado com 

raio médio de 1100 mm e profundidade de 640 mm, com 

porteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas 

reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta 

resistência. estrutura fixada ao tampo través de parafuso 

comentado 5,0 x 40 mm com alta resistência ao toque. Fixação 

de painéis através de parafuso. Guia para passagem com no 

mínimo 03 orifícios para cabos com tampa removível, injetado 

em polietileno, garantia de 01 (um) ano do fabricante. 

UND 11 

26 
ESTANTE ABERTA EM AÇO - Com 06 (seis) prateleiras, 

medindo aproximadamente: (2,00 x 0,96 x 0,40)m. 
UND 25 



      

27 
FICHÁRIO TIPO ARQUIVO - Com 04 (quatro) gavetas; em 

laminado melamínico cor cinza; com chave. 
UND 15 

28 

Fogão Piso - Acendimento Automático Bocas mínimo de 4, 

Acendimento total, Puxador aço, Botões removíveis, Sem Timer, 

Botões removíveis, Prateleiras do forno1 fixa, Consumo 

(kWh)9,6 Cor Branco, Capacidade do forno (litros)53,2, 

Tensão/Voltagembivolt, Eficiência EnergéticaA Potência dos 

queimadores- 1 (3kW), 1 (2kW) e 2 (1,7kW), Consumo de 

EnergiaA (menos 25% de consumo), Garantia12 Meses. 

UND 6 

29 

FORNO MICROONDAS -  Forno microondas 20 L forno com 

capacidade de 20 litros, 800 W, Programável, Painel digital, 

prato giratório, alimentação 220 V. 

UND 4 

30 

FRAGMENTADORA DE PAPEL - Corte em partículas, 

capacidade mínima para 05 folhas, com acionamento 

automático, 220v. garantia de 01 (um) ano do fabricante. 

UND 3 

31 

FREEZER HORIZONTAL 500L - Sistema de refrigeração, 

branco, 2 portas 220 volts. Dimensões estimadas: Largura 1,50 

m, Altura 1m, Profundidade 75 cm, com dreno de degelo. 

UND 5 

32 

GELADEIRA - Com capacidade mínima de 260 litros 

alimentação: 220v, cor branca com garantia total de 01 (um) 

ano do fabricante produto, com selo procel de economia de 

energia. 

UND 3 

33 

GPS PORTÁTIL - Visor de 2,2 legível sob luz solar, mínimo 2 

GB de Memória interna, com cabo USB, armazena até 5.000 

Waypoints, resistente a água, sistema de dupla bateria (pilhas 

AA ou baterias NiMH opcional), Duração da bateria de 16 horas. 

UND 5 

34 

GUILHOTINA PARA PAPEL - Características: Capacidade 

máxima de corte: até 20 folhas de 75 g; Comprimento do corte: 

460 mm; Dimensões (mm): 675 x 375 x 080; Dimensões do 

tampo: 540 x 350 mm; Tampo em aço pintado 

eletrostaticamente para maior resistência; Serigrafia com escala 

milimétrica e dimensões mais usuais de corte; Lâminas em aço; 

Apoio em borracha para maior aderência; Régua de segurança e 

prensadora de folhas; Peso aproximado: 4,6 kg. 

UND 5 

35 

HD EXTERNO 1TB USB PORTÁTIL (Sistema operacional 

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 

XP SP3; USB 3.0 – 4.8GB/s) 

UND 15 

36 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (impressora, copiadora e 

scanner) a laser, com toner carregado.  Com entrada de rede 

(Rj45) e conexão USB. Com suporte aos sistemas operacionais: 

Windows 7 32 bits e 64 bits, Windows 8 e Windows 8.1., 

Windows 10 Tensão nominal de entrada de 110/220v (bivolt). 

Incluso cabo de alimentação e cabo USB compatível com a 

impressora. Velocidade de impressão: A4: Até 20 ppm; Saída 

da primeira página, preto: Em até 8,3 segundos. Resolução de 

impressão: Preto (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi. Tecnologia 

de impressão: Laser. Número dos cartuchos de impressão: 1 

cartucho de toner preto. Conectividade padrão: Usb 2.0 de alta 

velocidade, 802.11g/b sem fio. Capacidade sem fios: Sim, Wi-Fi 

802.11 b/g/n incorporada. Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: 

Até 10,000 páginas. Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; 

A5(Lef); B5 (Jis); Ofício; Envelope (Dl,C5) 

UND 15 

37 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 

COLORIDA (ECOTANK) - Multifuncional - Imprime até 4.500 

páginas em preto e 7.500 páginas coloridas. Funções: imprimir, 

enviar fax, digitalizar, copiar, web. Resolução de cópia até 1200 

x 600 dpi; Design compacto; Tanque frontal, mais fácil de 

recarregar e monitorar os níveis de tinta. Conectividade: USB, 

Wi-Fi; Características: Com scanner, Conexão sem fio: 

UND 15 



      

Tamanho do papel: 10 x 15 cm, 7 x 17 cm, A4, A6, Ofício; Cor 

da impressão: Colorida e Preto; Tecnologia de impressão: Jato 

de tinta; Velocidade de impressão (colorida): 15 ppm: 

Velocidade de impressão (monocromática): 10 ppm; Tipo: 

Multifuncionais; Sistemas operacionais compatíveis: microsoft® 

windows® 7, Windows vista®, windows® xp (sp2); mac os x 

v10.5, v 10.6; Linux; Acompanha um kit de garrafas de tinta 

EcoTank equivale a 35 kits de cartuchos; Cabo fonte e de 

conexão inclusos. Garantia mínima de 01 (um)ano do 

fabricante. 

38 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WIFI MONOCROMÁTICA 

- Características mínimas: - velocidade de -mpressão 24ppm; 

ciclo de trabalho até 30.000/mês; alimentador automático de 

originais; tampa de vidro; capacidade15 folhas size: 

5.83x8.27in. to 8.5x14 in.; saída frente e verso manual; 

conectividade USB 2.0 recurso de fax 0/100basetx ethernet, 

USB 2.0, wifi, catálogo de endereços; rediscagem automática; 

botóes de 1 oque*destino da digitalização: digitalizar para USB, 

digitalizar para ftp, digitalizar pasta; USBme-mail.Formatos de 

arquivos de digitalização: jpeg, pdf, tiff; recursos de segurança: 

ipv6, snmpv2; impressão com tempo de saída apenas 8 

segundos. resolução máxima de impressão 1200x1200 dpi; 

processador 300mhz; memória de impressão 128mb/128mb; 

linguagem de descrição de páginas pdl, baseados em host. 

Recursos de impressão: várias páginas numa folha, impressão 

de USB, marca dágua. cópia: tempo de saída primeira cópia 8 

segundos; recursos de supressão de fundo, cópia de livros. 

Garantia mínima de 01(um) ano do fabricante. 

UND 8 

39 

Impressora Térmica Nao Fiscal - Tamanho da impressão: 

58mm, Tamanho do rolo: 65mm, Resolução: 384dpl, 

Interfaces: USB, Fonte: 12X24, pontos: 9x17 pontos: 24x24 

pontos, Características aceitas: EM437/ Katakana/ OEM850/ 

OEM860/ OEM863/ OEM865/ oeste Europa/ Grego/ hebraico/ 

EastEurope/ Irã/ WPC1252/ OEM866/ OEM852/ OEM858/ 

IranII/ Letónia/ árabe/ PT1511251/ OEM747/ WPC1257/ 

Vietnam/ OEM864/ hebraico/ WPC1255/ Thai. Caixa de Saída: 

DC 12 / 1A, Potência: Bivolt, 50 - 60 Hz, Idiomas: 19 Tipos 

diferentes, Controle da gaveta de dinheiro: DC12V / 1A, 

Drivers: Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 

7, Win8 e Win10 Linux, Garantia de 03 Meses contra defeitos de 

fabricação. 

UND 2 

40 

Kit Antena com mínimo de 60cm Com recepitor Cabo- 5g- 

kIT Completo mínimo 60cm 01 Receptor e Conversor Simples 

01 Kit cabo 15m (com conectores). Com o sinal de Banda KU, 

fabricada em aço 100% galvanizado e resiste a ventos de 100 

km/h. Frequência de Operação: 10.7>12.75 GHz Ganho 10,7 

GHz >35.5 dBi Ganho 11,7 >GHz36.1 dBi Ganho >12,75 GHz > 

36.5 dBi Largura de Feixe de -3dB< 2.8o Isolação de 

Polarização Cruzada>20 dB Temperatura de ruído 11.7 GHz 30o 

de elevação 27K Ângulo Offset 21o Relação f/D 0.60 Faixa de 

ajuste de elevação 30o > 90o Faixa de ajuste de azimute :360o 

Montagem universal: Piso ou parede Resistência a ventos :100 

Km/h Sobrevivência a ventos:140 Km/h PRODUTO BIVOLT – 

110/220V Resolução de 

Imagem:720x576p720x480N1920x1080i Relação de aspecto: 

4:3/16:9 Saída de áudio e vídeo: P2 Digital HDMI Tensão:100 

VAC - 240 VAC Consumo: 14,3W Acesso Condicional: 

Verimatrix Cabo HDMI: Versão 1.4 LNBF KU UNIVERSAL Esse 

LNBF que acompanha o Kit é Universal para 1 receptor. Caso 

necessita para 2 ou mais é necessário outro LNBF. 

