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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO 026 /2018   
PREGÃO PRESENCIAL 019/2018 

 
 A PREFEITURA DE RIO PARANAÍBA/MG, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ Nº 18.602.045/0001-00, com sede na Rua Capitão Franklin de Castro, 1065, 
Novo Rio, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por item a fim de selecionar proposta 

objetivando aquisição do equipamento enunciados no Anexo I deste edital. 
 A abertura da sessão será no dia 14 de agosto de 2018 às 08:30 horas, quando serão 
recebidos os envelopes de documentação e propostas, relativos à licitação, e credenciados os 
representantes das empresas licitantes, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro 
dia útil subsequente na mesma hora e local aqui mencionados. 

O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá integralmente a Lei 10.520/02, 
subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, e suas alterações e pelas demais normas e condições 
estabelecidas neste edital. 

 
1 - DO OBJETO: 
 

Constitui objeto da presente licitação: Aquisição de equipamentos e móveis diversos para 
utilização em unidade Pro-infância neste município conforme quantidades e especificações 
contidas no Anexo I, deste edital. 
 
1.1 - CONSTITUEM ANEXOS DO PRESENTE EDITAL DELE FAZENDO PARTE 
INTEGRANTE: 

 
I – Termo de referência; 
II - Minuta de Credenciamento; 
III - Minuta de Habilitação Prévia; 
IV - Modelo de Declaração para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93; 
V – Minuta de Proposta de preços; 
VI – Declaração de Impeditivos de Participação; 
VII – Declaração de enquadramento à Lei 123/06; 
VIII – Minuta do Contrato; 
IX - Declaração de fornecimento de garantia de no mínimo 12 (doze) meses. 
 
1.2 – Os equipamentos/móveis deverão ser fornecidos à Prefeitura de Rio Paranaíba/MG, nos 
prazos e condições estabelecidas neste edital. 
 
2 - PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO: 
 
2.1. O CONTRATO, a ser firmado entre a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
PARANAÍBA/MG, no prazo de até 03 (três) dias a contar do encerramento do certame, encerar-
se-á em 31 de dezembro de 2018. Entretanto, a garantia a ser fornecida será de 12 (doze) 
meses, contados a partir da entrega do objeto. 
 
3 – DAS RESTRIÇÕES E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
 
3.1 - Poderão participar da presente licitação qualquer empresa ou sociedade estabelecida no 
Brasil, que esteja apta a fornecer os bens/serviços pertinentes e compatíveis com o objeto 
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licitado, desde que não infrinjam o art. 9º da Lei nº 8.666/93 e estejam em condições de 
atender todas as exigências do presente Edital. 
3.2 - Não poderão participar da presente licitação: 
a) Empresa concordatária ou em processo de falência, sob concurso de credores, em 
dissolução, em liquidação ou recuperação judicial ou extrajudicial, de cisão ou fusão ou de 
incorporação que tenha tido sua falência ou concordata decretadas; 
b) Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 
c) Empresa que esteja cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com Órgão Público; 
d) Empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 
e) Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País. 
f) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações elencadas no art. 9º da Lei nº 
8.666/93. 
g) Empresas que tenham como proprietário ou sócio o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, 
bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou 
sanguíneo, até segundo grau, ou por adoção, bem como empresa que tenha como proprietário 
ou sócio servidor municipal. 
 
3.3 - Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão 
referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços, exceto aqueles documentos que, 
pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
4 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
 
Para participação no certame, o licitante deverá apresentar a sua proposta de preço e 
documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não transparentes, sobrescritos 
com os dizeres abaixo indicados, além da razão social e endereço completo atualizado, os 
seguintes dizeres: 
 
I - ENVELOPE Nº 1- PROPOSTA DE PREÇOS 

Ao Pregoeiro 

PREFEITURA DE RIO PARANAÍBA/MG 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 
(PROPOSTA DE PREÇOS) 
PROPONENTE:  
ENDEREÇO: 
CEP:  
CIDADE: 
 

II - ENVELOPE Nº 2- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
Ao Pregoeiro  
PREFEITURA DE RIO PARANAÍBA/MG 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 
(DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO) 
PROPONENTE:  
ENDEREÇO: 
CEP:  
CIDADE: 
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O credenciamento (Anexo II), e a minuta de habilitação prévia (Anexo III) dos licitantes 
interessados, DEVERÃO SER APRESENTADOS SEPARADAMENTE E FORA DOS 
ENVELOPES 1 E 2 ACIMA DESCRITOS. 

 
5 - DO PROTOCOLO, DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 
5.1. O protocolo dos envelopes na data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital. Não 

será oferecido nenhum prazo de carência. Os licitantes que por qualquer motivo não realizarem 
o protocolamento dos seus envelopes, ficaram impedidos de credenciar seus representantes e, 
consequentemente, de participar do certame.  
5.2. O licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente ou 
através de seu representante que, devidamente identificado e credenciado por meio legal, será 
o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse do representado. O 
credenciamento somente será efetuado na data e horário estabelecidos no preâmbulo 
deste edital, não será oferecido nenhum prazo de carência.  
 
I - Não será admitida a participação de licitantes sem representantes credenciados. O 
credenciamento é requisito essencial para participação no certame. 
II - A documentação referente ao credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes.  
 
5.3. No dia, hora e local designados para recebimento dos envelopes, cada empresa 
licitante far-se-á representar por um único titular, ou pessoa devidamente credenciada, e 
somente este poderá atuar na formulação de lances e na prática dos demais atos 
inerentes ao certame. No ato da Sessão Pública serão efetivadas as devidas comprovações 

quanto à existência dos necessários poderes para a representação ou credenciamento através 
da apresentação dos documentos, em original ou cópia autenticada por cartório ou membro da 
Equipe de Apoio do Pregoeiro da Prefeitura de Rio Paranaíba/MG. Caso a empresa se faça 
representar por seu sócio deverá este, para que se promovam as devidas averiguações quanto 
à administração, assinatura e gerência da sociedade, apresentar: 
a) Carteira de Identidade ou documento equivalente (com foto); 
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 
documento de eleição de seus administradores, ou no caso de empresário individual, a 
inscrição no registro público de empresas mercantis; e  
c) Declaração de Optante pelo Simples emitida pela Receita Federal via internet no caso de ME 
e EPP. 
5.4. Caso o representante da empresa, seja ele sócio-gerente ou credenciado, não esteja 
portando o contrato social em mãos, poderá ser procedida, EXTRAORDINARIAMENTE, 
diligência junto ao envelope de habilitação, com a finalidade precípua de confirmação do teor 
do credenciamento e/ou representação legal da licitante, sendo, obviamente, proibida qualquer 
conferência antecipada de qualquer dos demais documentos constantes do envelope n° 02. 
Logo após realizada a diligência, o documento jurídico será novamente inserido no referido 
envelope e lacrado. 
5.5. As micro e pequenas empresas e as empresas de pequeno porte deverão, já no 
credenciamento, apresentar a comprovação de Optante pelo Simples (emitida via internet), 
como forma de cumprimento do que disciplina a Lei Complementar 123/06, e o que dispõem os 
itens 6.18; 6.19 e 6.20 deste instrumento. Poderá ser procedida diligência junto ao envelope de 
habilitação com a finalidade de averiguar a situação da empresa. 
5.6. Ficam as empresas cientes de que somente participarão da fase de lances verbais aquelas 
que se encontrarem devidamente credenciadas, conforme solicitações anteriores. As licitantes 
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que decidirem pelo envio dos envelopes, sem que se efetive o devido credenciamento, 
somente participarão do certame com o preço constante no envelope de proposta, ou seja, não 
poderão ofertar lances. 
5.7. Os documentos obrigatórios e apresentados no ato do credenciamento não serão 
necessários para o envelope II. 
 
6- DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 

6.1. No dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e 
demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, Ao Pregoeiro, inicialmente, receberá o 
CREDENCIAMENTO, HABILITAÇÃO PRÉVIA e os envelopes Nº 01- PROPOSTA DE PREÇO 
e Nº 02- DOCUMENTOS.  
 
6.2. Após encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos e do 
credenciamento, não será aceita a participação de nenhum licitante retardatário, não sendo 
assim oferecido prazo de carência. 
 
