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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
(Processo Administrativo n° 119/2022)
O MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob número
13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO, mediante a
PREGOEIRA, consoante Portaria nº 007/2022, torna público que, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP
nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 4º-G da Lei nº 13.979/2020 de 6 de fevereiro de
2020 e as exigências estabelecidas neste Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08 horas do dia 28/03/2022 às 08:30 horas do dia 06/04/2022
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14:30 horas do dia 06/04/2022.

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br

DO OBJETO
9.10.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E
EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE
CAPIM GROSSO - BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas
no anexo AI:
9.11.

A licitação será realizada em lotes.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL por lote, observadas as exigências contidas neste Edital e
seus Anexos quanto às especificações do objeto
10.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.10. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento
da União para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
Unidade/Órgão: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Projeto / Atividade: 12.361.0003.2.014 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recursos: 19 Transferências FUNDEB (30%)
11.

DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam
especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste
Edital e seus Anexos.
3.2
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao
objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e
que estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/
3.3

É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou
que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5 Os Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública via
internet.
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3.6 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao
Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/.:
a)

O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva do Licitante, ou
de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
Pregão Eletrônico.

b)

O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou do Município de Capim Grosso, Bahia,
promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por
terceiros.

c)

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de
acesso.

3.7
Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão
atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou
pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados.
4.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA LICITANET.COM.BR:
4.2 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema PREGÃO ELETRÔN)CO através do
site https://licitanet.com.br/.
4.3
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso
ao sistema eletrônico.
4.4
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma
eletrônica.
4.5
O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.
4.6
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
PARTICIPAÇÃO:
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4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou da desconexão do seu representante;
4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
4.12
Para os itens ..... (preencher, somente, quando certame exclusivo para ME, EPP ou MEI), a participação é exclusiva
a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006 e alterações do art. 48 da Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014. (NÃO APLICÁVEL PARA ESTE CERTAME)
4.13
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.14 Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.14.1
4.14.2
4.14.3

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
4.14.4
que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
4.14.5
que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
4.14
Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelos telefones: (34) 3014-6633
e (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.
5.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.10.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), concomitantemente com
os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a DESCRIÇÃO DETAL(ADA DO OBJETO OFERTADO ,
incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA) vedada a identificação do titular da proposta
preenchida no sistema, até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema
Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação.
5.11.

Em caso de identificação do titular da proposta registrada no sistema, esta será DESCLASSIFICADA pelo pregoeiro.

5.12.
A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.
5.13.
O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de discordância existente
entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA),
prevalecerão às últimas.
5.14.
Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais
como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;
5.15.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave
de acesso e senha. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
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5.16.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema.
5.17.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta
5.18. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados
para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5.19. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados
para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL

6.10.

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico dos seguintes campos:

6.10.1.

Valor unitário e total do item;

6.10.2. Modelo se for o caso ;
6.10.3.
Marca se for o caso

6.11.

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

6.12.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.13.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.14.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.15.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas
federais, quando participarem de licitações públicas;
6.15.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a
fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
7.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.10.
No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas
no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas NO ITEM 5.1 DO
EDITAL.
7.11.
O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se
encontra inserida no campo DESCR)ÇÃO DETALHADA DO OBJETO do sistema, confrontando suas características com as
exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.
7.11.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.11.2.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.
7.11.3.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na
fase de aceitação.
7.11.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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7.11.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item ou percentual de desconto. (critério definido no
preâmbulo, deste edital e conforme estabelecido no sistema).
7.12.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.
7.13.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.14.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo
entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.
Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo mínimo de diferença de valores ou
de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019. Já para o modo de disputa aberto e fechado , tal previsão é facultativa.
O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda corrente) ou de percentuais entre os
lances, que implique repercussão financeira que efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.
7.9.1 - Quando adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE D)SPUTA ABERTO , os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.9.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período
de duração da sessão pública.
7.9.3 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.
7.9.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
7.9.5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em
prol da consecução do melhor preço.
7.9.6 Quando adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE D)SPUTA ABERTO E FEC(ADO , os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.9.7 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos). Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de
até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
7.9.8 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar
um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.9.9 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos
melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em
até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.9.10 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a
ordem crescente de valores.
7.9.11 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o
reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.9.12 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada,
caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
7.9.13 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro.
7.9.14 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
7.9.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

Certificação Digital: MZWAAWEB-PAIRJMB1-K7XS83WK-4MZZIMYG
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.166 | Ano 8
29 de março de 2022
Página 8

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50

7.10
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.
7.11
No caso de desconexão com a Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
7.12

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão
pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site https://licitanet.com.br/

7.13

O Critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.14

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

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.
O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.15

Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.16

7.17
A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
após a comunicação automática para tanto.
7.18
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
7.19
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
7.20
Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério
de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme
regulamento.
7.21
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá
haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.
7.22
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da
Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
7.33.1. no país;
7.33.2. por empresas brasileiras;
7.33.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.33.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.34.