KIT 4 



      

41 

Lavadoura de Roupa de 15kg - Acesso ao cesto: Superior, 

três Enxágues, com Centrifugação, Dispenser para sabão, 

Dispenser para amaciante, Elimina fiapos através do filtro, 

Níveis de água: Extra Baixo, Baixo, Médio, Alto, 220V. 

UND 3 

42 

Liquidificador - Nº de velocidades: 3, Função pulsar, Copo de 

Polipropileno, Lâminas Integradas ao copo em aço inox, Trava-

cabo patenteado, Guarda-fio com encaixe para plug. 

UND 10 

43 

Liquidificador Industrial - MATERIAL - CORPO: Inox, 

ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 220v, POTÊNCIA: 1/HP /800Wats, 

FREQUÊNCIA: 50/60 Hz, ROTAÇÃO: 18.000RPM, ALTURA: 51 

CM, LARGURA: 18 CM, PROFUNDIDADE: 18 CM, PESO: 2.600 

KG, TAMPA: Alumínio Repuxado,COPO: 2 Litros Inox. 

UND 7 

44 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Baixa Rotação 10L - 

Dimensões aproximandas: altura: 89 cm largura: 28 cm 

profundidade: 21 cm peso: 8.400 kg, indicados para: 

restaurantes, cozinhas industriais, hotéis, cantinas, escolas e 

creches. Voltagem: 220V. Material da jara: Inox. Material 

predominanne: Inox. Potência mínima: 1200 Watts. Com 

certificação do Inmetro. 

UND 10 

45 

LIXEIRA DE AÇO INOX 12 L - Com alça para transporte, 

balde plástico removível com alça em metal cromado, com 

pedal de apoio. 

UND 30 

46 

LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - confeccionada em 

madeira compensada reflorestada reta, espuma injetada, perfil 

em pvc. medindo:  A - 0,95 cm / L - 2,00 cm / P - 0,58 cm, na 

cor verde. 

UND 20 

47 

MESA P/ ESCRITÓRIO MODELO SIMPLES - TAM. 150 cm X 

75cm X 67cm, com 03 gavetas na cor cinza, fabricada em MDF 

com bordas em PVC , gavetas com chave que tranca todas e 

pés em aço carbono pintados com pintura epóxi. 

UND 25 

48 

MICROFONE SEM FIO - Especificações técnicas. Modulação 

FM, Resposta de frequência,    40Hz~20Khz. Sistema de 

Transmissão VHF, conector de Saída 1/4”, capsula dinâmica 

unidirecional. Led Indicador de AF e RF no Painel, pilhas AA 

1,5DC. 

UND 3 

49 

MONITOR - Polegadas: 18.5” ou superior; TIPO: LCD/LED; 

Entrada: RBG (VGA); Resolução: 1366x768 ou superior; Com 

regulação de altura. Obs.: Com cabo de energia, cabo RGB 

inclusos. 

UND 45 

50 MOUSE - na Cor: Preto; Conexão: USB com Fio DPI: 1200 DPI. UND 50 

51 

MOUSE WIRELESS SEM FIO - Com alimentação a pilha, 

rolagem multidirecional, sensor a laser, com 3 botões, com 2.4 

GHZ, cor preto. 

UND 15 

52 

NOBREAK - Tensão: tensão nominal de entrada 115/127/220v 

(bivolt) tensão nominal de saída 115v, potência de 800 VA, no 

mínimo com 4 tomadas (padrão atual) proteção contra 

sub/sobre tensão e sobrecarga com desarme e rearme 

automático da saída. Garantia de 1 (um) ano. 

UND 30 

53 

Nobreak 2.2 KVA - Características e Benefícios: On-line; 

Bivolt; Saída Senoidal pura; Saída Estabilizada; Tempo de 

Transferência: ZERO; Auto teste automático do nobreak e das 

baterias; Compatível com plataformas Windows, Netware, Linux 

e Solaris; Potência: 2200VA / 1400W; Condições ambientais 

mínimas: Trabalha em temperatura ambiente de 0ºC a 40ºC e 

umidade relativa de 0% a 95% sem condensação; Alimentação 

de entrada: plugue padrão NBR14136: 20A; Tomadas de saída: 

6 tomadas padrão NBR14136: 10A; Dimensões estimadas (L x 

A x P): 176 x 260 x 460 mm; Tensão de alimentação: 120V ou 

220V, com seleção manual através de chave seletora de 

UND 2 



      

tensão; Frequência: 60 Hz ± 5% (opcionalmente 50Hz); 

Corrente de entrada: 120 V: 18,4 A - 220 V: 10ª; Baterias 

seladas reguladas por válvula com capacidade: 9Ah. 

54 

NOTEBOOK - Com processador 2ª geração Intel core i5, 4 GB 

de memória DDR1333mhz, HD 500 GB, tela led 14”, Wi-Fi, 

leitor de cartão, 4 entradas USB, leitor e gravador de CD e DVD, 

bateria até 5Hs, com Windows 8 64bits original. 

UND 8 

55 PEN DRIVE 16 GB UND 25 

56 PEN DRIVE 32 GB UND 20 

57 

PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO com espiral simples. 

Com ajustes de margem e profundidade, gaveta para depósito 

de resíduos. Especificações: Perfuração: Redonda; Extensão de 

perfuração: 330 mm; Tamanho da mesa: 350 x 320 mm; 

Capacidade de perfuração: 30 folhas; Peso da máquina: 10 Kg; 

54 furos - Papel oficio 2; 50 furos - Papel A4; 35 furos – Carta; 

Garantia: 6 meses. 

UND 5 

58 

PROCESSADOR DE ALIMENTOS - funções: Fatiador, ralador, 

cortador, picador; material da base: plástico, potencia: 250W, 

220 V; Capacidade: 500 ml, Cor: Preto. 

UND 3 

59 

PROJETOR 3000 ANSI LUMENS HDMI (DATA SHOW) - 

(características mínimas): resolução nativa xga: (1024x768); 

proporção nativa 4;3; resolução rgb: xga (1024x768); tela 

(polegadas): 30 a 350; vídeo (linhas de tv): 480; compatível 

com hdtv; lâmpada: 200w uhe; durabilidade da lâmpada: 5000 

horas; tecnologia de projeção 3 lcd; acompanha matela e 

controle remoto. voltagem 110/220 v. garantia mínima de 01 

(um) ano do fabricante. 

UND 5 

60 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 200X120 - Losa fórmica com 

moldura de alumínio. 
UND 10 

61 

ROTEADOR WI-FI 2.4 GHZ - Software de Instalação, 1 Cabo 

de Rede, 1 Fonte de Alimentação LAN: 4 portas / Internet: 1 

porta. 

UND 30 

62 

SMARTPHONE -  32GB no mínimo de mémoria interna, 4G Wi-

Fi, Tela mínima de 6.5'', Dual Chip, mínimo 3GB RAM, Câmera 

mínima de 8MP e Selfie 5MP - Preto 

UND 8 

63 
TECLADO - Cor: Preto, Conexão: USB com Fio, Padrão: ABNT 2 

/ PT-BR. 
UND 30 

64 
TECLADO WIRELESS SEM FIO - Com entrada USB, garantia 1  

(um) ano, com 2.4 GHZ, cor preto. 
UND 15 

65 

TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 100 POL – Descrição: Tela 

de projeção com tripé acoplado, facilitando o transporte e 

manuseio do produto, com montagem e desmontagem simples 

e rápida, possui sistema retrátil com enrolamento automático 

da tela, é o equipamento ideal para realizar projeções, 

melhorando a qualidade das imagens das apresentações. 

Características do Produto: Polegadas: 100" (4:3) e 92" (16:9); 

Formato: 4:3 (100") e 16:9 (92"); Cor das bordas: Preta; Cor 

da área de projeção: Branca; Cor do produto: Preta; Tecido: 

Matte White (verso preto); Medidas da área de projeção: 203 

(C) x 152 (A) cm; Medidas do produto: 220 (C) cm; Medidas da 

caixa: 228 (C) x 18 (L) x 12 (A) cm; Altura máxima (parte 

superior): 260 cm; Altura mínima (parte superior): 160 cm; 

Altura máxima (parte inferior): 130 cm; Altura mínima (parte 

inferior): 50 cm; Peso do produto: 7,7 Kg; Peso da embalagem: 

9 Kg. 

UND 2 

66 

TELEFONE COM FIO PRETO - Com 3 funções Flash, 

Redial/Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 

timbres de campainha, 2 posições mesa e parede. 

UND 20 



      

67 

TELEFONE SEM FIO - tecnologia dect 6.0.- identificação de 

chamadas dtmf e fsk.- capacidade para até 7 ramais (base + 6 

ramais).- discagem rápida para 10 números. -som de teclado. - 

data, hora e despertador.- 7 tipos de toque.- 5 opções de 

volume de toque; opções de volume de recepção de áudio. - 

pre-dialing.- atendimento programável.- funções flash, rediale 

mute.- indicador de carga de bateria (ícone no display).- 

programável.- código de área- tom/pulso. Garantia de 01 (um) 

ano do fabricante. 