7- PROPOSTA DE PREÇO: 

 
7.1. A proposta (Anexo V) deverá ser apresentada conforme modelo em papel timbrado, 
impressa por meio eletrônico, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem 
clara, sendo datada e assinada com identificação (nome e CPF) pelo representante ou sócio 
assinante da empresa, e deverá contendo descrição clara do objeto e também: 
 

a) Descrição clara e detalhada do objeto da presente licitação; 
b) Razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, telefone/fax/e-mail (se 

houver) e nome dados da pessoa indicada para assinatura do contrato, se vencedora; 
c) Declaração de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias 

corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art.64, 
§ 3º, da Lei Nº 8.666/93 e art. 6º da Lei Nº 10.520/2002; 

d) Data e hora de abertura das propostas e da documentação. 
e) Valores expressos em reais sendo apresentados: unitário por item, total por item e total 

geral (por extenso este último). 
f) Marca e modelo do equipamento ofertado, incluindo a apresentação de catálogo 

fotográfico se disponível. 
7.2 Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até, no 
máximo, duas casas decimais após a vírgula, os demais serão desconsiderados. 
7.2.1. Nos preços propostos deverão estar incluídas quaisquer vantagens, abatimentos, 
impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações previdenciárias, fiscais, comerciais, 
trabalhistas, tarifas, seguros, frete, responsabilidade civil e demais despesas incidentes ou que 
venham a incidir sobre o objeto desta licitação. 
7.2.2. Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, sendo 
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má 
interpretação de parte da licitante.  
7.3 – As propostas consideradas que atenderem aceitáveis serão classificadas segundo a 
ordem decrescente dos preços finais, a partir da de valor mais baixo. 
7.4 – Para efeito da classificação, serão considerados os preços finais, MENOR PREÇO POR 
ITEM resultantes dos valores originariamente cotados e dos lances verbais oferecidos. 

7.5 – O Pregoeiro fará conferência dos valores cotados na proposta de valor mais baixo. Na 
hipótese de divergência entre valores, será obedecida a disposição abaixo, ficando esclarecido 
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que o Pregoeiro fará as correções de soma que se fizerem necessárias e que os valores 
corrigidos serão os considerados para efeito de classificação. 
a) Havendo divergência entre valores expressos em número e por extenso, prevalecerão, para 
efeito de classificação, os valores por extenso. 
7.6 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao valor da primeira classificada, e 
indicará na ata da sessão os fundamentos da decisão sobre a aceitabilidade ou inaceitabilidade 
de preços, bem como sobre a classificação ou desclassificação de propostas. 
7.7 - Uma vez classificadas e ordenadas às propostas, a etapa seguinte do julgamento 
consistirá na análise da habilitação dos licitantes. 
7.8 – Sendo aceitável a menor oferta de preço, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias do licitante que a tiver formulado. 
7.9 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado 
vencedor do item, sendo-lhe adjudicado o objeto do item. 
7.10 - Será desclassificada a proposta que não atender o disposto no artigo 48, II, da Lei 
8.666/93 e suas alterações. 
7.11 – No dia do julgamento o licitante deverá trazer consigo o arquivo eletrônico já 
devidamente preenchido em CD, DVD ou pendrive para que possa haver o 
processamento da mesma no sistema informatizado do pregão. 
7.11.1 – A integridade dos dados apresentados será de total responsabilidade do 
licitante e, no caso de haver impossibilidade de leitura nos dados através da mídia 
apresentada, será considerada a proposta impressa  

 
8- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, DOS LANCES E NEGOCIAÇÃO: 
 

8.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o autor da oferta 
de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos até a proclamação do vencedor.  
8.2 - No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances verbais e 
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, 
8.3 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços. 
8.4 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o proponente 
desistente às penalidades constantes no item 15. 
8.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.  
8.6 - Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a entrega dos produtos, podendo o Pregoeiro, 
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 

I. Caso haja um único proponente e o mesmo tenha apenas encaminhado os 
documentos, o Pregoeiro poderá tentar negociação, por telefone. 

8.7 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
8.8 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, 
comparando-o com os valores consignados na Estimativa de Preços, decidindo, 
motivadamente, a respeito.  
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8.9 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 
declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações 
deste edital, com preço de mercado e ofertar o menor preço. 
8.10 - Serão desclassificadas as propostas que: 
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; as que contiverem opções 
de preços alternativos; as que forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar 
dúvidas, ou que se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 
atenderem aos requisitos do item 7; 
b) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 
 
8.11 - Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 
edital.  
8.12 - Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação 
e dos recursos interpostos.  
8.13 - A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivos excepcionais, devendo todas e 
quaisquer informações acerca do objeto a serem esclarecidas previamente. 
8.14 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 
8.15 - No caso de se verificar empate entre duas ou mais propostas e estando superada a fase 
de lances verbais, será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas e empresas de pequeno porte que comprovem através de documentos 
a situação de microempresa ou de empresas de pequeno porte (Conforme Art. 44 da Lei 
Complementar da Lei Nº 123, de 14/12/2006).  
§ Único: Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 05% (cinco por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada. 
8.16 - Para efeito do disposto na cláusula 8.15 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á 
da seguinte forma (Conforme Art. 45 da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006): 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II – não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso I do caput desta cláusula, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do § Único da cláusula 8.15 deste Edital, na ordem classificatória, para 
o exercício do mesmo direito; 
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no § Único da cláusula 8.15 
deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro 
poderá apresentar melhor oferta. 
§ 1º Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput desta cláusula, o objeto 

licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
§ 2º O disposto nesta cláusula somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
§ 3º A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento 
dos lances, sob pena de preclusão. 
 
9 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 
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As empresas interessadas em participar do presente certame, deverão apresentar os seguintes 
documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão: 
 
9.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual e cédula de identidade do proprietário; 
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial, em se tratando de sociedades comerciais;  
c) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;  
d) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;  
e) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, quando a atividade o exigir.  
f) Cópia dos Documentos Pessoais dos sócios proprietários ou diretor no caso de sociedade.  
9.1.2 - Os documentos relacionados nas alíneas "a" a "e" deste subitem não precisarão constar 
do envelope “documentos de habilitação", se tiverem sido apresentados para o credenciamento 
neste Pregão. 
 
9.2 - REGULARIDADE FISCAL: 
 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ);  
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou 
sede da licitante, na forma da lei, compreendendo os seguintes documentos:  
b.1) Certidão de Regularidade de Tributos Federais, Dívida Ativa Federal e Contribuições 
Previdenciárias, administrados pela Secretaria da Receita Federal (certidão conjunta);  
b.2) Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual (certidão negativa de tributos); 
b.3) Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal (IPTU, ISSQN, ITBI, Taxas e 
Contribuições);  
c) Certificado atualizado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.  
d) Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452/43.  
e) Alvará de Funcionamento, expedido pela Prefeitura Municipal do Município cede do licitante.  
f) Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo cartório distribuidor da sede 
da pessoa jurídica, cuja data de expedição não anteceda em mais de 30 (trinta) dias a data da 
apresentação das propostas. 
  
g) Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
poderão ser sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a 
habilitação.  
h) A verificação será certificada pelo Pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os 
documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
i) O envelope de documentação deste pregão que não for aberto na sessão por qualquer 
motivo que seja, será devolvido ao representante e registrado em ata. 
 
9.4 – DECLARAÇÕES: 
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a) Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, devidamente assinado pelo representante legal, conforme modelo Anexo IV; 
b) Declaração de Impeditivos de Participação, anexo VI; 
c) Declaração de que será fornecida garantia mínima de 12 (doze) meses de garantia para 
defeitos por ventura surgidos, sendo este prazo contado a partir da entrega dos equipamentos; 
conforme anexo IX. 
 
9.5 - QUANTO A PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS M.E. e E.P.P: 
 
a) - Conforme Lei Complementar 123 de 14/12/2006 as M.E. , E.P.P e COOPERATIVAS em 
caso de restrições na Comprovação da Regularidade Fiscal será assegurado as mesmas o 
prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentar novamente os documentos. 
a.1) - A não regularização da documentação, no prazo previsto na letra "a" da Clausula 5.1 , 
desclassificará a Empresa Licitante, sendo facultado a Convocação dos Licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para aceitar ou revogar a Licitação. 
b) - Conforme Lei Complementar 123 de 14/12/2006, o critério de desempate será de 
preferência às M.E e E.P.P e ou COOPERATIVAS, onde entende-se por empate as situações 
em que as propostas apresentadas pelas M.E e E.P.P e ou COOPERATIVAS sejam iguais ou 
até 10% ( dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, podendo a M.E ou E.P.P e 
ou COOPERATIVAS mais bem classificada apresentar proposta de preço inferior àquela 
considera vencedora do certame. Não ocorrendo o interesse desta serão convocadas as 
remanescentes que porventura que se enquadrem neste requisito, na ordem classificatória. Em 
caso de empate entre as Empresas M.E e E.P.P e ou COOPERATIVAS será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta, na 
hipótese de não interesse pelas M.E ou E.P.P e ou COOPERATIVAS, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
B.1) O disposto na letra "a" somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por M.E ou E.P.P e ou COOPERATIVAS. 
 