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.35.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação
em condições diferentes das previstas neste Edital.
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7.35.1.

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

7.35.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao
último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.36.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.37.
Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será
assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do
Decreto n° 7.174, de 2010.
7.37.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto
nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma
situação.
7.37.2. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de agosto de 2011, não se aplicará
o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.
7.38.
Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto
manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão
enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo pregoeiro.
7.38.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-se-á a proposta classificada
em primeiro lugar.

8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.10.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.11.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão
nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.11.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.12.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.13.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento
das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.14.
O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 02
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.15.
O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada
antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.
8.15.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do
material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
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de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.15.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho,
não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro
lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis
contados da solicitação. (NÃO APLICÁVEL PARA ESTE CERTAME, COMO TAMBÉM, OS ITENS SEQUENTES, ATÉ O ITEM
8.6.2.8)

8.15.2.1.
Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a
avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
8.15.2.2.

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.15.2.3.

Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

8.15.2.3.1.

Itens (....): ...........; (item e aspecto, a ser definido, caso exista a necessidade)

8.15.2.3.2.

Itens (....): ...........; (item e aspecto, a ser definido, caso exista a necessidade)

8.15.2.4.

No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.15.2.5.

Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o pregoeiro analisará a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.15.2.6.
Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
8.15.2.7. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no
prazo de 03 (três) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. (Prazo a ser
definido, conforme a necessidade do objeto)
8.15.2.8.
Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for
8.16. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de preferência, o pregoeiro
solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o
documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional.
8.17.
O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos
pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo
das penalidades cabíveis.
8.17.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova
aplicação da margem de preferência.
8.18.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
8.19.
Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a sua
continuidade.
8.20.
O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance
mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas
neste Edital.
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8.20.1.
Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
8.20.2.

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

8.21.
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta
não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.22.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o
disposto neste Edital.
9.

DA HABILITAÇÃO

9.1.
Como condição de habilitação a licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, deverá comprovar o
cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a apresentação da consulta aos seguintes cadastros, junto com sua documentação de
habilitação:
9.1.1.
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) –
INCLUIR NO SISTEMA, JUNTO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante visando verificar a prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o poder público.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.
9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
9.1.3.

Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.2.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de
02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.3.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
9.4.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
9.4.1.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.5.
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.6. Habilitação jurídica:
9.7. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;
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9.8. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.9. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
9.10. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no
caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.11. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.12. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
9.13. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
9.14. Copia do documento de identificação do Sócio Administrador
9.15. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.16. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.16.1.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.16.2.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.16.3. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.16.4. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício
contrata ou concorre;
9.16.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão
competente;
9.16.6. Alvará de Funcionamento, em plena validade;
9.16.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011), www.tst.gov.br;
9.16.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal
condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.16.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
9.16.10.
A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
9.17.

Qualificação Econômico-Financeira.

9.17.1.
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante nos últimos 30 (trinta)
dias anteriores à data da entrega das propostas e de início da abertura dos envelopes;
9.17.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da
lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a
situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme
o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a
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Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial,
obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e contador, juntamente com o CRP do contador. Em se
tratando de empresa nova, apresentar Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial; (NÃO APLICÁVEL
PARA ESTE CERTAME)

9.17.2.1.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do
Decreto nº 8.538, de 2015);
9.17.2.2.
no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial
e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
9.17.2.3.
9.18.

é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

Qualificação Técnica

9.18.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o
objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado.
9.18.1.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com
as seguintes características mínimas:
9.18.1.1.1.
Estar emitido em papel timbrado da empresa/órgão e estar assinado por representante legal, com
menção de sua qualificação.
9.18.1.1.2.
Em caso de atestados emitidos por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos apresentados com
assinaturas de Pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude destes servidores não
terem competência legal para atestarem recebimentos de mercadorias.
9.18.1.1.3.

Fazer menção ao objeto (AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO)

9.19.2 Documentação complementar e obrigatória
9.19.2.1. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do
anexo VI;
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art.
32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo VII;
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de 27/10/99),
conforme modelo do Anexo VIII;
d) Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (Na
hipótese do licitante ser ME ou EPP) conforme modelo do Anexo IX;
e) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, conforme modelo do Anexo X;
f) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de
órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto
Municipal nº 6615, conforme Anexo XI.
ESSAS DECLARAÇÕES PODERÃO SER SUBSTITUÍDAS PELA DECLARAÇÃO ÚNICA GERADA PELO SISTEMA
LICITANET.
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9.19. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.
9.20. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.
9.20.1.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.21.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.22.
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
9.23.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no chat a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.24.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.25.
Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.26.

O licitante provisoriamente vencedor em

9.27.
um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.27.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de
menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.28.
10.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.10. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da
solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.10.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.10.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.11. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do
contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.11.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
vinculam a Contratada.
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10.12. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.12.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência
entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.13. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço
ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.14. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.15. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na
internet, após a homologação.
11.