UND 10 

68 

TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM - 110v para 220v, 

1500VA. Com plugues e tomadas de acordo com o novo padrão 

(3 pinos). 

UND 30 

69 

TV SMART LED 43’ FULL HD - Com 3 HDMI 1 USB  com 

suporte, controle remoto, cabo de alimentação Dim. 

Aproximadas 56,7 x 97 x 8,9cm. 

UND 5 

70 

Ventilador de Coluna - com 6 Pás, 3 velocidades, Oscilante, 

Inclinação regulável, Coluna com regulagem de altura: Máx: 

1,50 / Míni:1,10, Super potente, Dimensões: 150 cm x 45 cm x 

41 cm, Peso: 5,70 kg, 220V. 

UND 15 

71 

Ventilador de mesa - 6 de pás, Garantia 12 meses, 

Frequência de 60 Hz, em Polipropileno, Consumo de Energia 

(kW/h) de 0,05 Kw/h, 30cm de Diâmetro, Preto, 220V, 50 W. 

UND 7 

72 

VENTILADOR DE PAREDE - Com 50 cm de diâmetro - tensão: 

220v, oscilante, em aço preto com, 3 velocidades, 200 wats ou 

similar. 

UND 20 

 

4.3. Responsável pelas cotações: Hellen Gabrielle da Silva Sousa, matrícula 9281. 

 

5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As obrigações financeiras assumidas correrão por conta dos recursos constantes da seguinte dotação 

orçamentária: 

 

Gabinete do prefeito 

Unidade Gestora: 02 10 

Funcional: 04 122 0401 1801 0000 

Ficha: 020 

 

Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento  

Unidade Gestora: 02 20 

Funcional: 04 122 0401 1805 0000 

Ficha: 040 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Secretaria de agricultura e meio ambiente 

Unidade Gestora: 02 60 

Funcional: 20 122 2001 1817 0000 

Ficha: 097 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

 

Secretaria De Infra Estrutura 

Unidade Gestora: 02 70 

Funcional: 04 122 1501 1826 0000 

Ficha: 124 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Secretaria De Educação 

Unidade Gestora: 0801 

Funcional: 12 122 1201 1917 0000 

Ficha: 467 



      

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 361 1201 1892 0000 

Ficha: 495 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: Recurso Próprio 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 361 1201 1892 0000 

Ficha: 496 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: FUNDEB 30% 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 361 1202 1924 0000 

Ficha: 514 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: Salário Educação 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 365 1201 1898 0000 

Ficha: 537 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: Recurso Próprio 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 365 1201 1898 0000 

Ficha: 538 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: FUNDEB 30% 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 361 1201 1905 0000 

Ficha: 564 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: FUNDEB 30% 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 361 1201 1926 0000 

Ficha: 564 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: FUNDEB (Complementação) 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 365 1201 1906 0000 

Ficha: 592 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: FUNDEB 30% 

 

Unidade Gestora: 08 01 

Funcional: 12 365 1201 1928 0000 

Ficha: 595 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: FUNDEB (Complementação)  

 

Secretaria De Saúde 

Unidade Gestora : 030401 

Funcional:10.302.1002.1871.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 



      

Fonte:RP                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 379 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional:10.122.1001.1862.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte:RP                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 372 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional: 10.301.1001.1868.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: RP 

Ficha: 375 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional: 10.301.1001.1868.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: RV  

Ficha: 376 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional: 10.301.1001.1868.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte: RV  

Ficha: 376 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional: 10.302.1002.1871.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte:RV                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 380 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional:10.303.1001.1872.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte:RP                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 382 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional:10.303.1001.1872.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte:RP                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 381 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional: 10.305.1001.1874.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte:RP                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 385 

 

Unidade Gestora: 030401 

Funcional:10.305.1001.1874.0000 

Elemento de despesa: 4.4.90.52.00 

Fonte:RV                                                                                                                                                                                                               

Ficha: 386 

 

Secretaria de Desenvolvimento Social 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 122 0801 1848 0000 



      

Ficha: 177 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 243 0817 1921 0000 

Ficha: 197 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 243 0817 0000 

Ficha: 197 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 244 0802 1855 0000 

Ficha: 219 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 244 0802 1855 0000 

Ficha: 220 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 244 0803 1857 0000 

Ficha: 248 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 244 0803 1857 0000 

Ficha: 249 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

Unidade Gestora: 0302 

Funcional: 08 244 0805 1859 0000 

Ficha: 251 

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 

 

6. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 

 

6.1. O objeto do presente Termo de referência é de natureza comum, uma vez que os padrões de 

desempenho e qualidade estão objetivamente definidos neste instrumento, em conformidade com o 

parágrafo único do Art, 1° da Lei 10.520/2002. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

7.1. Fornecer mão-de-obra qualificada para a ENTREGA dos objetos deste termo de referência; 

 

7.2. Cumprir todas as Normas internas e Procedimentos Administrativos da CONTRATANTE; 

 

7.3. Planejar, conduzir e executar a entrega dos itens dentro das Normas de Segurança do Trabalho vigentes 

e exigíveis por Lei; 

 

7.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os produtos entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais empregados; 

 

7.5. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações deste termo de referência. 

 



      

7.6. Demais obrigações contidas em lei e permissivas no contrato administrativo. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Fornecer todas as informações necessárias para a perfeita entrega dos produtos; 

 

8.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor 

especialmente designado; 

 

8.2. Efetuar o pagamento no prazo previsto; 

 

8.3. E demais obrigações fixadas no contrato a ser celebrados com a contratada; 

 

9. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 

9.1. A aquisição do presente objeto deverá ser realizada por meio de licitação na modalidade pregão 

eletrônico, nos termos do art. 1°, § 1°, Decreto nº 10.024/2019, utilizando o critério de MENOR PREÇO 

POR ITEM; 

 

9.1.1 Nos termos do Parágrafo Único do Art. 7º do Decreto 10.024/2019, no julgamento das propostas para 

busca do melhor preço serão considerados o compromisso com os prazos de entrega, o atendimento às 

especificações técnicas, visando garantir os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade;  

 

9.1.2 Forma de Execução: Os produtos deverão ser ofertados de forma parcelada conforme solicitação 

oficial da Prefeitura Municipal de Afrânio/PE, através da Secretaria Municipal de Divisão de Cultura e demais 

secretarias. 

 

9.1.3. Após a estimativa de preços, Poderão participar desta licitaçãao os licitantes que detenham 

atividades pertinentes e compatíveis com o objeto, nos seguintes casos:  

 

a) Nos itens de  Ampla Concorrência (AC) qualquer interessada, que detenha atividade pertinente 

e compatível com o objeto da licitação. 

 

b) Nos itens de   Cota Reservada (CR), Exclusivo à participação das MICROEMPRESA - ME, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E/OU ÀS 

COOPERATIVAS - COOP que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, tudo em 

conformidade com o art. 48 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 

147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020, sem prejuízo à participação nos itens de 

Ampla Concorrência. 

 

c) Para os demais itens, Exclusivo à participação das MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE – EPP, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI E/OU ÀS COOPERATIVAS – 

COOP. 

 

9.2. Na licitação, recomenda-se a utilização do modo de disputa ABERTO/FECHADO, revisto nos Arts. 31, 

inciso II e 33 do Decreto 10.024/2019. 

 

10. ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

10.1. Conforme o Decreto nº 10.024/2019, especificamente no seu Artigo 15, parágrafo 1º e 2º, este 

processo possuirá caráter sigiloso e será disponibilizado exclusiva e permanentemente aos órgãos de 

controle externo e interno. 

 

10.2. Os preços adquiridos seguem os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa 

de preço no que se refere à cotação, bem como pesquisa realizada em banco de preço 

http://www.bancodeprecos.com.br que fica fazendo parte integrante deste processo. 

 

10.3. Foram estabelecidos como base de média de preços, cotações do Banco de Preço, conforme anexo ao 

Termo de Referência. 

 

10.4. No âmbito de cada parâmetro, o resultado da pesquisa de preço foi à média dos preços obtidos. 



      

 

11. VIGÊNCIA CONTRATUAL 

 

11.1. O prazo de vigência da ATA de Registro de Preço será de 12 (doze) meses. 

 

12. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

12.1. O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente ao fornecimento de pedidos, 

após a emissão de nota fiscal devidamente atestada pelo funcionário designado pelo(a) Secretario(a) 

Municipal solicitante, juntamente com as certidões negativas: FGTS, Federal da Fazenda, Regularidade 

Fiscal, Trabalhista e Tributos Municipais. 

12.1. A LICITANTE que vier a ser contratada ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por 

cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do fornecimento dos produtos com a devida 

finalização/entrega, desde que comprovada à responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente 

deverá ser descontado na fatura mensal;  

12.2. Nenhum pagamento será efetuado à LICITANTE que vier a ser contratada que esteja em débito para 

com a Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente 

lhe tenha sido imposta como penalidade; 

12.3. A LICITANTE que vier a ser contratada deverá apresentar a Secretaria, para fins de recebimento das 

faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:  

12.4.1 – Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, através da 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL expedido pela Secretaria da Fazenda Estadual;  

12.4.2 – Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, através de 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal;  

12.4.3 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO expedida pela Secretaria da Receita 

Federal, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do 

artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991;  

12.4.4 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 

apresentação do CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS – CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;  

12.4.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943;  

12.5. Eventual alteração de preços em decorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato só será 

examinada mediante apresentação de documentos que comprovem, de forma inequívoca, a alteração da 

relação encargos/retribuição inicialmente pactuada. 