9.6 - CRITÉRIO DE DESEMPATE: 
 
a) - Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para as 
Microempresas (M.E), as Empresas de Pequeno Porte (EPP) e as Cooperativas que atendem 
ao item 5.1 deste edital.  
b) - Entende-se como empate aquelas situações em que as Propostas apresentadas pela 
Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, bem como pela Cooperativa, sejam iguais ou 
superior em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 
c) - A situação de empate somente será verificada após ultrapassadas a fase recursal da 
proposta, seja pelo decurso do prazo sem interposição de recurso, ou pelo julgamento 
definitivo do recurso interposto. 
d) - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
I) - A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte e ou a Cooperativa, detentora da proposta 
de menor valor, poderá apresentar, no prazo de 01 (hum) dia, nova proposta, por escrito, 
inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada 
vencedora do certame. 
II) - Se a Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte ou a Cooperativa, convocada na forma 
da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, 
pela ordem de classificação, às demais Microempresas, a Empresas de Pequeno Porte ou 
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Cooperativas remanescentes, que se enquadram na hipótese do Item "b" da Clausula 5.2 deste 
Edital, a apresentação de nova Proposta, no prazo e na forma prevista na alínea "I" deste item. 
III) - Se houver duas ou mais Microempresas e ou Empresa de Pequeno Porte e ou 
Cooperativa com Propostas iguais, será realizado sorteio para estabelecer a ordem em que 
serão convocadas para a apresentação de nova Proposta, na forma das alíneas anteriores. 
e) - Se nenhuma Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa, satisfazer as 
exigências do item "d" da Clausula 5.2 deste edital, será declarado vencedor do certame o 
Licitante detentor da Proposta originariamente de Menor Valor.  
f) - O disposto nos itens "a" e "e" desta Clausula 5.2, não se aplica às hipóteses em que a 
Proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por Microempresa, Empresa de Pequeno 
Porte ou Cooperativa. 
g) - As demais hipóteses de empate terão como critério de desempate o sorteio, em ato 
público, com a convocação prévia de todos os Licitantes. 
 
10 - DA ADJUDICAÇÃO: 

 
10.1 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o item objeto do certame. 
10.2 - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de 
classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor; 
10.3 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro proclamará a 
vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para que manifestem a 
intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do licitante. Constará na ata 
da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todas 
as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do 
recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo. 
 
11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 
11.1 - Declarada a vencedora, as demais proponentes presentes poderão manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias 
para apresentação das razões e de igual prazo para as contrarrazões, contados a partir do 
término do prazo da recorrente, independentemente de qualquer comunicado, sendo-lhes 
assegurada vista dos autos. 
11.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará em decadência do 
direito de recurso e adjudicação do objeto pelo pregoeiro à vencedora. 
11.3 - O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
11.4 - O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo. 
11.5 - Os recursos deverão observar os mesmos requisitos previstos para a 
impugnação do Edital (item 17.7), no que se refere à forma, à assinatura e ao envio 
(protocolo) para o Setor de Licitações. 

 
12- DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 
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12.1 - A vencedora deverá assinar o Contrato de compra dos equipamentos em até 03 (três) 
dias úteis, contados da publicação da homologação do certame. 
12.1.1 - O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 
período, quando solicitado durante o seu transcurso, pela parte, e desde que ocorra motivo 
justificado pela Administração.  
 
13 - DA ENTREGA: 

 
13.1 - A entrega dos materiais deverá ser providenciada no prazo de no prazo de 10 (dez) dias 
úteis a partir da emissão da Ordem de Compra, devendo ser entregues, às expensas do 
fornecedor, no local indicado pela PMRP. 
 
13.2 – A não entrega dos equipamentos dentro do prazo previsto implicará na aplicação das 
penalidades previstas neste edital e no contrato. 
 
13.3 - Para efeito de verificação da conformidade ou não do material fornecido com as 
especificações constantes do presente edital, os encarregados designados pela PMRP, 
deverão ter o prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados da data da entrega, oportunidade em 
que o aceitará, atestando a respectiva Nota Fiscal, ou o rejeitará, na hipótese de 
desconformidade que não atenda as necessidades deste Órgão. 
 
14- DO PAGAMENTO: 
 
14.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados à partir da data de 
entrega dos equipamentos, com a apresentação da nota fiscal junto ao setor de contabilidade 
devidamente atestado o seu recebimento, juntamente com as certidões sociais válidas.  
14.2 - A Nota/Fiscal emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a 
indicação do número do processo, número do Pregão, a fim de se acelerar o trâmite de e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 
14.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:  
 
EM = I x N x VP, sendo:  

EM = Encargos moratórios;  
N = Nº de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga.  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
 

 
  

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
 
15- DAS PENALIDADES: 

 
15.1 - Caso não retire o contrato para assinatura, no prazo de 05 (cinco) dias após 
comunicado, ou venha desistir da execução dos serviços licitados, além de outras cominações 
legais, a multa será de 20% (vinte por cento) sobre o valor do total dos mesmos. 

I = (TX) = (6/100) / 365  I = 0,00016438 
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15.2 - O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos produtos, acarretará a multa de 
0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por 
cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.  
15.3 - Nos termos do artigo 7º da Lei Nº 10.520/2002, o licitante, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até cinco anos, impedido de licitar 
e contratar com a União, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do 
Município, nos casos de: 
a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 
c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável; 
d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 
e) comportamento inidôneo; 
f) cometimento de fraude fiscal; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) falhar na execução do contrato.  
 
15.4 - Na aplicação das penalidades prevista no Edital, a Prefeitura considerará, 
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou 
contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que 
dispõe o artigo 87, “caput”, da Lei nº 8.666/93. 
15.5 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
15.6 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 
16- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 
16.1 – As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotações consignadas no 
orçamento geral da Prefeitura de Rio Paranaíba para o exercício de 2018 relativas a esta 
despesa: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
FICHA 301: 14.02.00 12.365.0007.1.0108 4 490 5200 
 
17. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL: 

 
17.1 - Até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do 
pregão.  
17.2 - Caberá ao(à) pregoeiro(a) decidir sobre a petição impugnatória no prazo de 03 (três 
dias) úteis. 
17.3 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração, 
relativamente a eventuais falhas ou irregularidades que o viciariam, o licitante que não o fizer 
até o segundo dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas, hipótese 
em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
17.3.1 – Neste caso caberá ao pregoeiro decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, findando 
prazo no primeiro dia útil após a apresentação da impugnação. 
17.4 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 
17.5 - Quem impedir, perturbar ou fraudar a realização da licitação, incorrerá nas penas do art. 
93 da Lei 8666/93, assegurado contraditório e a ampla defesa. 
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17.6 - A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002. 
17.7 – A impugnação deverá ser escrita, endereçada ao pregoeiro, assinada pela pessoa 
impugnante ou representante legal da empresa ou por procurador habilitado, fazendo 
juntar cópia de documento pessoal e contrato social ou equivalente e procuração se por 
procurador, conforme o caso, devendo ser protocolado no Setor de Licitações da 
Prefeitura ou enviado via email. Nesse último caso, o impugnante deverá juntar até a data 
limite para impugnação, além dos documentos exigidos enviados via email, o 
COMPROVANTE POSTAL DE CORRESPONDENCIA emitido pelos Correios no ato da 
postagem da petição original e documentos. 

 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
18.1 - Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes da 
interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, à Prefeitura de Rio Paranaíba, Setor 
de Licitações, até duas horas antes do horário de abertura dos envelopes, estabelecido no 
preâmbulo deste edital. 
18.2 - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados na Prefeitura Municipal de Rio 
Paranaíba, setor de Licitações.  
18.3 - Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão 
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequentes 
aos ora fixados.  
18.4 - Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar em sua 
documentação o endereço e os números de fax, telefone e e-mail. 
18.5 - Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião, ou por 
servidor da Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
Os documentos expedidos pela Internet poderão ser apresentados em forma original ou cópia 
reprográfica sem autenticação e estarão sujeitos a verificação de sua autenticidade no ato da 
licitação. 
18.6 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.  
18.7 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
18.8 - É facultada, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou a complementar a instrução do presente procedimento licitatório. 
18.9 – O Edital e seus anexos poderão ser retirados na Prefeitura de Rio Paranaíba-MG, 
através do site oficial da Prefeitura Municipal (www.rioparanaiba.mg.gov.br) ou, ainda, 
licitacaorioparanaiba@gmail.com .  
 
Rio Paranaíba-MG, 20 de julho de 2018. 
 
 
 
 
Daniel Paiva Borges 
Pregoeiro  

mailto:licitacaorioparanaiba@gmail.com
http://www.rioparanaiba.mg.gov.br/
mailto:licitacaorioparanaiba@gmail.com


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG 
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065 - Novo Rio 

Rio Paranaíba - MG – 38.810-000 
CNPJ: 18.602.045/0001-00 

Email: licitacaorioparanaiba@gmail.com 

 
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1. OBJETO 

 
1.1. Aquisição de equipamentos e móveis para utilização em uma unidade Proinfância neste 
município. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
2.1. Viabilizar a aquisição de mobiliário e equipamentos destinados ao funcionamento de uma 

unidade Proinfância situada neste município. 
 
3. QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES DAS AQUISIÇÕES 

 
3.1. Os materiais serão adquiridos conforme discriminado abaixo: 

 
 

ITEM QUANT. UND. DESCRIÇÃO 

01 02 UND Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU´S  

Display digital que indica a temperatura ambiente.  

Comando total das operações no controle remoto.  

Consumo aproximado de 1100W com compressor Rotativo Filtro Anti-Ácaro, anti-

fungo e anti-bactérias.  

Vazão de ar 600m³/h.  

Dimensões internas aproximadas do produto (L x A x P): 125 x 33 x 23 cm. Peso 

interno aproximado: 18 kg 

02 02 UND Aparelho de Ar Condicionado Split 18000 BTU´s    
Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó;  Três 

torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo, todas com 

regulagem;  Duas Pias em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado e 

vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; 

Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C;   

Dimensões: Altura: 960mm Largura:660mm Profundidade:290mm;   

Altura da parte conjugada: 650mm; 

03 02 UND Armário roupeiro com 12 portas 

Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento 

dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados 

com tinta especial na cor platina com secagem em estufa; Após o processo acima 
descrito o produto deve seguir para uma estufa de alta temperatura para receber a 

pintura pelo processo eletrostático de pintura a pó, consolidando a superfície do 

produto com 50 micra de espessura de tinta, no mínimo. Possuir dobradiças internas 

para evitar arrombamentos com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas 

plásticas niveladoras Ø3/8”. Dimensões: Altura: 1945 mm Largura: 1230 mm 

Profundidade: 400 mm. 

04 03 UND Armários Altos em Aço com duas portas de abrir.  

Fornecimento e montagem de armários Altos em Aço, dim 198x090x040cm, todo em 

chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores 

estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em PVC, contendo 04 

prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com 

fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó 

05 01 UND Balança digital  15 kg 

Digital com Bateria e memorização e subtração automática da tara  
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Capacidade: 15 kg 

Dimensões mínimas do prato: 383 x 248 mm 

Dimensões finais: 105 x 305 x 280 mm 

Alimentação: 110 - 220 Vca com variação máxima de -15% a +10% - 50/60 hz 

Bateria recarregável, que avisa quando a carga está se esgotando, autonomia para 80 

horas, e recarregador de bateria com seletor de voltagem 110/220V. 

Visor de cristal líquido garantindo perfeita visualização mesmo em ambientes de 
iluminação intensa; Prato retangular com borda, em material plástico, que amplia a 

área de pesagem e garante total segurança na operação com mercadorias a granel. 

06 01 UND Balança plataforma 150  kg 

• Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de 

acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem 

não Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. 

Dimensões e tolerância: Plataforma: • Largura: 40cm. • Comprimento: 60cm. • 

Tolerância: +/- 10%. Capacidade: • Capacidade de pesagem: 150 kg. Características 

construtivas e funcionais: • Com plataforma e piso móvel. • Coluna tubular longa. • 

Divisão de 50g. 68 • Indicador: bateria de longa duração. • Alto desligamento para 

proporcionar economia da bateria. • Botão liga/desliga. • Com visor cristal líquido e 

dígitos grandes. • Memória de tara e zero; sobra e falta. • Teclas com funções. • 
Tensão elétrica: 110 e 220V. • Com carregador + bateria e demais acessórios. • 

Rodízios de movimentação. • Plugue e cordão de alimentação com certificação 

INMETRO. • Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente da peração. Matérias primas, tratamentos e 

acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem 

atender às normas técnicas específicas para cada material. • Todas as soldas 

utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície 

lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou 

escórias. • Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020. • Rodízios de 

movimentação em polipropileno injetado. • Teclado em policarbonato. • O 

equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou 
elementos perfurantes. 

07 08 UND Banco retangular Monobloco 

Com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas retangulares em aço 

50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDF de 15 mm com re-

engrosso de 30 mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós 

formavel de 0,6mm de espessura na cor Ibiza (referencia L 156), acabamento de 

superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. 

Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação 

do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” x 3/16” A estrutura 

em aço receberá pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, 

polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, 

fixado à estrutura através de encaixe. 

08 01 UND Batedeira planetária 20 litros 

• Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e 

Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 

Dimensões e tolerância: • Altura: 764mm • Comprimento: 517mm • Largura: 

374mm • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • Estrutura ou suporte 

para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • Cuba em aço inox. • 

Sistema de engrenagens helicoidais. • Com três níveis de velocidade. • Sistema de 

troca de velocidade progressiva com polia variadora. • Com batedor espiral, batedor 

raquete, batedor globo e escorregador para ingredientes. • Grade de segurança que 

desliga a máquina ao ser levantada. • Protetor de recipiente que proporciona 

segurança operacional. • Temporizador de 15 minutos. • Proteção e velocidade 

inicial “antiplash. • Acessórios inclusos. • Voltagens (V): 230/60/1. • Motor: ½ HP. 
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71 • Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de alimentação (rabicho) 

certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Matérias-primas, 

tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto 

devem atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa 

de aço SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. • O 

equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou 
elementos perfurantes. 

09 01 UND Batedeira planetária 5 litros 

Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5 litros, 

fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do 

Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos. 69 Dimensões e tolerância: • Largura: 240mm; • Profundidade: 

350mm; • Altura: 420mm; • Tolerância: +/- 15% Características construtivas: • 

Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi. • 

Cuba em aço inox. • Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba 

para higienização. • Sistema de engrenagens helicoidais. • Com quatro níveis de 

velocidade. • Movimento planetário. • Sistema de troca de velocidade progressiva 

com polia variadora. • Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor 
globo. • Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. • Manipula 

trava/destrava. • Com os seguintes acessórios inclusos:  1 tacho em aço inox, com 

capacidade para 5 litros;  1 batedor para massas leves;  1 batedor plano para massas 

pesadas;  1 batedor globo para claras, etc. • Frequência: 50/60hz. • Potência: 

500wats. • Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). Matérias-primas, tratamentos e 

acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem 

atender às normas técnicas específicas para cada material. • Corpo em chapa de aço 

SAE 1020 com pintura em epóxi. • Cuba em aço inox AISI 304. 70 • O equipamento 

e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos 

perfurantes. 

10 02 UND Bebedouro elétrico conjugado com duas colunas 

Gabinete em aço carbono pré-tratado contra corrosão e pintura epóxi a pó;  Três 

torneiras em latão cromado, duas de jato para boca e a outra para copo todas com 

regulagem;  Duas Pias em aço inoxidável polido; Filtro de água com carvão ativado 

e vela sinterizada; Reservatório de água em aço inoxidável com serpentina externa; 

Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C;   

Dimensões: Altura: 960mm Largura:660mm Profundidade:290mm;   

Altura da parte conjugada: 650mm;  

11 07 UND Berço com colchão  de madeira 130x60 cm sem gavetas. 

Berço 100% Mdf, 18Mm Nos Paineis, 12Mm A Grade E 25Mm O Encabeçamento 

Das Grades,l Com Grades Usinadas, Estrado Em Mdf, 2 Rodizios Com Trava E 2 

Sem Travas, Possui 2 Regula de madeira 130x60 cm sem gavetas. 

12 08 UND Cadeira fixa com braços 

Cadeiras fixas com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado 

multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 

50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico em alta 

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, 

pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, 

encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e 

apoia braços em poliuretano. 

13 03 UND Cadeira giratória com braços 

Cadeiras giratórias com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado 
multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 

50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno antialérgico em alta 

resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, 

pilling padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com bloqueio e regulagem 
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permanente-gás, base em aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, 

encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em nylon, revestimento em tecido 

azul, fogo retardante. Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços em 

poliuretano com regulagem em cinco posições. Medidas 580 mm de largura x 580 

mm de profundidade x 900/1000 mm de altura. OBS: as poltronas devem ter a 

certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco)anos. 

14 01 UND Casinha de boneca multicolorida em polietileno 

Materiais super-resistentes e atóxicos e não possuem cantos vivos, pois primam pela 
segurança das crianças. 

Dimensões: 

Comprimento: 122 cm 

Largura: 128 cm 

Altura: 123 cm 

EBLD: Polietileno de baixa densidade linear (material não tóxico e reciclável) 

pigmentado (colorido) com aditivos em sua composição que prolongam a 

manutenção de sua coloração original. 

15 12 UND Conjunto para aluno tamanho 03 

 Mesa para altura do aluno compreendida entre 1,19 e 1,42, com tampo retangular 

em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta 

pressão. Estrutura tubular de aço.  Dimensões:  • Altura da mesa: 59,4 cm • Tampo 
da mesa para 01 lugar: 45 x 60 cm  Características: • Tampo em MDP ou MDF, com 

espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta 

pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos 

arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra 

placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face.Topos encabeçados com fita de bordo 

em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor 

AMARELA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões 

nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5mm para 

espessura. • Estrutura composta de: montantes verticais e travessa longitudinal 

confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção 

oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); travessa superior confeccionada 
em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", 

com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 (1,5mm); pés 

confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção 

circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). • Ponteiras e sapatas em 

polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA (ver 

referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento 

conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo 

internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, 

datador de lotes indicando mês e ano, a identificação do modelo e o nome da 

empresa fabricante do componente injetado. • Nas partes metálicas deve ser aplicado 

tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa 

salina de no mínimo 300 horas.  Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 

mínima de 40 micrometros na cor CINZA.  RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é 

indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. 

Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando 

uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Eliminar 

rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. Todas as 

unidades deverão receber o Selo Identificador de Controle de Qualidade do 

fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. Serão rejeitados, 

lotes que apresentarem desconformidades ou defeitos de fabricação. Poderão ser 

aprovadas variações nas especificações, para adequação aos padrões de cada 
fabricante, desde que configure melhoria de qualidade em relação às especificações 
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originais.  

Cadeira com assento e encosto polipropileno copolímero virgem e sem cargas, 

injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA.  Dimensões: 

 • Altura do assento da cadeira ao chão: 35cm • Assento da cadeira: 31 cm x 40 cm • 

Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm     Características: • Alternativamente o 

assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a 

quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 
mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de 

rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Dimensões e design conforme 

projeto. • Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na 

face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de 

espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face 

inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, 

com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 

Espessura acabada do assento mínima de 7,2 mm e máxima de 9,1mm; • Quando 

fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de 

laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento 

texturizado, na cor AMARELA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano; • 
Espessura acabada do encosto mínima de 7,0 mm e máxima de 9,3 mm; • Estrutura 

em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 

chapa 14 (1,9mm). • Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem 

cargas, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de 

encaixe e pino expansor; • Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 

Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 

40 micrometros, na cor CINZA.  RECOMENDAÇÕES:   Para fabricação é 

indispensável seguir projeto executivo, detalhamentos e especificações técnicas. 

Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda, configurando 

uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferruginoso que assegure 

resistência à corrosão em câmara de névoa. 

16 01 UND Escorregador com rampa e uma escada de degraus em Polietileno. 
1 plataforma sextavada com drenos para evitar acúmulo de água 

 1 rampa de escalada com orifícios vazados para apoio dos pés e espaço para 

passagem de apenas 1 criança por vez (segurança) 

 1 escorregador curvo apoiado em 1 postinho com rosca 

 1 escada com 4 degraus independentes e corrimãos em plástico 

 1 parede com arco de proteção acoplado e orifícios inferiores de entrada/saída 

 1 parede com orifícios verticais superiores e orifícios inferiores de entrada/saída 

 1 guarda corpo com timão acoplado 

 locais próprios para fixação no piso, se necessário 

 embalagem em plástico resistente 

Matéria-prima empregada 

 polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável) 

 polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração 

original mesmo que exposto ao tempo 

Dimensões 

 altura: 1,85m 

 largura: 3,25m 

comprimento: 2,65m 

17 01 UND Espremedor de frutas cítricas 

Bica e tampa em alumínio.  

Design industrial.  

Potência: 1/3 HP.  

Velocidade: 1.750 RPM.  

Voltagem: bivolt  
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Dimensões aproximadas: 7,5x34,8x7,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 4,4kg 

18 01 UND Fogão de 04 bocas de uso doméstico. 

Volume do forno: 62,3 litros  

- Classificação Energética  Mesa/forno: A/B  

Mesa  

Queimador normal (1,7 kW): 3  

Queimador família (2 kW): 1 Forno  

Queimador do forno 2,4  
 Dimensões aproximadas: 87x51x63cm (AxLxP)   

Peso aproximado: 28,4Kg   

19 01 UND Fogão industrial 06 bocas. 

O tamanho das bocas será de 30x30cm, 6 bocas e 3 queimadores simples sendo 3 

queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e c/ 2 fornos, Medida total 

52x090x080. 

20 02 UND Forno de micro-ondas 30 litros 

 Capacidade: • Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões 

internas da cavidade do equipamento. Características construtivas: • Gabinete 

monobloco em aço galvanizado revestido interna e externamente com pintura 

eletrostática em pó, na cor branca. • Iluminação interna. • Painel de controle digital 

com funções pré-programadas. • Timer. • Relógio. • Porta com visor central, dotada 

de puxador e/ou tecla de abertura. 57 • Dispositivos e travas de segurança. • Sapatas 
plásticas. • Prato giratório em vidro. • Dimensionamento da fiação, plugue e 

conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Plugue e cordão de 

alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V ou 220V (conforme 

demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 

• Selo de certificação INMETRO. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As 

matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas 

técnicas específicas para cada material. • Todas as partes metálicas deverão estar 

isentas de rebarbas e arestas cortantes. • Todas as fixações visíveis, parafusos, 

arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação ou serem 

fabricados em aço inox. • As dobradiças e vedações da porta, bem como partes 

associadas devem ser construídas de modo a suportar desgastes em uso normal. 

21 01 UND Freezer Vertical 
• Linha branca, sistema de refrigeração “frostfree”. • O refrigerador deverá possuir 

certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme 

estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006. • Dimensões 

aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP) Capacidade: • Capacidade total (volume 

interno): 300 litros. Características construtivas: • Gabinete externo do tipo 

monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura 

eletrostática (em pó), na cor branca. • Sistema de isolamento térmico em espuma de 

poliuretano injetado no gabinete e nas portas. • Partes internas revestidas com 

painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas 

deslizantes. • Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. • Compartimento de 

congelamento rápido. • Lâmpada interna. • Formas para gelo. • Gaxetas magnéticas 

para vedação hermética das portas com o gabinete. • Batentes das portas dotados de 
sistema antitranspirante. • Dobradiças metálicas. • Pés com rodízios. Kit 

Equipamentos 50 • Sistema de controle de temperatura por meio de termostato 

ajustável digital externo. • Sistema de refrigeração “frostfree”. • Gás refrigerante: 

Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à 

camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº 

99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. Obs. 2: O gás 

refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (“Global 

Warming Potential” – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de 

Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • Plugue e cordão de 

alimentação com certificação INMETRO. • Voltagem: 110V / 220V (conforme 
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demanda). • Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 

• Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B”. 

Requisitos de segurança: • O produto deve atender os requisitos de segurança 

estabelecidos na NM 60335- 1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e 

similares - Parte 1: Requisitos gerais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • 

As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às 

normas técnicas específicas para cada material. • Gabinete e parte externa da porta 
em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura 

eletrostática em pó, poliéster, na cor branca. • Aramados galvanizados ou 

fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor 

branca. • Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir 

proteção adequada contra corrosão/ oxidação. 

22 01 UND Gangorra com manoplas duplas em polietileno 

Possui assentos anatômicos, cores atraentes e olhos móveis, que promovem a 

interatividade no brinquedo, fazendo com que a criança possa criar expressões 

diferentes. 

Base larga para um maior conforto e segurança. 

Peso do produto 4,45kg. 

23 02 UND Geladeira de uso doméstico frostfree. 

Capacidade Total de Armazenamento: 250 l   
Capacidade Líq. Congelador: 30 l   

Capacidade Líq. Refrigerador: 220 l   

Capacidade Total Bruta: 250 l   

Capacidade Bruta Congelador: 31 l   

Capacidade Bruta Refrigerador: 220l   

Frequência: 60Hz   

Consumo: 22,8 KWh/mês (110V)   

Consumo: 22,8 KWh/mês (220V)   

Cor: branco   

24 01 UND Geladeira Vertical Industrial 4 portas 

Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil mínima de 1000 litros, 

monofásico 110 V ou 220 V (conforme tensão local), compressor de 1/2 hp, sistema 
de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com 

sistema de ar forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. • 

Dimensões aproximadas: 180x125x75cm (AxLxP) Características construtivas: • 

Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 

22 (0,80 mm). • Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura 

mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. • Sapatas reguláveis 

constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de 

modo que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso. • 

Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). • 

Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e 

densidade mínima de 36 kg/m3. • Vedação hermética em todo o perímetro das 

portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. • Puxadores, trincos e dobradiças 
em aço inox. Trincos com travamento automático. • Barreira térmica em todo o 

perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de 

resistência elétrica de baixa potência, intercambiável. • Sistema de controle de 

temperatura por meio de termostato regulável, dotado de termômetro digital, com 

posicionamento frontal de fácil acesso. • Sistema de refrigeração por transmissão 

térmica convectiva, dotado de compressor hermético de 1/2 hp, monofásico 110 V 

ou 220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático 

(sistema “frost-free”). 52 • Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior 

do equipamento. • O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser 

prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao 

Decreto Federal nº 99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000. • O 
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gás refrigerante deve ainda possuir preferencialmente, baixo índice GWP (“Global 

Warming Potential” – Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de 

Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05. • 8 prateleiras em grade de 

aço inox, perfil de seção circular com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm 

entre arames. • As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos 

em aço inox que possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 

mm). • Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 (0,80mm). A 
base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer 

líquido derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu 

escoamento. • Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do 

sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. • Dimensionamento da fiação, 

plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Plugue e 

cordão de alimentação com certificação INMETRO. • Conexões de fiação com 

bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. • Todo o sistema elétrico 

deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. • Indicação da voltagem no 

cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Comprimento mínimo do cordão: 

2,0m. • O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 

8ºC quando submetido a ambientes de até + 43ºC. • Devem ser utilizados 
componentes (sistema de refrigeração) que do ponto de vista de potência consumida 

permitam a otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. 