DOS RECURSOS

11.10. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.11. Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção
de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
11.11.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade
do recurso.
11.11.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
11.11.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.12. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.13.
12.
12.10.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
A sessão pública poderá ser reaberta:

12.10.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
12.10.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o
contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
12.11.

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

12.11.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico
licitatório.
13.

chat ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.10. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição
de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
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13.11. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.
14.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.10.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.10. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.
15.11. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo
de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.12. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado ou aceito no prazo 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento
15.12.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
adjudicatário e aceita pela Administração.
15.13. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:
15.13.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº
8.666, de 1993;
15.13.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
15.14. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
15.15. O prazo de vigência da contratação é de 12 (dose) meses, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual
ou no termo de referência.
15.16. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária
de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
15.16.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito
no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
15.16.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
15.17. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
15.18. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar
a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
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16.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.10. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.
17.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.
18.
18.1.
19.
19.10.
20.
20.1.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
DO PAGAMENTO
As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta;
20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
20.1.3.

apresentar documentação falsa;

20.1.4.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6.

não mantiver a proposta;

20.1.7.

cometer fraude fiscal;

20.1.8.

comportar-se de modo inidôneo;

20.2.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de
preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
20.3.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto
ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
20.4.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da
contratação;
20.4.2.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
20.4.4.

Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;
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20.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
20.6.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.7.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada
pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
20.8.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração
Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.
20.9.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.
20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou
Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.13.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.14.

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

20.15. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou em outros
que o complementem, as seguintes multas:
a) De 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela Administração, o adjudicatário
não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, ainda que não tenha havido processo de
licitação;
b) De 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à
parte inadimplida, até o limite de 7,5% (sete e meio por cento), ocasião em que será determinada a rescisão unilateral do
contrato, por inexecução; b.1) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias
corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
c) De 20% (vinte por cento) em caso de rescisão unilateral por inexecução contratual, calculado sobre o valor do contrato, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis;
20.16 A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.
20.17 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.10. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar
este Edital.
21.11. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do sistema no site
https://www.licitanet.com.br/processos.html.
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21.12. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
21.13.

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

21.14. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três)
dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço indicado no Edital.
21.15. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento
do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
21.16.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.16.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos
do processo de licitação.
21.17. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração.
22.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.10.

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

22.11. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.
22.12.

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

22.13. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.14. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.15. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
22.16. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será,
em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.18. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja
possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
22.19. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital.
22.20. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitanet.com.br, nos dias úteis, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.21. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.21.1.
ANEXO I - Termo de Referência;
22.21.2. ANEXO II – Exigências para Habilitação;
22.21.3.
ANEXO III – Modelo de proposta;
22.21.4. ANEXO VI – Declaração Inidoneidade
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22.21.5.
22.21.6.
22.21.7.
22.21.8.
22.21.9.
22.21.10.

ANEXO VII – Declaração Habilitação
ANEXO VIII – Declaração menor de idade;
ANEXO IX – Declaração ME/EPP
ANEXO X – Declaração Responsabilidade
ANEXO XI – Declaração Vínculo
ANEXO XII – Minuta de Contrato

Capim Grosso - Bahia, 23 de março de 2022.

MAÍLA IASMIN SILVA DOS SANTOS
Pregoeira Municipal
Portaria nº 007/2022.
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ANEXO 01
OBJETO / JUSTIFICATIVA:
O presente Pregão tem por objeto, para suprir as necessidades do Município de Capim Grosso, conforme condições e
especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência.
Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da
www.licitanet.com.br e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
O presente procedimento visa a FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, conforme especificações e
condições constantes do Edital e do Termo de Referência.
1.

Justificativa:

Considerando que o Gestor e seus assessores diretos devem promover, buscando sempre a obediência ao que
preconiza as legislações pertinentes, e, observando caso a caso, a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiros,
de determinadas obras, serviços ou compras, segundo as especificações e quantitativos tecnicamente apurados, visando o
FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR.
2.

Valor Estimado:

TOTAL GERAL R$ 4.559.961,00 (QUATRO MILHÕES QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E
UM REAIS)
3.

Local de Entrega:

O Fornecimento será entregue no Almoxarifado Central da secretaria solicitante, conforme a sua necessidade, dentro do
território de Capim Grosso - Ba.
4.

Especificação / Detalhamento:

EM ANEXO
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ANEXO 02
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 013/2022
1.