 

13. HABILITAÇÃO 

13.1. Critérios de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista serão apresentados no Edital. 

13.2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

13.2.1. Além dos atestados técnicos, deverá ser apresentado  catálogo de acordo com as 

especificações técnicas descitas no Termo de Referência 

 

13.2.2.1. Os catálogos deverá ser apresentados em original e ou cópia do site do referido, constando o 

endereço eletrônico no seu rodapé para conferência da equipe técnica. 

 

14. FISCALIZAÇÃO 

 

14.1. O fiscal responsável:DIONISIO EUGENIO AMORIM COELHO, portador do CPF nº 051.875.054-

08, matrícula 9339 neste ato denominado FISCAL,  devidamente credenciado, ao qual competirá dirimir 

as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (Art. 67 da Lei 

8.666/93, com suas alterções). 

14.2. À fiscalização compete, entre outras atribuições: 

I - Solicitar a CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as 



      

providências necessárias ao bom andamento deste certame e anexar aos autos do processo correspondente, 

cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências; 

II - acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo; 

III - encaminhar ao Setor Financeiro da Secretaria os documentos que relacionem as importâncias relativas e 

multas aplicadas à CONTRATADA,  bem como os referentes a pagamento. 

14.3. A fiscalização de que trata esta Clásula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, 

até mesmo perante terceiro, por qualquer irregularidade, inclusive resultante de imperfeições técnicas, 

emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade do CONTRATANTE  ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas 

alterações). 

 

15. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

15.1. Nos termos do Art. 8º, inciso I do Decreto 10.024/2019, o estudo técnico preliminar faz parte 

integrante deste termo no seu anexo I. 

 

16. ANEXOS 

16.1. Integram este Termo de Referência, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

16.1.1. ANEXO I – Estudo Técnico Preliminar;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I - A 

 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

 

1. INTRODUÇÃO  

1.1. O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o 

atendimento da demanda que consta no Documento de Oficialização da Demanda, bem como 

demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações 

necessárias para subsidiar o respectivo processo de contratação. Referência: Art. 11 da IN SGD/ME 

nº 1/2019. 

 

2. OBJETO 

2.1. Análise da viabilidade, e levantamento dos elementos essenciais que irão compor a 

solução de eventual Contratação De Empresa para Fornecimento de materiais permanentes diversos e 

equipamentos gerais visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Afrânio/PE e demais 

secretarias. Entrega parcelada pelo período de 12 (doze) meses. Conforme especificações estabelecidas 

neste termo de referência. 

 

3. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS 



      

3.1. Todos os equipamentos solicitados neste Estudo Técnico Preliminar justificam-se em razão da 

necessidade das secretarias municipais em manter o pleno funcionamento das atividades 

administrativas, dando suporte às tarefas e ações operacionais nas atividades desenvolvidas, bem como 

para a substituição dos existentes por estarem depreciados pelo longo período de sua utilização; 

 

4. REFERÊNCIA LEGAL 

4.1. Aplicam-se à contratação proposta, as seguintes normativas: 

4.1.1. Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências; 

4.1.2. Instrução Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o 

procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação 

de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 

4.1.3. Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui no âmbito da União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação 

denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências; 

4.1.4. Decreto n.° 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na modalidade 

pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os 

serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração 

pública federal; 

4.1.5. Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema de Registro de 

Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 

 

5. ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS 

5.1. Com intuito de averiguar a quantidade necessária para aquisição pretendida foi realizada a 

apuração das quantidades seguinte memória de cálculo e/ou justificativa. 

ÍTEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 

1 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTU’S, 220V – 

split system com condensadora, com alimentação do 

condicionador de ar: 220 vts, capacidade do condicionador de 

ar split: 9.000 btus/h, consumo: máximo 1400 w, com controle 

de condicionamento de ar remoto e sem fio, modelo: parede, - 

tipo do condicionador: split system aparente, com no mínimo 2 

velocidades de condicionamento de ar. Garantia de 01 (um) ano 

do fabricante. 

UND 20 

2 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTU’S, 220V 

– split system com condensadora, com alimentação do 

condicionador de ar: 220 vts, capacidade do condicionador de 

ar split: 12.000 btus/h, consumo: máximo 1400 w, com 

controle de condicionamento de ar remoto e sem fio, modelo: 

parede, - tipo do condicionador: split system aparente, com no 

mínimo 2 velocidades de condicionamento de ar. Garantia de 01 

(um) ano do fabricante 

UND 20 

3 

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU’S, 220V 

- Características: • Filtro de íon (desodorizante): A força dos 

íons negativos remove completamente as sujeiras e odores do 

ar mantendo a sala confortável. • Desumidificador • Aletas de 

oscilação vertical • Aletas de fechamento automático • 

Oscilação horizontal para direita/esquerda • Aletas automáticas 

• Comutador automático • Sleep timer • Ajuste automático do 

fluxo do ar • Filtro de catequina: base de maçã • Timer 

programável • Produto ecologicamente correto: utiliza o gás 

R410A que não agride o meio ambiente e é inofensivo para a 

saúde de sua família. Informações Técnicas Capacidade (Btus) 

18000 Ciclo Quente/Frio Operação Eletrônico Tensão (v) 220 

Consumo (w) 1.191 / 2.350 Classificação Inmetro A, Unidade 

Interna - LxAxP (mm) 4998 x 320 x 228 Unidade Externa - 

LxAxP (mm) 790 x 578 x 315, Peso Unidade Interna (kg) 14 

Peso Unidade Externa (kg) 44 Compressor Inverter. 

UND 20 



      

4 

ARMÁRIO - Com 2 portas,  4 prateleiras com chaves medindo 

1,71cm de altura X 60cm de Largura X31,5 profundidade em  

material FF impregnado na cor fresno. 

UND 15 

5 

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ELETRÔNICA ADULTO - 

200Kg W 200/100A - Estrutura em chapa de aço carbono;- 

Padrão na cor branca;- Capacidade máxima 200 kg, divisões de 

100 g;- Tapete em borracha anti-derrapante;- Pés reguláveis 

em borracha sintética;- Régua antropométrica com escala de 

1,00 a 2,00 m;- Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento 

automático;- Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 

8,1 mm de largura;- Plataforma: 340 x 390 mm;- Opcional: 

Saída de dados RS 232;- Função TARA até capacidade 

máxima;- Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;- 

01 ano de garantia. 

UND 6 

6 

BALANÇA DIGITAL 350KG - Plataforma com bateria interna. 

Descrição: Pés anti-derrapantes; Voltagem: 110v/220v 

(BIVOLT). Graduação de pesagem de 100g em 100g; Pesagem 

máxima de até 350kg;  Painel digital; Função Tara. Dimensões 

estimadas da plataforma: 40 cm Largura, 50 cm Comprimento, 

9 cm Altura. 

UND 4 

7 

BATEDEIRA, uso doméstico, 500W, 4 velocidades, material: 

polipropileno, material da tigela: polipropileno, capacidade da 

tigela: 4 litros, 220 V, cor: preto e inox, 1 par de batedores em 

aço inox. 

UND 8 

8 

BEBEDOURO DE COLUNA - Branco ou inox, para garrafão de 

20 lts, com 2 torneiras, sendo uma para água em temperatura 

natural e outra para água gelada, com desempenho mínimo de 

3,5 lts de água gelada por horas, cuba com capacidade de pelo 

menos 5 lts, - bandeja coletora de água removível, baixo 

consumo de energia, tensão de 220 volts, garantia de 1 ano. 

UND 20 

9 

BEBEDOURO INDUSTRIAL - Branco ou inox, com 4 torneiras, 

para temperatura gelada, voltagem 220v, 177A, Potência 

308,0W, PPF-5 Reter partículas sólidas maiores, como areia ou 

pedra, T33 Filtro com carvão ativado, com a função de reduzir o 

teor de sabores e odores desagradáveis, 200 litros. 

UND 4 

10 
CADEIRA FIXA SECRETÁRIA - Capacidade de Carga 110 KG, 

altura do assento ao chão 45 cm, em aço, tubo 7/8 c/ espuma. 
UND 40 

11 

CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA - Capacidade de carga 

110 kg, altura do assento ao chão 45cm, em aço, tubo 7/8 c/ 

espuma. 

UND 30 

12 

CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA - Confeccionada em 

madeira compensada reflorestada, espuma laminada, perfil em 

pvc e braços fixos modelo orelha, revestida em tecido J. 

Serrano, na cor verde. 