25 01 UND Gira-gira ou carrossel 

Em polietileno para até 4 crianças. Faixa etária: a partir de 2 anos Medidas: Altura: 

0,70m Largura : 0,91m Comprimento: 0,91m 

26 01 UND Liquidificador industrial capacidade de 8L. 

Utilidade: Triturar produtos diversos com adição de líquido.  

 Altura (mm): 750  

Frente (mm): 260 Fundo (mm): 220  

Peso (Kg): 10,3  

Motor (cv): ½  

Capacidade (l): 8 Voltagem (v): 110/220  

Consumo (kw/h): 0,75 

27 02 UND Liquidificador semi industrial  2 litros  
• Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar • Capacidade para Triturar 

Gelo Capacidade: • Copo com capacidade útil de 2 litros. Características 

construtivas: • Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça 

única, sem soldas, com espessura de 1 mm. • Flange do copo em material plástico 

injetado, em cor clara. • Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com 

bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não 

haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e 

sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos. 64 • Tampa do copo em aço 

inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a 

limpeza interna. • Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 

0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. 

Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete 
do motor. • Sapatas antivibratórias em material aderente. • Facas, eixo, buchas, 

porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox. • O 

conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para 

limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. • Flange de acoplamento 

do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox. • Interruptor 

liga/desliga. • Interruptor para pulsar. • Motor monofásico de ½ HP. • 

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 

com a corrente de operação. • Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por 

meio chave comutadora. • Indicação da voltagem na chave comutadora. • Cordão de 

alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. Matérias-primas, tratamentos 

e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem 
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atender às normas técnicas específicas para cada material. • Copo, tampa, alças e 

gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do 

lado interno, conforme padrões ASTM. • Flange do copo, base e flange do gabinete 

em polipropileno injetado virgem, em cor clara. • Facas em aço inox AISI 420 

temperado. • Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304. • 

Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304. • Flange de acoplamento, 

pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304. 65 • O equipamento e 
seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos 

perfurantes. 

28 01 UND Máquina de lavar louças industrial tipo monocâmara 

 Lava louça industrial, tipo monocâmara. Pré-requisitos: • É de inteira 

responsabilidade do cliente toda instalação predial, cujos procedimentos abaixo 

devem ser observados. Procedimentos para instalação: • A instalação da máquina 

lava louça deve ser feita com os necessários cuidados para evitar problemas e danos 

ao equipamento e garantir sua plena utilização. 58 • Ao receber o equipamento 

verificar se o mesmo sofreu danos de transporte. Em caso de suspeita notificar 

imediatamente o revendedor ou a fábrica. • A instalação da lava louça requer:  rede 

elétrica (energia);  rede hidráulica (água);  rede sanitária (esgoto); • Observações 

Gerais: A garantia não engloba danos resultantes do não cumprimento das presentes 
instruções de instalação. Requisitos para instalação: Energia elétrica • Certificar-se 

que as características elétricas da rede predial estão de acordo com as especificações 

técnicas da máquina a ser adquirida. • Ponto de instalação elétrica exclusivo para a 

lavadora, com distância máxima de 10 metros do quadro de distribuição, que atenda 

as características da voltagem escolhida. • Potência requerida: 6,7 KW • 220V 

bifásico: com fiação de terra; disjuntor bipolar 50ª por fase; fiação mínima de 

10mm2. • 220V trifásico: com fiação de terra, disjuntor tripolar 30ª por fase; fiação 

mínima de 4mm2. • 380V trifásico: com fiação de terra e neutro; disjuntor tripolar 

20ª por fase; fiação mínima de 4 mm2. • 440V trifásico: com fiação de terra; 

disjuntor tripolar 15ª por fase; fiação mínima de 4mm2. Água • Água fria; rosca 3/4” 

BSP, com registro de gaveta e pressão entre 1 e 3,5 bar. • Recomenda-se o uso de 
filtro de resíduos. Esgoto (dreno) • Tubulação em nível abaixo da base da lavadora, 

de 50mm, de material resistente para suportar a temperatura da água para enxague, 

prevista pela máquina. 59 Dimensões e tolerância: Da máquina • Largura: 595mm • 

Profundidade: 615mm • Altura: 840mm Espaço útil de lavagem • Largura: 495mm • 

Profundidade: 495mm • Altura: 340mm • Tolerância: +/-20% Características 

construtivas: • Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços 

giratórios superiores e inferiores. • Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas 

ou 3.200 talheres ou 1.152 copo/hora. • Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 

190mm) 18 pratos (Ø 300mm) ou 9 bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) 

ou 50 xícaras (Ø 60mm). • Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por 

hora). • Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. • Painel de comando: 

uma tecla liga/desliga e uma de operação. • Auto-star: que inicia automaticamente o 
ciclo ao se fechar a porta. • Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga 

e descarga de louças. • Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água 

do tanque de lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. • 

Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja aberta. • Filtro de 

moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e enxágue e tampões desses 

braços removíveis manualmente, sem necessidade de ferramentas. • Aquecimento de 

água para lavagem e enxágue: elétrico. • Temperatura da água para lavagem: de 55º 

a 65ºC • Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºC 60 • Potência da bomba 

de lavagem: 1cv. • Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. • Acessórios • Aquecedor 

elétrico de água e enxágue. • Conjunto pressurizador de enxágue. • Kit de gavetas, 

contendo 01 gaveta (rack´s) de pinos para pratos e bandejas; ½ gaveta (rack) lisa 
para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos diversos. • Kit de instalação 

contendo mangueiras de água e esgoto e cabo elétrico com 1 metro de comprimento, 
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no mínimo. • Acessórios opcionais • Gavetas (rack´s) para copos em tamanhos 

diversos; • Gavetas (rack´s) para 200 talheres em pé. • Estrutura de apoio em aço 

inoxidável. • Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. • Kit 440 volts. • 

Termômetros digitais. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias 

primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas 

específicas para cada material. • Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço 

inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. • Estrutura do 

equipamento fabricado em aço inoxidável AISI 304. • O equipamento e seus 

componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos 

perfurantes. 

29 01 UND Máquina de Lavar Roupa  

Capacidade de roupa seca: 8kg 

Consumo de energia 024 kWh (110 v) /0.25 kWh (220 v) 

Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110 v)n /7.83 kWh/ mês (220 v) 

Cor: branca 

Potência: 550.0 W (110/220 v) 

Rotação do Motor- Centrifugação: 750 rpm 

Dimensões aproximadas: 103,5x62x67 cm (AxLxP) 
Peso aproximado: 40,5 kg 

30 01 UND Mesa de reunião 

Medindo 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm 

de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura 

metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e 

furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e 

apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo 

de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas 

niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50 cm, com 

bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de 

PVC, nos demais lados, na cor preta Estrutura em aço na cor preta, com tratamento 

anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura 
eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em 

estufa. 

31 03 UND Mesa de trabalho em tampo único 

Serão fornecidas mesas para professores, medindo 1200x600x750mm em tampo 

único, em melamina, com 25mm de espessura, com bordas arredondadas em perfil 

de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre estrutura metálica tubular tripé 

composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a 

passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, tipo “mão 

francesa”, em tubos de aço redondos. Estrutura em aço, com tratamento anti-

ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura 

eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em 

estufa. Deverão possuir duas gavetas com rodízios em metal, e travamento lateral 

para segredo. Bandeira frontal em melamina com altura final de 50cm, com bordas 
arredondadas em perfil de PVC , e acabamento em fita de PVC 

32 04 UND Mesa retangular Monobloco 

Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com 

estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo confeccionado em 

MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em 

laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor salmão 

(referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de 

bordo em PVC branco. A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi 

em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de acabamento em 

polipropileno na cor branca, fixado à estrutura através de encaixe. 

Todas as partes metálicas são unidas entre si por meio de solda latão, acabamento 
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liso e isento de escórias, configurando uma estrutura única, devendo receber 

tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. 

-Eliminação de rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e cantos agudos 

eliminados. 

-As peças plásticas não apresentam rebarbas, falhas de injeção, ou partes cortantes, 

são utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. 

-A fita de bordo deve é aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “Hot 

Melt”, recebendo o acabamento fresado após colagem, configurando 

arredondamento dos bordos. 