HABILITAÇÃO

1.1

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa, os seguintes documentos
comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser encaminhados via sistema, com posterior
encaminhamento do original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada,
mediante a exibição dos originais para conferência por parte do pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da
Imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia, situada
na Praça 09 de Maio, s/n – Nova Morada, Capim Grosso/Ba, CEP: 44695-000, aos cuidados da Comissão de Licitação,
observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão.
1.2

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONFORME ITEM 9 DO EDITAL E, SEUS SUB-ITENS
1.3.
Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo pregoeiro/Equipe de
Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As
cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
1.4.
O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer
esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
1.5.
A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer
pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.
1.6.
Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo referindo-se ao
local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o
licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados
em nome de ambas, simultaneamente.
1.7.
Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade
expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das
propostas.
1.8.
Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação
da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
1.9.
A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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ANEXO 03
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 013/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº
013/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
PRAZO DE GARANTIA
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela
Contratante.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer
que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 60 (SESSENTA) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.
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ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico
nº _____________ instaurada pela Prefeitura Municipal de Capim Grosso, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO VIII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada

(Endereço Completo)
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº
8666/93.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO IX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na
hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente
para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na
LC 123/2006

_________________________________________________________________________
Local e data

__________________________________________________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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ANEXO X

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão...............................da Prefeitura Municipal de _______, que a
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se
compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:
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ANEXO XI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022

DECLARAÇÃO
(Razão Social) _________________________________________________
CNPJ/MF Nº ___________________________________________________
Sediada_______________________________________________________
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a
modalidade_______________nº_______, instaurada pelo Município de _________, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro
funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Data _______
Local________________
Nome do declarante _________________
RG____________________
CPF___________________
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO XII
MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, ______.
A MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob número
13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal a Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO, doravante
denominado CONTRATANTE e a _______, inscrito no CNPJ sob nº _______ situada à _________, neste ato representada por ________,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento/prestação de serviços, segundo as
condições nas cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo,
constante No Processo Administrativo nº 119/2022 regendo-se pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e
condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
a) Edital de Pregão Eletrônico nº 013/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimento entre os contratantes acima mencionados,
afim de que a empresa xxxxxxxxxxxxxxxx realize FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO ESCOLAR DA
EDUCAÇÃO INFANTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO - BA, conforme
especificações do Anexo 01 e Termo de Referência deste Edital, conforme solicitado no processo administrativo nº
119/2022, a qual fora declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Eletrônico nº 013/2022.
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANT

V.UNT

V.TOTAL

01
VALOR TOTAL
1.2. – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Secretaria, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras/serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1. º e 2.º
do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3. – Ficará a cargo da CONTRATADA as despesas com seguros, entrega, transporte, combustíveis, manutenção e seguro do
veículo, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação,
bem como alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários.
1.4. – A entrega não implica em aceitação, mas transferência da responsabilidade pela guarda e conservação dos
produtos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. – A CONTRATADA se obriga a:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

Disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, de forma parcelada, no local e tempo requeridos,
mediante requisições do preposto autorizado;
Assegurar a boa qualidade do produto;
Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento, omissões ou
desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE;
Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE;
Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
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g)

manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em
vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de licitação;
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou
descontos de duplicatas;
j) O objeto deste edital será de entrega parcelada, no prazo máximo de 10 dias CORRIDOS, mediante autorização e, nos
locais definidos pela respectiva Secretaria solicitante.
k) A CONTRATADA se obriga também, a executar os serviços, conforme o Termo de Referência, constante do edital, o
qual, passa a ser parte integrante, deste contrato
l) No valor deste contrato estão incluídos, todos os custos com mão de obra, utilização de equipamentos, bem como, os
materiais e peças, necessários para troca ou substituição, sendo que, a empresa deverá ofertar a garantia mínima de 90
dias, após a realização de cada serviço.
m) Para a execução dos serviços, a empresa deverá executar serviços de solda, lixamento, pintura antiferrugem, pintura
normal com tinta específica, conforme o móvel, bem como, serviços de estofamento, dentre outros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da execução do contrato,
bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e indiretos, necessários à
execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando,
nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;
Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
Declarar os materiais efetivamente prestados.
A fiscalização do fornecimento será exercida por um representante do Setor de Gestor de Contrato.
À fiscalização competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e exercer em toda a
sua plenitude a ação fiscalizadora.
A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada por quaisquer
irregularidades, ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência dessas, não implica em coresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
A PMCG se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues, se considerados em
desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da empresa Contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. – O valor do presente contrato é de R$____________(__________), constante da proposta integrante da licitação PREGÃO
ELETRÔNICO nº 013/2022, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como preço justo e suficiente para a total
fornecimento, objeto deste instrumento.
4.2. – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser
atestada pelo o fiscalizador competente.
4.3. – Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de pagamento
financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS,
da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal (conjunta com Dívida Ativa e Seguridade
Social) e municipal, sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de
preço.
4.4. – O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65 da Lei
8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através
de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
4.5. – Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados de acordo
com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
4.6. – Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela variação do
porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo
preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
4.7. – A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de
requerimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. – O(s) contrato(s) terá (ão) o prazo até xx/xx/xx, a partir da data de assinatura podendo, entretanto, ser prorrogada se
presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS
7.1. – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Empenho:
Órgão:
Elemento de despesa:
Projeto Atividade:
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo legal, e sem que
assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a)
b)
c)
d)
e)

Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
Atraso no cumprimento das ordens de fornecimento ;
Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao
pagamento, dos fornecimentos efetivamente aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação
judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93,
alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES
9.1. – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos,
contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material,
não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos,
contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos, com o
reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. – A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei
8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório
constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.
b) Multas de até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o trigésimo dia, ou nos
prazos parciais das Ordens de fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias, limitadas a 20%
do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízos
da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Capim Grosso pelo período máximo de 5 (cinco) anos nas hipóteses
previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços vigente no mês em que
cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea b poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente com
outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e
o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de Capim Grosso.
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k) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação
administrativa à contratada, sob pena de multa.
l) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade contratante, a
contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à
Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
10.2. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de competência
do Prefeito Municipal de Capim Grosso, as demais penalidades serão de competência do(s) Secretário(s) solicitantes, no caso
em apreço o Secretária Municipal de Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
11.1. – O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências Públicas Municipais e em Diário Oficial no
prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
11.2. – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 10.520/02, subsidiada a Lei nº
8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 013/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da Bahia, para
submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título. E, por
estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma para uma só finalidade, afim de
que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
CAPIM GROSSO - BA, XX de XX de 2022.

PREFEITO
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________
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MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO/BA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº

/

Relação de Ite s / Lotes
Ite

Cód.
Ite

Excl. MEEPP

Descrição

U id.

Qua

dade

I tervalo Mí .

Valor
Total

Valor Orçado

NÃO
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p eta.àTodosàosàe o t osàdeàtu osàouàu i esàdeàpa tesà et li asàde e à e e e àsoldaàe àtodaàaàe te s oàda
u i o.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,
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NÃO

BáLáNÇOàQUáTROàLUGáRE“à LáDOàáàLáDO àPáRáàCRIáNÇá“àáàPáRTIRàDEàTRÊ“àáNO“.à“eloàdoàINMETRO.àPeças
ul olo idas.àN oàt i o.àEst utu aàp i ipalàe àaçoà a o oà o àt a ess oàsupe io àe àaçoàdeà ,
.
Colu aàaà adaàdoisàasse tos,à ueàsepa eàeàd àsuste taç o;àoàespaçoàdeà i ulaç oàe t eàosàasse tosàeàaà olu a
de e à espeita àosà e uisitosàdeàsegu a çaàesta ele idosàpela s à o a s àpe e te s .àP à e t alàe àaçoàde
à ,
.à àCo e teàdeàsuste taç oàe àaçoàgal a izadoàdeàespessu aà
àouàsuste taç oàe à o da
t a çadaàdeàPoli ste à esiste te,à o à oà í i o,à
àdeàdi et o.àPa aàoà asoàdeà o e tesàdeàsuste taç o
e àaço,àde e àse àu lizadoàoàsiste aàdeà o i e taç o/a ulaç oàe àpa afusosàdeàaçoà o àdi et oàdeà½ ,
o à o i e taç oàso eà ola e tosàdeàesfe aà li dadosàa o di io adosàe à u haà et li aà ueàpe ita
su s tuiç o.àPa aàoà asoàdeàu lizaç oàdeà o dasàt a çadasàe àpoli ste ,àaàﬁ aç oàde e àse àe e utadaàat a s
deàga hosàouàsiste aàsi ila à ueài peçaàoàdesgasteàasà o das,àde idoàaoàat ito.àPa afusosàdeàﬁ aç oàaà aseàdo
poàpa a oltàe àaçoàgal a izado,à edi doà⅜
.àCadei aàdeà ala çoàe àaçoà a o oà o àtu oàdeà à o
pa edeàdeà
,à o àe ostoàse àe e dasàe t eàoàasse toàeàoàe ostoàouàe àpolie le oà oto oldado
o postoà o àadi oàa est oàeàadi oàa -UVà ueàp oteja à o t aà aiosàsola esàeàdes ota e to
p o o adoàpeloàte poà solàe/ouà hu a ,àga a
doàaà o àeàaà esist iaàdoàp oduto à o à a aàdeàsegu a ça
elàeàasse toà o àe osto.àFla geà o à uat oàfu osàe à adaàp àdeàsuste taç oàpa aàpe i àaàﬁ aç oàdo
e uipa e toàat a sàdeàpa afusosàso à aseàdeà o eto.àáàpi tu aàde e àse àelet ost aàe àp ,àe à ta
poli ste ,à o àespessu aà í i aàdeà à i
et os.àOsàp odutosàde e oàse à o tados/soldadosàat a sàde
p o essoàMIG/TIG,àp opo io a doàa a a e toàli eàdeàa estas,à e a asàeàsali ias.àTodosàosàtu os
u lizadosà aàfa i aç oàdosàp odutosàde e oàte àseuàtopoàfe hadoà o àta paà et li aàsoldada,àse do
p oi idoàoàusoàdeàpo tei asàpl s asàpa aàesteàa a a e to.àáàsupe ieà et li aàdoà ala çoàde e à e e e
t ata e toàa - o os oàat a sàdoàp o essoàdeàfosfa zaç o.àOsàpa afusosàdeàﬁ aç oà à aseàdoà poàpa a olt
de e oàa o pa ha àosàp odutos.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