UND 10 

13 

CAIXA ACÚSTICA MULTIUSO - Conta com alto falante de 15 

polegadas; Equalizador gráfico de 5 bandas; Amplificador classe 

AB com potência de 200W RMS; Resposta de frequência de 

70Hz a 20 kHz; Sensibilidade de 98 dB; Impedância de entrada: 

4 Ohms; Possui tecnologia Bluetooth, além de entradas USB e 

SD, destinadas exclusivamente para reprodução de áudio em 

formato MP3; A tecnologia Bluetooth e MP3 Player permitem a 

troca entre pastas e música, atendendo com versatilidade os 

usuários que buscam ótimo desempenho e recursos técnicos; 

Conta com entrada tipo P10 (1/4 de polegada), RCA ou XLR e 

USB;  Saída XLR ou P10; Apresenta suporte para pedestal   e   

alça   para facilitar o transporte; Chave seletora de voltagem; 

Ideal para músicos, bares, restaurantes, pequenas festas e 

pequenos templos de cultos religiosos; Fornece desempenho em 

potência e recursos técnicos para as suas necessidades; 

UND 5 



      

Versatilidade e alta qualidade, com excelente relação custo-

benefício. 

14 

Caixa de som amplificada - com rodas e alça de transporte, 1 

Microfone com fio, Potência: 350W RMS, Alto falante de 12”, 

Entrada : Microfone, USB e Aux, Leitor de cartão, Rádio FM, 

Iluminação frontal em Led com botão liga/ desliga, Antena 

interna, Bluetooth 5.0, Com função gravação, Bateria interna 

recarregável, Adaptador bivolt AC 110V-240V, Impedância: 4 

OHMS, Frequência de reposta: 40HZ - 18KHZ, Sensibilidade: 

460-480 MV, Bateria de Lítio 7.4V / 1800MAH 

UND 4 

15 

CAIXAS DE SOM P/ COMPUTADOR USB 2.0 - Alimentação 

de força através de porta USB, plug 3,5mm estéreo, controle de 

volume, entrada para fone de ouvido, conexão USB, 3 R.M.S., 

cor preto. 

UND 10 

16 

CAMA BOX CONJUGADA FEITA EM MADEIRAS, PÉS FIXOS, 

ESPUMA D28, REVESTIMENTO EM POLIÉSTER TRATAMENTO 

ANTI ALÉRGICO ÁCARO, BACTÉRIA, FUNGO E MOFO, 

DIMENSÕES MÍNIMAS 188X88X52CM. 

UND 15 

17 

CAMA BELICHE - Material da Estrutura: MDF, Acabamento: 

Pintura U.V, Escada: Sim, de 02 degraus, Lateral Proteção: Sim, 

proteção para mais segurança, Peso Suportado: Suporta ate 

100 Kg cada cama, Acomoda Colchão: Na medida de 88 cm 

largura por 188 cm de profundidade, (colchão não incluso). 

UND 10 

18 

CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MEGAPIXELS: - 

Resolução mínima de 12.1 megapixels com alta sensibilidade; 

zoom óptico de 4x e zoom digital de 8x; led de no mínimo 2.4; 

comunicação através de USB; memória interna de 24mb. 

Acessórios fornecidos: cartão de memória de no mínimo 2gb; 

bateria recarregável; carregador de bateria; cabo AV/USB; cabo 

de alimentação; cordão de mão; CD-ROM pmb; manual de 

instrução em português. garantia mínima de 24 meses. 

UND 2 

19 

Celular Desbloqueado - Preto - Chip Comum - Dual Chip - 

Memória Interna 32MB  - Display 1.4" Câmera traseira, Sem 

Câmera, bateria Li-Ion 950 mAh, Banda Terminal 2G (GSM): 

850/900/1800/1900 MHz, Conectividade 2G, Bateria; 

Carregador de viagem; Manual Dimensões aproximadas do 

produto - cm (AxLxP) 10,89x4,5x1,4cm, Peso líq. aproximado 

do produto (kg) 66g, Garantia do Fornecedor 12 meses. 

UND 3 

20 

COMPUTADOR - Processador: Intel Core I5, Chipset: H61 

Express, Memória Ram: 8gb Ddr3 1333mhz, Hd: 500gb Sata 

Placa Mãe: Portas USB:), 4 Portas USB 2.0 (4 No Painel 

Traseiro, Pretas) Rede (Lan): 10/100 Som: Realtek Alc887 Com 

8 Canais, Memória De Vídeo (Gráfico): 1 Gb Conexões De 

Vídeo: Saída Multi-Vga: Rgb Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, 

Ps2 Mouse, Lan, 4 X USB,3 X Áudio. 

UND 25 

21 

COMPUTADOR - Processador: Intel I3 3.30 GHz, Mínimo de 

2 núcleos e 2 threads, 3 MB cache, 4ª Geração (ou processador 

equivalente); Memória RAM: 4 GB DDR3 – 1600 MHz; HD: 500 

GB SATA III, 7200 RPM; Gravador de DVD/CD: Sim; Placa Mãe: 

Tipo Asus ou Gigabyte  ou equivalente), Compatível com os 

periféricos especificados. Sistema Operacional: Windows 8 64 

Bits (ORIGINAL). Obs.: Com o cabo de energia incluso. 

UND 20 

22 

ESPREMEDOR DE FRUTAS, acionamento automático, potência 

70W, Potência de 70W,Alta performance e resistência. 

Acionamento automático por pressão, Jarra de alta capacidade 

– 1,5L, Encaixe rápido e prático. Peças removíveis. Base 

UND 5 



      

antiderrapante. Peneira com fácil encaixe, Tampa transparente 

com aba ajustada à jarra. Motor silencioso. 220 V 

23 

ESTABILIZADOR - Tensão: BIVOLT (Entrada 220V/ Saída 

110V); Potência: 1000 VA; Tomadas: Mínimo 4 (Padrão atual); 

Obs.: Estabilizador de acordo com as novas normas do 

INMETRO, proteção contra sub/sobre tensão e sobrecarga com 

desarme e rearme automático da saída. 

UND 35 

24 

ESTAÇÃO DE TRABALHO EM "L" - Medindo 1,40 x 1,40 m, 

com as seguintes. Características: mesa com tampo único em 

"l", tipo estação de trabalho, em madeira aglomerada com 25 

mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa 

pressão em ambas as faces em cabeçamento com fita de borda 

em pvc de 3,0 mm na parte frontal e demais arestas com fit de 

borda de pvc de 1,5 mm na mesma cor do tampo .Painel frontal 

em madeira aglomerada com espessura de 18 mm e revestido 

com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces 

na cor carvalho gris, encabeçada na parte inferior com fita de 

borda 0,5mm da cor do melamínico, fixado a estrutura através 

de parafuso. Estrutura metálica com tratamento anti-corrosivo 

por fosfatização e acabamento em pintura epóxi de alta 

resistência e abrasão e impactos, com secagem em estufa 

resistente a teste de nevoa salina, com coluna central em chapa 

de aço medindo aproximadamente sae 1020 30 x 200 x 1,2 

mm, em tampa para passagem de fiação com 03 orifícios, 

injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço 

medindo aproximadamente sae 1020 20 x 30 x 1,2 mm, e 

travessa inferior de tubo de aço elíptico medindo 

aproximadamente sae 1020 20 x 45 x 1,9 mm conformado com 

raio médio de 1100 mm e profundidade de 640 mm, com 

porteiras de acabamento injetadas em polipropileno e sapatas 

reguláveis injetadas em polietileno copolímero de alta 

resistência. estrutura fixada ao tampo través de parafuso 

comentado 5,0 x 40 mm com alta resistência ao toque. Fixação 

de painéis através de parafuso. Guia para passagem com no 

mínimo 03 orifícios para cabos com tampa removível, injetado 

em polietileno, garantia de 01 (um) ano do fabricante. 

UND 11 

25 
ESTANTE ABERTA EM AÇO - Com 06 (seis) prateleiras, 

medindo aproximadamente: (2,00 x 0,96 x 0,40)m. 
UND 25 

26 
FICHÁRIO TIPO ARQUIVO - Com 04 (quatro) gavetas; em 

laminado melamínico cor cinza; com chave. 
UND 15 

27 

Fogão Piso - Acendimento Automático Bocas mínimo de 4, 

Acendimento total, Puxador aço, Botões removíveis, Sem Timer, 

Botões removíveis, Prateleiras do forno1 fixa, Consumo 

(kWh)9,6 Cor Branco, Capacidade do forno (litros)53,2, 

Tensão/Voltagembivolt, Eficiência EnergéticaA Potência dos 

queimadores- 1 (3kW), 1 (2kW) e 2 (1,7kW), Consumo de 

EnergiaA (menos 25% de consumo), Garantia12 Meses. 

UND 6 

28 

FORNO MICROONDAS -  Forno microondas 20 L forno com 

capacidade de 20 litros, 800 W, Programável, Painel digital, 

prato giratório, alimentação 220 V. 

UND 4 

29 

FRAGMENTADORA DE PAPEL - Corte em partículas, 

capacidade mínima para 05 folhas, com acionamento 

automático, 220v. garantia de 01 (um) ano do fabricante. 

UND 3 

30 

FREEZER HORIZONTAL 500L - Sistema de refrigeração, 

branco, 2 portas 220 volts. Dimensões estimadas: Largura 1,50 

m, Altura 1m, Profundidade 75 cm, com dreno de degelo. 