-Todas as unidades recebem obter o Selo Identificador de Controle de Qualidade do 

fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de dois anos. 

-Este produto possui diferenciais de fabricação a fim de adequar na nossa 

forma de produção. 

33 01 UND Mixer de alimentos 

 • Linha doméstica, com capacidade de 1 litro. Dimensões aproximadas e tolerância: 

• Altura: 430mm • Largura: 60mm • Profundidade: 650mm • Tolerância: +/- 10% 

Características construtivas: • Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. • Cabo (alça) 

ergonômico. • Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na 

horizontal. • Recipiente para trituração. • Tampa e lâmina do triturador removíveis. • 

Base antirespingos. • Botão turbo. • Motor de 400W. • Dimensionamento e robustez 
da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • 

Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da 

voltagem. 74 Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas 

utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas 

para cada material. • Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. • 

Jarra para a polpa construída em acrílico SAN. • Jarra em plástico virgem de 1º uso, 

atóxico. • O produto e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas 

cortantes ou elementos perfurantes. 

34 01 UND Processador de alimentos centrífuga doméstico 

• Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. 

Capacidade: • Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de 

massa. Características construtivas: • Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 

inoxidável. • Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes 
líquidos ou 3kg de massa. • Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, 

legumes e verduras inteiras. • Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que 

permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. • Segurança: 

detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s. • Cabo com armazenamento 

integrado. • Base firme com pés antideslizantes (ventosa). • Motor com potência de 

700W. 72 • Voltagem: 110V e 220V. • Dimensionamento e robustez da fiação, 

plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. • Cordão de 

alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. • Os 

acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em 

lava louças. • Acessórios:  batedor para mistura de massas leves e pesadas;  1 faca de 

corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras;  2 discos de metal para 
ralar e picar em pedaços finos e médios;  liquidificador (jarra) com tampa, com 

capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados;  1 

disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. 

Matérias primas, tratamentos e acabamentos: • As matérias primas utilizadas na 

fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada 

material. • Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS. • Disco 

emulsificador fabricado em PP. • Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador 

fabricados em SAN. • Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável. • O 

equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou 

elementos perfurantes. 

35 03 UND Purificador de água  
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Bandeja coletora removível   

Capacidade (em litros): 3 L   

Composição/Material: Poliestireno de Alto Impacto   

Cor: Branca   

Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 5,5Kg   

Funções: Tripla Filtragem   

Garantia do Fornecedor: 12 meses   

Modo de filtragem: 3 estágios de filtragem: filtragem mecânica através de elemento 

de Polipropileno Melt Blow*; filtragem por absorção através de Carvão Ativado 
com Prata Coloidal e Filtragem Mecânica com elemento de Polipropileno Melt Blow 

com poros de 5 µm para realizar a filtragem final da água.   

Opções de temperatura: Água gelada e natural   

Peso líq. aproximado do produto (kg): 6 Kg   

Potência (W): 85 W   

Referência do Modelo: FKPAE   

Torneiras: 1 torneira de Água Natural e 1 torneira de Água Gelada   

Voltagem: Bivolt   

36 01 UND Túnel Lúdico em polietileno 

Túnel em curva semi-circulos em polietileno rotomoldado com 7 suportes de apoio 

de cada lado, 4 segmentos curvos com furos para visualização interna e com 

possibilidade de expansão, 5 conectores, 2 estruturas curvas iguais que funcionam 

como entrada e saída, com adornos estilizados. Faixa etária: a partir de 1 ano. 

Medidas: Altura:1,00m Largura.:0,88m Comprimento:2,23m 

 

3.2. Somente serão aceitos itens que atendam ESTRITAMENTE a descrição 
contida na relação acima, qualquer item que for considerado incompatível co m 
tal descrição será considerado como desclassificado.  
 

3.3. Para fins de conferência a respeito das especificações dos produtos ofertados os licitantes 
deverão apresentar folhetos, prospectos ou quaisquer outros tipos de comprovações para 
conferência durante o julgamento do pregão. 
 
4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
4.1. Dotação Orçamentária: 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
FICHA 301: 14.02.00 12.365.0007.1.0108 4 490 5200 

 
5. DO PRAZO DE ENTREGA 

 
5.1. A entrega dos materiais deverá ser providenciada no prazo de no prazo de 10 (dez) dias 

úteis a partir da emissão da Ordem de Compra, devendo ser entregues, as expensas do 
fornecedor, no local indicado pela PMRP. 
 
5.2. Para efeito de verificação da conformidade ou não do material fornecido com as 
especificações constantes do presente edital, os encarregados designados pela PMRP, 
deverão ter o prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados da data da entrega, oportunidade em 
que o aceitará, atestando a respectiva Nota Fiscal, ou o rejeitará, na hipótese de 
desconformidade que não atenda as necessidades deste Órgão. 
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6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 
6.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados; 

 
6.2. Acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, de acordo com a pertinência dos tipos de 

materiais. 
 
6.3. Verificar se os produtos entregues correspondem aos apresentados na proposta da 
CONTRATADA. 

 
7. DO PAGAMENTO 

 
7.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados à partir da data de 

entrega dos equipamentos, com a apresentação da nota fiscal junto ao setor de contabilidade 
devidamente atestado o seu recebimento, juntamente com as certidões sociais válidas.  
 
8. DAS SANÇÕES 

 
8.1. A(s) empresa(s) vencedora(s) da licitação ficará(rão) sujeita(s) as penalidades previstas 

no edital, garantida a prévia defesa e o contraditório em regular processo administrativo, sem 
prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu(s) ato(s) ensejar(em). 
 
Município de Rio Paranaíba, ___ de ______________ de 2018. 

 
 

 
Secretaria Municipal de Educação 
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ANEXO II - MINUTA DE CREDENCIAMENTO 

 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 

 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 026/2018 
 
Pregão Presencial nº. 019/2018 
 
Pelo presente instrumento a empresa ________________________, inscrita no CNPJ nº 
___________________, com sede à ____________________, nº _______, bairro ________, 
em ___________, credencia o(a) Sr.(a)_______________________________, portador da 
Carteira de Identidade RG nº _______________________, inscrito no CPF sob o nº 
______________________ para participar das reuniões relativas ao PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 019/2018, ao qual lhe são conferidos amplos poderes inclusive para interpor ou desistir de 
recurso, receber citações, intimações, responder administrativa e judicialmente por seus atos, 
formular propostas, ofertas e lances de preços enfim, praticar todos os demais atos inerentes 
ao certame, em nome do proponente, nos termos do artigo 4º, inciso VI, da Lei 10.520/2002. 
 
(Local, Data) 
Nome por extenso/Assinatura 
Identidade/CPF 
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ANEXO III - HABILITAÇÃO PRÉVIA 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 026/2018 
 
Pregão Presencial nº. 019/2018 
 
 
A empresa ______________________, inscrita no CNPJ nº ___________________, com sede 
à ____________________, nº _______, bairro ________, em ___________, por seu 
representante legal, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei 10.520/2002, declara para os 
devidos fins de direito que cumpre plenamente os requisitos da habilitação estabelecidos nas 
cláusulas 9 a 9.2 do Edital em epígrafe. 
 
 
(Local, Data) 
Nome por extenso/Assinatura 
Identidade/CPF 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI 
Nº 8.666/93. 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 026/2018 
 
Pregão Presencial nº. 019/2018. 
 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o 
n° _____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° 
______________________ e RG _______________________, DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V, do art 27, da Lei nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 
7º, da Constituição Federal, 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. 
 
(Local, Data) 
Assinatura do Representante Legal 
Identidade/CPF 
 
 
(Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V - CARTA PROPOSTA 

 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 

 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 026/2018 
 
Pregão Presencial nº. 019/2018 
 

DADOS DA LICITANTE 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: Nº 

CIDADE: ESTADO: CEP:  

TELEFONE: 

 
Prezado Senhor, 
 
Venho através deste apresentar proposta de preços para venda de equipamento/móvel 
conforme segue:  
  

ITEM DESCRIÇÃO UNID 

 
QTDE 

 
MARCA/MODELO 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1     
  

 

Prazo para a para a entrega do equipamento será de 10 (dez) dias úteis contados da 
assinatura do contrato. 
 