COLCHONETEàDEàE“PUMáàFLEXÍVELàDEàPOLIURETáNO.àEspu aàdeàpoliu eta oàﬂe í elà o àde sidadeàD ,
i teg alà poà si ples ,à e es doàe àu aàdasàfa esàeà asàlate aisàe àte idoàJa ua d,à ostu adoàe à atelass
a ol hoado ,à o àfe ha e toàpe i et alà poà i s,àeà o àa a a e toàdaàout aàfa eàdoà ol h oàplas ﬁ ado.
T ata e toàa al gi oàeàa
a oà osàte idos.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

áRMãRIOàDEàáÇOàáLTO,àDIVIDIDOàVERTICáLMENTEàEMàDOI“àCOMPáRTIMENTO“àPORàMEIOàDEàDIVI“ÓRIá“
COMàPORTá“àINDEPENDENTE“,àDOTáDOàDEàQUáTROàPRáTELEIRá“àREMOVÍVEI“àEàáJU“TãVEI“àEMàCáDá
COMPáRTIMENTO-àCo po,àdi is iasàeàpo tasàe à hapaà à ,
;àPisoàdosà o pa
e tosàe à hapaà
,
;àP sàe à hapaà à ,
;àDo adiçasàe à hapaài te asà oà isí eisà aàpa teàe te io àdoà
el
oà í i oà
àdeàaltu aà à ,
,àduasàu idadesàpo àpo ta.àPo ta-e uetasàesta padoàouàso eposto,
se doàesteàúl oàe lusi a e teàdeàligaà et li aà oàfe osaà o ado.à àPi tu aàe à taàe àp àhi ida
ep i/àpoli ste ,àelet ost aà ilha te,àpoli e izadaàe àestufa,àespessu aà í i aàdeà à i o et osà aà o
i za.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,
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NÃO

áRMãRIOàBáIXOàCOMàDUá“àPORTá“,àDOTáDOàDEàDUá“àPRáTELEIRá“àEMàMDPàOUàMDF,àREVE“TIDOàCOM
LáMINáDOàMELáMÍNICOàDEàBáIXáàPRE““ÃOàPáRáàPRIMEIRO“à“OCORRO“.àTa po,àpeçaài fe io ,àpeçasàlate ais
es ue daàeàdi eitaàeàpeçaàposte io àe àMDPàouàMDF,à o àespessu aàdeà
,à e es doàe àa asàasàfa es
po àla i adoà ela í i oàdeà ai aàp ess o,àa a a e toàte tu izado,à aà o à i za.àDuasàpo tasàe àMDPàou
MDF,à o àespessu aàdeà
,à e es doàe àa asàasàfa esàpo àla i adoà ela í i oàdeà ai aàp ess o,
a a a e toàte tu izado,à aà o à i za.àDuasàp atelei asàe àMDPàouàMDF,à o àespessu aàdeà
,à e es do
e àa asàasàfa esàpo àla i adoà ela í i oàdeà ai aàp ess o,àa a a e toàte tu izado,à aà o à i za.àToposàde
todasàasàpeçasàe a eçadosà o àﬁtaàdeà o doàe àPVCà lo etoàdeàpoli i ila ,àPPà polip opile o àouàe àPE
polie le o à o à p i e ,àa a a e toàte tu izado,à aà es aà o àeàto alidadeàdoàla i adoà ela í i oàde
ai aàp ess oàdosàpai is,àe etoàp atelei as,à ueà e e e oà o doà olo idoà aàpa teàf o tal,àeàduasàpo tasà ue
e e e oà o dosà olo idosà osà uat oàlados.àColage àdasàﬁtasà o àadesi oàaà aseàdeàPUR,àat a sàdo
p o essoà HotàMel g .àDi e s esàa a adasàdeà
à la gu a à à
à espessu a ,àouàdeà
à la gu a à
,
à espessu a àdeàa o doà o àseuàposi io a e to.àFitasàdeàespessu aàdeà
àde e oàte àseusà o dos
usi adosà o à aioàdeà
.àBaseà o fe io adaàe à uad oàsoldadoàdeàtu oàdeàaçoà a o o,àla i adoàaàf io,
o à ostu a,àse ç oà eta gula àdeà
,àe à hapaà à ,
.àNasàpa tesà et li asàde eàse àapli ado
t ata e toàa fe ugi oso.àPi tu aàdosàele e tosà et li osàe à taàe àp àhí idaàep i/àpoli ste ,
elet ost a,à ilha te,àpoli e izadaàe àestufa,àespessu aà í i aàdeà à i o et osà aà o à i za.àQuat o
odíziosài dust iaisàdeàduploàgi oà o àf eioàdeà olage ,àpa aà a gaà o i alàdeà kg,àdi et oàdaà odaàde
,àﬁ aç oàaoà
elàe àei oà e alà et li oàgal a izadoà o à os aàeàpo aàgal a izada.àáltu aàtotalàde
.àGi oàest utu adoàpo àduasàpistasàdeàesfe asàdeàaçoài o id el.àCa açaàe à hapaàdeàaçoàgal a izado
esta pado.àEi oàho izo talàe àaçoài o id el.àRodasàe àpolip opile oài jetadoà aà o à i za,àeà a dasàde
odage àe àpoliu eta oài jetadoà aà o à i za.àT a asà et li asà o àpedalài jetadoàe àpolip opile oàouàáB“.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