UND 5 

31 

GELADEIRA - Com capacidade mínima de 260 litros 

alimentação: 220v, cor branca com garantia total de 01 (um) 

ano do fabricante produto, com selo procel de economia de 

UND 3 



      

energia. 

32 

GPS PORTÁTIL - Visor de 2,2 legível sob luz solar, mínimo 2 

GB de Memória interna, com cabo USB, armazena até 5.000 

Waypoints, resistente a água, sistema de dupla bateria (pilhas 

AA ou baterias NiMH opcional), Duração da bateria de 16 horas. 

UND 5 

33 

GUILHOTINA PARA PAPEL - Características: Capacidade 

máxima de corte: até 20 folhas de 75 g; Comprimento do corte: 

460 mm; Dimensões (mm): 675 x 375 x 080; Dimensões do 

tampo: 540 x 350 mm; Tampo em aço pintado 

eletrostaticamente para maior resistência; Serigrafia com escala 

milimétrica e dimensões mais usuais de corte; Lâminas em aço; 

Apoio em borracha para maior aderência; Régua de segurança e 

prensadora de folhas; Peso aproximado: 4,6 kg. 

UND 5 

34 

HD EXTERNO 1TB USB PORTÁTIL (Sistema operacional 

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows 

XP SP3; USB 3.0 – 4.8GB/s) 

UND 15 

35 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - (impressora, copiadora e 

scanner) a laser, com toner carregado.  Com entrada de rede 

(Rj45) e conexão USB. Com suporte aos sistemas operacionais: 

Windows 7 32 bits e 64 bits, Windows 8 e Windows 8.1., 

Windows 10 Tensão nominal de entrada de 110/220v (bivolt). 

Incluso cabo de alimentação e cabo USB compatível com a 

impressora. Velocidade de impressão: A4: Até 20 ppm; Saída 

da primeira página, preto: Em até 8,3 segundos. Resolução de 

impressão: Preto (Melhor): Até 1.200 x 1.200 dpi. Tecnologia 

de impressão: Laser. Número dos cartuchos de impressão: 1 

cartucho de toner preto. Conectividade padrão: Usb 2.0 de alta 

velocidade, 802.11g/b sem fio. Capacidade sem fios: Sim, Wi-Fi 

802.11 b/g/n incorporada. Ciclo de trabalho: Mensalmente, A4: 

Até 10,000 páginas. Tamanhos de mídia suportados: A4; A5; 

A5(Lef); B5 (Jis); Ofício; Envelope (Dl,C5) 

UND 15 

36 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA 

COLORIDA (ECOTANK) - Multifuncional - Imprime até 4.500 

páginas em preto e 7.500 páginas coloridas. Funções: imprimir, 

enviar fax, digitalizar, copiar, web. Resolução de cópia até 1200 

x 600 dpi; Design compacto; Tanque frontal, mais fácil de 

recarregar e monitorar os níveis de tinta. Conectividade: USB, 

Wi-Fi; Características: Com scanner, Conexão sem fio: 

Tamanho do papel: 10 x 15 cm, 7 x 17 cm, A4, A6, Ofício; Cor 

da impressão: Colorida e Preto; Tecnologia de impressão: Jato 

de tinta; Velocidade de impressão (colorida): 15 ppm: 

Velocidade de impressão (monocromática): 10 ppm; Tipo: 

Multifuncionais; Sistemas operacionais compatíveis: microsoft® 

windows® 7, Windows vista®, windows® xp (sp2); mac os x 

v10.5, v 10.6; Linux; Acompanha um kit de garrafas de tinta 

EcoTank equivale a 35 kits de cartuchos; Cabo fonte e de 

conexão inclusos. Garantia mínima de 01 (um)ano do 

fabricante. 

UND 15 

37 

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WIFI MONOCROMÁTICA 

- Características mínimas: - velocidade de -mpressão 24ppm; 

ciclo de trabalho até 30.000/mês; alimentador automático de 

originais; tampa de vidro; capacidade15 folhas size: 

5.83x8.27in. to 8.5x14 in.; saída frente e verso manual; 

conectividade USB 2.0 recurso de fax 0/100basetx ethernet, 

USB 2.0, wifi, catálogo de endereços; rediscagem automática; 

botóes de 1 oque*destino da digitalização: digitalizar para USB, 

digitalizar para ftp, digitalizar pasta; USBme-mail.Formatos de 

arquivos de digitalização: jpeg, pdf, tiff; recursos de segurança: 

UND 8 



      

ipv6, snmpv2; impressão com tempo de saída apenas 8 

segundos. resolução máxima de impressão 1200x1200 dpi; 

processador 300mhz; memória de impressão 128mb/128mb; 

linguagem de descrição de páginas pdl, baseados em host. 

Recursos de impressão: várias páginas numa folha, impressão 

de USB, marca dágua. cópia: tempo de saída primeira cópia 8 

segundos; recursos de supressão de fundo, cópia de livros. 

Garantia mínima de 01(um) ano do fabricante. 

38 

Impressora Térmica Nao Fiscal - Tamanho da impressão: 

58mm, Tamanho do rolo: 65mm, Resolução: 384dpl, 

Interfaces: USB, Fonte: 12X24, pontos: 9x17 pontos: 24x24 

pontos, Características aceitas: EM437/ Katakana/ OEM850/ 

OEM860/ OEM863/ OEM865/ oeste Europa/ Grego/ hebraico/ 

EastEurope/ Irã/ WPC1252/ OEM866/ OEM852/ OEM858/ 

IranII/ Letónia/ árabe/ PT1511251/ OEM747/ WPC1257/ 

Vietnam/ OEM864/ hebraico/ WPC1255/ Thai. Caixa de Saída: 

DC 12 / 1A, Potência: Bivolt, 50 - 60 Hz, Idiomas: 19 Tipos 

diferentes, Controle da gaveta de dinheiro: DC12V / 1A, 

Drivers: Win 9X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 

7, Win8 e Win10 Linux, Garantia de 03 Meses contra defeitos de 

fabricação. 

UND 2 

39 

Kit Antena com mínimo de 60cm Com recepitor Cabo- 5g- 

kIT Completo mínimo 60cm 01 Receptor e Conversor Simples 

01 Kit cabo 15m (com conectores). Com o sinal de Banda KU, 

fabricada em aço 100% galvanizado e resiste a ventos de 100 

km/h. Frequência de Operação: 10.7>12.75 GHz Ganho 10,7 

GHz >35.5 dBi Ganho 11,7 >GHz36.1 dBi Ganho >12,75 GHz > 

36.5 dBi Largura de Feixe de -3dB< 2.8o Isolação de 

Polarização Cruzada>20 dB Temperatura de ruído 11.7 GHz 30o 

de elevação 27K Ângulo Offset 21o Relação f/D 0.60 Faixa de 

ajuste de elevação 30o > 90o Faixa de ajuste de azimute :360o 

Montagem universal: Piso ou parede Resistência a ventos :100 

Km/h Sobrevivência a ventos:140 Km/h PRODUTO BIVOLT – 

110/220V Resolução de 

Imagem:720x576p720x480N1920x1080i Relação de aspecto: 

4:3/16:9 Saída de áudio e vídeo: P2 Digital HDMI Tensão:100 

VAC - 240 VAC Consumo: 14,3W Acesso Condicional: 

Verimatrix Cabo HDMI: Versão 1.4 LNBF KU UNIVERSAL Esse 

LNBF que acompanha o Kit é Universal para 1 receptor. Caso 

necessita para 2 ou mais é necessário outro LNBF. 

KIT 4 

40 

Lavadoura de Roupa de 15kg - Acesso ao cesto: Superior, 

três Enxágues, com Centrifugação, Dispenser para sabão, 

Dispenser para amaciante, Elimina fiapos através do filtro, 

Níveis de água: Extra Baixo, Baixo, Médio, Alto, 220V. 

UND 3 

41 

Liquidificador - Nº de velocidades: 3, Função pulsar, Copo de 

Polipropileno, Lâminas Integradas ao copo em aço inox, Trava-

cabo patenteado, Guarda-fio com encaixe para plug. 

UND 10 

42 

Liquidificador Industrial - MATERIAL - CORPO: Inox, 

ALIMENTAÇÃO - VOLTAGEM: 220v, POTÊNCIA: 1/HP /800Wats, 

FREQUÊNCIA: 50/60 Hz, ROTAÇÃO: 18.000RPM, ALTURA: 51 

CM, LARGURA: 18 CM, PROFUNDIDADE: 18 CM, PESO: 2.600 

KG, TAMPA: Alumínio Repuxado,COPO: 2 Litros Inox. 

UND 7 

43 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Baixa Rotação 10L - 

Dimensões aproximandas: altura: 89 cm largura: 28 cm 

profundidade: 21 cm peso: 8.400 kg, indicados para: 

restaurantes, cozinhas industriais, hotéis, cantinas, escolas e 

creches. Voltagem: 220V. Material da jara: Inox. Material 

predominanne: Inox. Potência mínima: 1200 Watts. Com 

certificação do Inmetro. 

UND 10 



      

44 

LIXEIRA DE AÇO INOX 12 L - Com alça para transporte, 

balde plástico removível com alça em metal cromado, com 

pedal de apoio. 