Valor da proposta: R$ XX.XXX,XX (valor por extenso) 

 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias  

 
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e 
prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com todas as condições gerais e especiais 
estabelecidas no Edital e que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação 
desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
(Local, Data) 
Nome por extenso/Assinatura 
Identidade/CPF  
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À 
HABILITAÇÃO 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 
 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 026/2018 
 
Pregão Presencial nº. 019/2018 
 
 
A empresa _________________, inscrita no CNPJ nº ______________________, com sede à 
_____________________________, declara sob as penas da lei, que até a presente data, 
inexiste fato superveniente impeditivo para sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  
 
 
(Local, Data) 
Nome por extenso/Assinatura 
Identidade/CPF 

mailto:licitacaorioparanaiba@gmail.com


 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PARANAÍBA/MG 
Rua Capitão Franklin de Castro, nº 1.065 - Novo Rio 

Rio Paranaíba - MG – 38.810-000 
CNPJ: 18.602.045/0001-00 

Email: licitacaorioparanaiba@gmail.com 

 
 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO À LEI 123/06 
 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 

 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 026/2018 
 
Pregão Presencial nº. 019/2018 
 
 
A empresa _________________________________________, com inscrição no CNPJ sob o 
n° _____________________, por intermédio do seu representante legal, o(a) Sr(a). 
________________________________________, portador do CPF n° 
______________________ e RG _______________________, declara, sob as penas da Lei, 

que cumpre os requisitos legais para qualificação como ______________________________, 
nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos 
impedimentos do § 4° do mencionado artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido, 
de acordo com o disposto nos arts. 42 a 49 da citada Lei e Complementar 147 de 07 de agosto 
de 2014 que altera a Lei Complementar 123/06. 
 
(___) Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos 
utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123/06 e nº 147/14, para 
regularização, estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita 
às sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 
 
 
(Local, Data) 
Nome por extenso/Assinatura 
Identidade/CPF 
 
(*Obs.: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
APRESENTAR  FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS 
CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA PROINFANCIA 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE RIO PARANAÍBA/MG E 
__________________________________
_ 

 
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de Rio Paranaíba/MG, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 18.602.045/0001-00, com sede na Rua 
Capitão Franklin de Castro, 1065, Novo Rio, representado pelo seu prefeito o Sr 
___________________, brasileiro, portador da Carteira de Identidade _________________, 
inscrito no CPF sob o nº ________________, doravante denominada CONTRATANTE, e a 

empresa _________________, inscrito no CNPJ nº ________, sediada na _____________, 
neste ato representada por _______________, portador da Carteira de Identidade nº 
_____________, inscrito no CPF sob o nº _______________, residente e domiciliado na 
______________, denominada CONTRATADA, celebram o presente contrato de aquisição de 
equipamentos para Proinfância, mediante as cláusulas seguintes, nos termos da Licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018. 

 
1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: 

 
1.1 - Constitui o objeto do presente contrato, a _____________________, em conformidade 

com lances vencedores, correspondente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018 e edital de 
licitação que a acompanha. 
 
2 - CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DO CONTRATO E EXECUÇÃO: 
 
2.1 - O prazo para a entrega dos equipamentos será de no máximo de 10 (dez) dias úteis 
contados da assinatura do presente contrato.  
2.2 - O prazo de vigência do presente instrumento começara com sua assinatura e se 
encerrará em 31 de dezembro de 2018, podendo ocorrer prorrogação, se de interesse das 
partes, por períodos iguais e sucessivos, até os limites admitidos pela Lei 8.666/93. 
 
3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO, E DO REEQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO: 
 
3.1 – O preço avençado para o fornecimento dos equipamentos previsto na cláusula primeira 
do presente contrato é de R$ XXXXX (xxxxxxxxx), conforme proposta e lances do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 019/2018, apresentados pela adjudicatária e vencedora do certame. 
3.2 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados à partir da data de 
entrega dos equipamentos, com a apresentação da nota fiscal junto ao setor de contabilidade 
devidamente atestado o seu recebimento, juntamente com as certidões sociais válidas.  
3.3 . Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a 
apresentação das propostas. 
3.3.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 
contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, quando será utilizado para 
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reajuste o INPC/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 
ocorrência da anualidade. 
3.4. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
3.5. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 
3.6. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
4 - CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DA ENTREGA: 

 
4.1 – Os equipamentos deverão ser entregues obedecendo aos critérios estabelecidos no 
edital e cumprindo os quesitos constantes no termo de referência:  
4.2 - Nos casos de serem detectados quaisquer problemas ou avarias no ato da entrega, serão 
de responsabilidade da CONTRATADA, toda a manutenção a ser feita incluindo a 
responsabilidade por todas as despesas.  
4.3 - Havendo a não entrega por conta de defeitos conforme na alínea "A" do subitem 13.1 II, a 
realização de outra entrega não isentará de ser feita nova vistoria. 
4.4 - Os preços estabelecidos neste contrato são fixos e irreajustáveis pelo prazo do período do 
contrato, salvo mudança na Política Econômica, quando será utilizado para reajuste o 
INPC/IBGE, após um ano de vigência do contrato, ou outro índice que o substitua, determinado 
pelo Governo Federal, ou para restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro, a qualquer 
tempo, devendo para isso o contratado apresentar nota fiscal de aquisição, ou equivalente, da 
época da licitação e atualizada para comprovar a alteração de preços, o que faculta Termo 
Aditivo ao contrato. 
4.5 - A mudança superveniente da política econômica adotada pelo Governo Federal, no 
tocante a preços, reajustamento ou outra qualquer condição que repercuta na execução do 
presente contrato, deverá ser ao mesmo, adaptada mediante o competente aditamento. 
 
 
5 - CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
 
5.1 -  Comunicar ao CONTRATANTE qualquer ocorrência que impeça a entrega dos 
equipamentos. 

I. Os equipamentos deverão ser entregues na sede da Prefeitura Municipal de Rio 
Paranaíba-MG em horário a ser combinado entre as partes, à fim de que a Contratante 
possa disponibilizar um responsável para acompanhar a entrega e realizar a vistoria.  

5.2 -  Manter durante o período contratual, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
5.3 -  Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre os 
equipamentos bem sua manutenção necessários até a data da entrega à CONTRATANTE. 
5.4 -  Disponibilizar responsável para efetuar a entrega técnica, o qual dará todas as 
orientações e explicações necessárias sobre o uso e manutenção dos equipamentos. 
5.5 – Fornecer garantia de no mínimo 01 (um) ano contra qualquer defeito de fabricação 
contados à partir da data de entrega. 
 
6 - CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
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6.1 - Disponibilizar responsável do seu quadro de servidores para a entrega técnica dos 
equipamentos o qual deverá tomar conhecimento de todo o funcionamento e operação. 
6.2 - Efetuar o pagamento devido à CONTRATADA na forma e prazos estabelecida neste 
Contrato. 
 
7 - CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO: 

 
7.1 - O Contratado reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o 
contrato, no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 
77, da Lei Federal n° 8.666/93.  
7.2 - Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo 
CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 10 (dez) dias à 
CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a 
XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal Nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da 
legislação pertinente.  
7.3 - Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de 
qualquer natureza.  
 
8 - CLÁUSULA OITAVA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 
 
As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta de dotações próprias consignadas 
no orçamento geral da Prefeitura de Rio Paranaíba-MG para o exercício de 2018: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
FICHA 301: 14.02.00 12.365.0007.1.0108 4 490 5200 

 
9 - CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES: 

 
9.1 – A inexecução da entrega do objeto do presente contrato acarretará a multa de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o 
valor total que lhe foi adjudicado. 
9.2 - Nos termos do artigo 7º da Lei Nº 10.520/2002, o licitante, sem prejuízo das demais 
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de 
licitar e contratar com a União, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro 
do Município, nos casos de fraude ou falha a execução do contrato. 
9.3 - Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, 
a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, 
podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o 
artigo 87, “caput”, da Lei Nº 8.666/93. 
9.4 - As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso. 
9.5 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.  
 
10 - CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO: 

 
10.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Rio Paranaíba-MG, com renúncia a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais provenientes da 
presente. 
 
11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA REGÊNCIA: 
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11.1 - As regras do presente contrato reger-se-ão pelas normas estabelecidas na Lei Federal 
8.666/93 e suas posteriores alterações e pela Lei 10.520/02. 
 

Justos e contratados, firmam a presente, em 03 (três) vias de igual teor e forma na 
presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais. 

 
Rio Paranaíba-MG, de ........ de 2018 
 

Prefeitura de Rio Paranaíba 
 
Prefeito 

XXXXX XXXXXX 
Contratado 
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE GARANTIA 
 
 
À Prefeitura Municipal de Rio Paranaíba 

 
Pregoeiro Municipal 
 
Processo nº. 026/2018 
 
Pregão Presencial nº. 019/2018 
 
 
A ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, com sede na 
___________________, neste ato representada por ____________________, (nacionalidade) 
____________, (estado civil) __________________________, (profissão) _________, inscrito 
no CPF sob o nº ___________________, portador da Carteira de Identidade RG nº 
___________________ SSP/_______, residente e domiciliado a 
_______________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que estará 

oferecendo para o fornecimento do bem conforme objeto do PREGÃO PRESENCIAL nº 
019/2018, o prazo de 12 (doze) meses de garantia para defeitos por ventura surgidos, sendo 
este prazo contado a partir da entrega dos equipamentos/moveis. 
 
 
(Local, Data) 
Nome por extenso/Assinatura 
Identidade/CPF 
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