áRMãRIOàROUPEIROàDEàáÇOàCOMàDE)E““EI“àPORTá“àCOMàVENE)IáNá“àPáRáàVENTILáÇÃO,
COMPáRTIMENTO“àDEàTáMáNHO“àMÉDIO“àINDEPENDENTE“à“EMàDIVI“ÓRIá“àINTERNá“,àFECHáMENTOàDá“
PORTá“àINDEPENDENTE“àáTRáVÉ“àDEàPITÃOàPáRáàCáDEáDO.àCo po,àdi is iasàeàpo tasàe à hapaà à ,
;
Pisoàdosà o pa
e tosàe à hapaà à ,
;àP sàe à hapaà à ,
;àDo adiçasàe à hapaài te as
oà isí eisà aàpa teàe te io àdoà
elà oà í i oà
àdeàaltu aà à ,
,àduasàu idadesàpo àpo ta.àPo tae uetasàesta padoàouàso eposto,àse doàesteàúl oàe lusi a e teàdeàligaà et li aà oàfe osaà o ado.
àPi tu aàe à taàe àp àhi idaàep i/àpoli ste ,àelet ost aà ilha te,àpoli e izadaàe àestufa,àespessu a
í i aàdeà à i o et osà aà o à i za.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,
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NÃO

CONJUNTOàCOLETIVOàPáRáàCRIáNÇá“àCOMàáLTURáàCOMPREENDIDáàENTREà , àEà , M,àCOMPO“TOàDE
UMáàME“áàEàQUáTROàCáDEIRá“.àTa poàe àMDPàouàMDF,à o àespessu aàdeà
,à e es doà aàfa eàsupe io
e àla i adoà ela í i oàdeàaltaàp ess o,à ,
àdeàespessu a,àa a a e toàte tu izado,à aà o à i za,à a tos
a edo dados.àRe es e toà aàfa eài fe io àe àla i adoà ela í i oàdeà ai aàp ess oà-àBP,à aà o à a a.
Toposàe a eçadosà o àﬁtaàdeà o doàte opl s aàe t udada,à o fe io adaàe àPVCà lo etoàdeàpoli i ila ;
PPà polip opile o àouàPEà polie le o ,à o àp i e à aàfa eàdeà olage ,àa a a e toàdeàsupe ieàte tu izado,
aà o àla a ja,à oladasà o àadesi oàHotàMel g .àEst utu aàdaà esaà o postaàde:à-àP sà o fe io adosàe
tu oàdeàaçoà a o o,àla i adoàaàf io,à o à ostu a,àse ç oà i ula àdi et oàdeà
à à / ,àe à hapaà
,
;à-àT a essasàe àtu oàdeàaçoà a o o,àla i adoàaàf io,à o à ostu a,àse ç oà eta gula àdeà à à
,
e à hapaà à ,
.àFi aç oàdoàta poà àest utu aàat a sàdeàpa afusosà os aà
ui aàpolegada,àdi et oàde
/ à à o p i e toà à,à a eçaà hata,àfe daàsi ples.à“apatasàe àpolip opile oà opolí e oà i ge ,àise toàde
a gasà i e ais,ài jetadasà aà o àla a ja,àﬁ adasà àest utu aàat a sàdeàe ai e.àNasàpa tesà et li asàde eàse
apli adoàt ata e toàa -fe ugi oso.àPi tu aàdosàele e tosà et li osàe à taàe àp àhí idaàEp ià/àPoli ste ,
elet ost a,à ilha te,àpoli e izadaàe àestufa,àespessu aà í i aàdeà à i o et osà aà o à i za.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