UND 30 

45 

LONGARINA SECRETARIA 5 LUGARES - confeccionada em 

madeira compensada reflorestada reta, espuma injetada, perfil 

em pvc. medindo:  A - 0,95 cm / L - 2,00 cm / P - 0,58 cm, na 

cor verde. 

UND 20 

46 

MESA P/ ESCRITÓRIO MODELO SIMPLES - TAM. 150 cm X 

75cm X 67cm, com 03 gavetas na cor cinza, fabricada em MDF 

com bordas em PVC , gavetas com chave que tranca todas e 

pés em aço carbono pintados com pintura epóxi. 

UND 25 

47 

MICROFONE SEM FIO - Especificações técnicas. Modulação 

FM, Resposta de frequência,    40Hz~20Khz. Sistema de 

Transmissão VHF, conector de Saída 1/4”, capsula dinâmica 

unidirecional. Led Indicador de AF e RF no Painel, pilhas AA 

1,5DC. 

UND 3 

48 

MONITOR - Polegadas: 18.5” ou superior; TIPO: LCD/LED; 

Entrada: RBG (VGA); Resolução: 1366x768 ou superior; Com 

regulação de altura. Obs.: Com cabo de energia, cabo RGB 

inclusos. 

UND 45 

49 MOUSE - na Cor: Preto; Conexão: USB com Fio DPI: 1200 DPI. UND 50 

50 

MOUSE WIRELESS SEM FIO - Com alimentação a pilha, 

rolagem multidirecional, sensor a laser, com 3 botões, com 2.4 

GHZ, cor preto. 

UND 15 

51 

NOBREAK - Tensão: tensão nominal de entrada 115/127/220v 

(bivolt) tensão nominal de saída 115v, potência de 800 VA, no 

mínimo com 4 tomadas (padrão atual) proteção contra 

sub/sobre tensão e sobrecarga com desarme e rearme 

automático da saída. Garantia de 1 (um) ano. 

UND 30 

52 

Nobreak 2.2 KVA - Características e Benefícios: On-line; 

Bivolt; Saída Senoidal pura; Saída Estabilizada; Tempo de 

Transferência: ZERO; Auto teste automático do nobreak e das 

baterias; Compatível com plataformas Windows, Netware, Linux 

e Solaris; Potência: 2200VA / 1400W; Condições ambientais 

mínimas: Trabalha em temperatura ambiente de 0ºC a 40ºC e 

umidade relativa de 0% a 95% sem condensação; Alimentação 

de entrada: plugue padrão NBR14136: 20A; Tomadas de saída: 

6 tomadas padrão NBR14136: 10A; Dimensões estimadas (L x 

A x P): 176 x 260 x 460 mm; Tensão de alimentação: 120V ou 

220V, com seleção manual através de chave seletora de 

tensão; Frequência: 60 Hz ± 5% (opcionalmente 50Hz); 

Corrente de entrada: 120 V: 18,4 A - 220 V: 10ª; Baterias 

seladas reguladas por válvula com capacidade: 9Ah. 

UND 2 

53 

NOTEBOOK - Com processador 2ª geração Intel core i5, 4 GB 

de memória DDR1333mhz, HD 500 GB, tela led 14”, Wi-Fi, 

leitor de cartão, 4 entradas USB, leitor e gravador de CD e DVD, 

bateria até 5Hs, com Windows 8 64bits original. 

UND 8 

54 PEN DRIVE 16 GB UND 25 

55 PEN DRIVE 32 GB UND 20 

56 

PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO com espiral simples. 

Com ajustes de margem e profundidade, gaveta para depósito 

de resíduos. Especificações: Perfuração: Redonda; Extensão de 

perfuração: 330 mm; Tamanho da mesa: 350 x 320 mm; 

Capacidade de perfuração: 30 folhas; Peso da máquina: 10 Kg; 

54 furos - Papel oficio 2; 50 furos - Papel A4; 35 furos – Carta; 

Garantia: 6 meses. 

UND 5 

57 

PROCESSADOR DE ALIMENTOS - funções: Fatiador, ralador, 

cortador, picador; material da base: plástico, potencia: 250W, 

220 V; Capacidade: 500 ml, Cor: Preto. 

UND 3 



      

58 

PROJETOR 3000 ANSI LUMENS HDMI (DATA SHOW) - 

(características mínimas): resolução nativa xga: (1024x768); 

proporção nativa 4;3; resolução rgb: xga (1024x768); tela 

(polegadas): 30 a 350; vídeo (linhas de tv): 480; compatível 

com hdtv; lâmpada: 200w uhe; durabilidade da lâmpada: 5000 

horas; tecnologia de projeção 3 lcd; acompanha matela e 

controle remoto. voltagem 110/220 v. garantia mínima de 01 

(um) ano do fabricante. 

UND 5 

59 
QUADRO BRANCO ESCOLAR 200X120 - Losa fórmica com 

moldura de alumínio. 
UND 10 

60 

ROTEADOR WI-FI 2.4 GHZ - Software de Instalação, 1 Cabo 

de Rede, 1 Fonte de Alimentação LAN: 4 portas / Internet: 1 

porta. 

UND 30 

61 

SMARTPHONE -  32GB no mínimo de mémoria interna, 4G Wi-

Fi, Tela mínima de 6.5'', Dual Chip, mínimo 3GB RAM, Câmera 

mínima de 8MP e Selfie 5MP - Preto 

UND 8 

62 
TECLADO - Cor: Preto, Conexão: USB com Fio, Padrão: ABNT 2 

/ PT-BR. 
UND 30 

63 
TECLADO WIRELESS SEM FIO - Com entrada USB, garantia 1  

(um) ano, com 2.4 GHZ, cor preto. 
UND 15 

64 

TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ 100 POL – Descrição: Tela 

de projeção com tripé acoplado, facilitando o transporte e 

manuseio do produto, com montagem e desmontagem simples 

e rápida, possui sistema retrátil com enrolamento automático 

da tela, é o equipamento ideal para realizar projeções, 

melhorando a qualidade das imagens das apresentações. 

Características do Produto: Polegadas: 100" (4:3) e 92" (16:9); 

Formato: 4:3 (100") e 16:9 (92"); Cor das bordas: Preta; Cor 

da área de projeção: Branca; Cor do produto: Preta; Tecido: 

Matte White (verso preto); Medidas da área de projeção: 203 

(C) x 152 (A) cm; Medidas do produto: 220 (C) cm; Medidas da 

caixa: 228 (C) x 18 (L) x 12 (A) cm; Altura máxima (parte 

superior): 260 cm; Altura mínima (parte superior): 160 cm; 

Altura máxima (parte inferior): 130 cm; Altura mínima (parte 

inferior): 50 cm; Peso do produto: 7,7 Kg; Peso da embalagem: 

9 Kg. 

UND 2 

65 

TELEFONE COM FIO PRETO - Com 3 funções Flash, 

Redial/Rediscar e Mute/Mudo, 3 volumes de campainha, 2 

timbres de campainha, 2 posições mesa e parede. 

UND 20 

66 

TELEFONE SEM FIO - tecnologia dect 6.0.- identificação de 

chamadas dtmf e fsk.- capacidade para até 7 ramais (base + 6 

ramais).- discagem rápida para 10 números. -som de teclado. - 

data, hora e despertador.- 7 tipos de toque.- 5 opções de 

volume de toque; opções de volume de recepção de áudio. - 

pre-dialing.- atendimento programável.- funções flash, rediale 

mute.- indicador de carga de bateria (ícone no display).- 

programável.- código de área- tom/pulso. Garantia de 01 (um) 

ano do fabricante. 

UND 10 

67 

TRANSFORMADOR DE VOLTAGEM - 110v para 220v, 

1500VA. Com plugues e tomadas de acordo com o novo padrão 

(3 pinos). 

UND 30 

68 

TV SMART LED 43’ FULL HD - Com 3 HDMI 1 USB  com 

suporte, controle remoto, cabo de alimentação Dim. 

Aproximadas 56,7 x 97 x 8,9cm. 

UND 5 

69 

Ventilador de Coluna - com 6 Pás, 3 velocidades, Oscilante, 

Inclinação regulável, Coluna com regulagem de altura: Máx: 

1,50 / Míni:1,10, Super potente, Dimensões: 150 cm x 45 cm x 

41 cm, Peso: 5,70 kg, 220V. 

UND 15 

70 Ventilador de mesa - 6 de pás, Garantia 12 meses, UND 7 



      

Frequência de 60 Hz, em Polipropileno, Consumo de Energia 

(kW/h) de 0,05 Kw/h, 30cm de Diâmetro, Preto, 220V, 50 W. 

71 

VENTILADOR DE PAREDE - Com 50 cm de diâmetro - tensão: 

220v, oscilante, em aço preto com, 3 velocidades, 200 wats ou 

similar. 

UND 20 

5.2. Os Produtos serão disponibilizados à Prefeitura Municipal de Afrânio, bem como suas 

respectivas secretarias mantendo as instalações em perfeito estado de funcionamento através da 

substituição dos equipamentos antigos e defeituosos e ainda, levando em conta a economia de recursos 

financeiros tendo em vista a melhor eficiência energética dos aparelhos mais modernos e sustentáveis. 

 

6. PESQUISA DE PREÇO 

6.1. A pesquisa dos preços foi realizada através de procedimentos administrativos básicos no que 

se refere à cotação. 

6.2. Será estabelecido como base de média de preços, cotações do Banco de Preço, conforme anexo ao 

Termo de Referência. 

6.3. O resultado da pesquisa de preço foi à média dos preços obtidos. 

 

7. DESCRIÇAO DA SOLUÇÃO 

7.1. Para execução completa da solução a empresa contratada deverá atender as seguintes 

cláusulas contratuais: 

7.2. Conforme inciso III do art. 11 deve-se proceder à comparação de custos totais de propriedade 

para as soluções técnica e funcionalmente viável. 

7.2.1. A solução escolhida de Pregão Eletrônico prende-se inicialmente ao fato de se tratar de 

aquisição de bens comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do parágrafo 

único, do artº 1º da Lei 10520/2002 e mais recentemente, nos termos do § 1º, do artº 1º, do Decreto 

10024/2019, tornando obrigatória para a Administração Federal, a utilização da modalidade pregão, na 

forma eletrônica. Além de técnica, economicamente viável e mais apropriação, considerando a logística de 

reposição dos materiais. Portanto as aquisições de aparelhos e materiais permanentes visam atender as 

necessidades das Secretarias do Município. 

 

8. ESTIMATIVA DE CUSTOS DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO NOS EXERCÍCIOS 2022/2023 

8.1. Para a estimativa dos preços referenciais da contratação, foi utilizada como parâmetros as 

disposições contidas no seguinte normativo: Instrução Normativa SG/SEDGGD/ME n.° 73, de 5 de agosto de 

2020;  

8.2. O impacto orçamentário médio previsto para a contratação é de R$977.952,80 

(Novecentos e setenta e sete mil e novecentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) com base na 

vasta pesquisa de preços realizada em site de compras governamentais. 

 

9. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE  

9.1. Diante de toda a análise desenvolvida no presente estudo técnico preliminar, a contratação 

mostra-se viável em termos de disponibilidade de mercado, forma de fornecimento do objeto e 

competitividade do mercado. 

 

Afrânio 08 de Setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

..............................................., INSCRITO NO CNPJ Nº..........................., POR INTERMÉDIO DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL O(A)SR(A) .................................,  PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 

Nº................ E CPF Nº............................, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 

DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, 

QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO 

EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 

 

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )1. 

 

 

............................. 

(DATA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXXX/2022 

 

SESSÃO PÚBLICA: ----/----/2022, ÀS ----H----MIN (----) HORAS. 

LOCAL:  PREFEITURA MUNCIPAL DE _______________/UF 

 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

NOME DE FANTASIA: 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

INSC. EST.: 

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (    ) NÃO(    ) 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: E-MAIL: 

TELEFONE: FAX: 

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE: 

BANCO DA LICITANTE:  CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 

Nº DA AGÊNCIA: 

ITENS DESCRIÇÃO MARCA 
QUANT

. 
UNID 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

1.        

TOTAL POR EXTENSO:   

 

A EMPRESA: ............................................ DECLARA QUE: 

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS 

OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS. 

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS. 

3 PRAZO DE INICIO DE /EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE 

REFERENCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO. 

4 QUE NÃO POSSUI COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE _______________/UF, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU. 

5 QUE O PRAZO DE INICIO DA ENTREGA DOS SERVIÇOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS 

ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, 

DA ORDEM DE SERVIÇO OU DOCUMENTO SIMILAR, NA _________________________. 

LOCAL E DATA 

_____________________________________ 

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

 

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS 

EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU 

AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) 

 

..............................................., INSCRITO NO CNPJ Nº..........................., POR INTERMÉDIO DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL O(A)SR(A) .................................,  PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE 

IDENTIDADE Nº................ E CPF Nº............................, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V 

DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE 

OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO 

OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS. 

 

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ( )1. 

 

 

............................. 

(DATA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

ANEXO IV – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº _____/2022. 

 

O(A)......(órgão ou entidade pública que gerenciará a ata de registro de preços), com sede no(a) ......, na 

cidade de _______________/UF, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 0000000000000000000, neste ato 

representado PREFEITO CONSTITUCIONAL, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da matrícula funcional nº 

.............,, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para 

REGISTRO DE PREÇOS nº ......./200..., publicada no ...... de ...../...../200....., processo administrativo n.º 

........, RESOLVE registrar os preços da(s)  empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com 

a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s)  quantidade(s)  cotada(s), atendendo as condições previstas 

no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 

alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO. 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual FORNECIMENTO de ........ , 

especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Pregão nº 

........../20..., que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de 

transcrição. 

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS. 

 

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, prestador(es) e as demais condições 

ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: 

 

EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

REPRESENTANTE:  

E-MAIL:                                                                                                                    TEL.: (   ) 

ITENS DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

      

VALOR TOTAL:   

  

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

3.1. Será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação. 

 

4. VALIDADE DA ATA. 

 

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

prorrogada. 

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO. 

 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 

(cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantagem dos preços registrados nesta Ata. 

 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no 

mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as 

negociações junto ao(s) fornecedor(s). 

 

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, 

a Administração convocará o(s) fornecedor(s) para negociar(em) a redução dos preços aos valores 

praticados pelo mercado. 

 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 



      

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observará a classificação original. 

 

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir 

o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de 

fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes 

apresentados; e 

 

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

 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de 

registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO: 

 

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

 

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

 

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados 

no mercado; ou 

 

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, 

alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 

5.8. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, 

DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, 

DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS: 

 

5.8.1. Por razão de interesse público; 

5.8.2. A pedido do fornecedor.  

 

6. DAS PENALIDADES. 

 

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

Edital. 

 

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do 

pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses 

em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao 

respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 

7.892/2013). 

 

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 

20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do 

registro do fornecedor. 

 

7. CONDIÇÕES GERAIS. 

 

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as 

obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, 

encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL. 

 

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 

acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 

7892/13. 

 



      

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar 

os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de 

Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em....(....) vias de igual teor, que, depois de 

lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX,___de_________de2022. 

 

 

 

 

 

Representante legal do órgão gerenciador 

 

 

representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS 

 

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARAÇÃO, O PROPONENTE DEVERÁ UTILIZAR FORMULÁRIO COM TIMBRE DA 

PROPONENTE. 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XXXX/2022-SRP 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXXX/2022 

 

 

À 

PREFEITURA MUNICIPAL DE _______________/UF 

AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO  

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

A empresa , inscrita no C.N.P.J sob o nº , por intermédio de seu representante legal, o 

(a)Sr(a)  , portador (a) da Carteira de  Identidade nº e inscrito no C.P.F. 

sob o nº _, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e 

sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema sãoautênticas. 

 

 

 

________________EM,___DE_________DE2022. 

 

 

 

 

 

(ASSINATURADORESPONSÁVEL E CPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

ANEXO VI – “MODELO DE DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADCIONAIS 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 
 

A empresa  , inscrita no C.N.P.J sob o nº, por intermédio de seu representante legal,  

o (a)Sr(a)   , portador (a) da Carteira de Identidade nº  e inscrito no 

C.P.F. sob o nº  DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, 

que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a) (a)(a) ou pela 

Coordenadoria Geral de Licitações da Prefeitura Municipal de Afrânio, como: laudos técnicos de 

análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com 

finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento. 

 

 

 

 

                                                   REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima. 



      

ANEXO VII – “MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

 

Para   fins   de   participação   na   Licitação   do    Pregão    Eletrônico    xxx/2022,a  empresa  _, 

inscrita no C.N.P.J sob o nº  , por 

intermédio de  seu representante legal, o (a) Sr(a)  ,portador 

(a) da Carteira de Identidade  nº           e        inscrito        no        C.P.F.        sob        o        nº 

  ,DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução  

Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade 

socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como: 

 

III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, 

com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 

durante o transporte e o armazenamento. 

 

A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos 

órgãos responsáveis. 

 

  ,  de  de2022. 

 

 

 

 

 

RAZÃO SOCIAL/C.N.P.J Nº 

Assinatura do representante legal (OBS.: 

Modelo meramente sugestivo.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

ANEXO VIII – “MODELO DE SOLICITAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DE CADASTRO RESERVA NA ATA DE 

REGISTRO DE PREÇOS - DECLARAÇÃO DE REDUÇÃO DE PREÇOS” 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº XXXX/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NºXXXXX/2022 

 

 

 

A empresa __________________________________, CNPJ __________________, aceita reduzir o preço 

dos itens abaixo ao valor da proposta da empresa licitante mais bem classificada no Pregão Eletrônico/SRP 

n.º XXX/2020, e assim solicita sua inclusão no cadastro de reserva da Ata de Registro de Preços, conforme 

disciplinado no item 26– DO CADASTRO RESERVA deste Edital.  

 

ITEM VENCEDOR VALOR 

   

 

 

LAGOA GRANDE- PE, ____ de ____________________ de 2022.  

 

Ass: _______________________________  

 

Nome______________________________  

 

Cargo______________________________  

 

CPF___.____.____-__  

 

Razão Social_________________________  

 

CNPJ____.____.____/__ 

 

 

 

 
NTANTE LEGAL 