BERÇOàINFáNTILàEMàMDFàCOMàGRáDE“àNáàCORàBRáNCá,àNÃOàDOBRãVEL,àCOMàRODÍ)IO“,àCOMàCOLCHÃO.
“eloàdoàINMETRO;àEst utu aà et li aàe àfo atoàdeàUài e doàpa aàsuste taç oàdasà a e ei asàeàdasàg ades
late ais,à o fe io adaàe àtu oàdeàaçoà a o o,àse ç oà i ula àdeà à / ,àe à hapaà à ,
,à o à u as
osà a tosàsupe io es.àBa asàho izo taisàsupe io es,àdista tesàdasà a e ei as,àdeà odoà ueàestasàse
o ﬁgu e à o oàalçasàpa aà o duç oàdoà e ço.àRaioàdeà u atu aàdoàtu oàdeà
à +ou-à
o side a doàoàei oàdoàtu o.àEst utu aàdoàest adoàe àtu osàdeàaçoà a o o,àse ç oà eta gula à o àdi e s es
deà à à
,àe à hapaà à ,
.à àBaseàdoà e çoà est ado àe à hapaài tei içaàdeàMDP,à o àespessu aàde
,à e es daà asàduasàfa esàe àla i adoà ela í i oàdeà ai aàp ess oà BP à aà o à a a.à“iste aàde
egulage àdeàaltu aàdoàest adoàpo à eioàdeàpa afusosàM àeàpo asàsoldadasài te a e teà oàtopoàdosàtu os
daàest utu aàdoàest ado.àájusteàdoàest adoàe àaltu aàe à oà í i oàt sà
àposiç es,àso e teàpo à eioàde
fe a e tas.àG adesàlate aisàﬁ asà o fe io adasàe àMDP,à o àespessu aàdeà
à asàpa tesàho izo tais,àe
à asàpa tesà e ais,à e es dasà asàduasàfa esàe àla i adoà ela í i oàdeà ai aàp ess oà BP ,
te tu izadoà aà o à a a.àCa e ei asàe àMDP,àe àfo atoà eta gula ,àespessu aàdeà
,à e es dasà asàduas
fa esàe àla i adoà ela í i oàdeà ai aàp ess oà BP àte tu izado,à aà o à a a.àNasàpeçasàdeàMDPàosàtopos
de e àse àe a eçadosàe àtodoàpe í et oà o àﬁtaàdeà o doàdeà
,à o àa a a e toàsupe ﬁ ialàliso,
at i a,à aà es aà o àeàto alidadeàdoàla i ado.àá estasàusi adasà o ﬁgu a doàa a a e toàa edo dado.
Quat oà odíziosàpa aàpisosàf ios,à o àsiste aàdeàt a asàpo àpedal,ài jetadosàe à lo à efo çadoà o àﬁ aàde
id o,à o àei osàdeàaço,à odasàduplasàdeà
,ài jetadasàe àPVC,à o à apa idadeàdeà kgà ada.àBa daàde
odage àe àpoliu eta oài jetado.àEi oàdotadoàdeà os aà t i a.à“iste aàdeàt a asà osàdoisàse dos,àta toà a
odage à o oà oàgi o,àat a sàdeà e a is oà et li o.àEi osà o àsiste aàdeà os aàM .àFi aç oàdosà odízios
sàest utu asà et li as,àpo à eioàdeàpo asài te asàaosàtu os.àEstasàpo asàpode àse àsoldadasàe à hapas
soldadasà aàpa teài te aàdosàtu os.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,
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NÃO

CáDEIRáàáLTáàDEàáLIMENTáÇÃOàINFáNTILàDOBRãVEL,àCOMàBáNDEJáàREMOVÍVEL.à“upo taàat à àkg;àCadei a
do
el,à o àest utu aàtu ula àdeàseç oà i ula àe àaçoà a o o;àásse toàeàe ostoàa ol hoadosà o àespu a
e es daàdeàlo aà i íli aàla i adaà o àte ido;à àB açosàouàdisposi oàpa aàp oteç oàlate al;àBa dejaàe à PP
polip opile oài jetado,à aà o à a a,à e o í elàouàa uladaà o à o dasàa edo dadasà asàlate aisàpa a
ete ç oàdeàlí uidos;àápoioàpa aàosàp sàe à PP àpolip opile oài jetado,à e o í elàouàa ulado;à“apatas
a de apa tesà o àpa tesàe à o tatoà o àoàpisoàe o a hadas.àCi toà poàsuspe s ioà o àla gu aà í i a
deà
,àdotadoàdeàpo tosàdeà ete ç oàe t eàasàpe as,à asàsu a do i aisàeà asàdeào
o.àOàsiste aàde
ﬁ aç oàdoà i toà à adei aàde eàp o e àsegu a çaà o t aà uedasàeàassegu a àaàesta ilidadeàdaà ia ça.àPi tu a
dosàele e tosà et li osàe à taàe àp àhí idaàEp ià/àPoli ste ,àelet ost a,à ilha te,àpoli e izadaàe
estufa,àespessu aà í i aàdeà à i o et osà aà o à i za.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

CáDEIRáàFIXáàE“TOFáDá,à“EMàBRáÇO“,àMONTáDáà“OBREàáRMáÇÃOàTUBULáRàDEàáÇOàCOMàQUáTROàPÉ“.
ásse toàeàe ostoà o fe io adosàe à o pe sadoàa at i oà oldadoàaà ue te,à o te doà oà í i oàsete
l i asài te as,à o àespessu aà
i aàdeà , à
à ada.à àEstofa e toàdoàasse toàeàdoàe ostoàe àespu a
deàpoliu eta oàe pa dido,à oladaà à adei aàeà e es daà o àte ido,à aà o à i za,àdotadoàdeàp oteç oà o
p odutoài pe ea iliza teàhid o- epele te.àFa esài fe io àdoàasse toàeàposte io àdoàe ostoà e es dasà o
apasàdeàpl s oài jetado,à aà o àp eta.àFi aç oàdoàasse toàeàdoàe ostoà àest utu aàpo à eioàdeàpa afusosà o
os aà t i aàeàpo asàdeà a a .àEst utu aà o s tuídaàdeà àp s,à o fe io adaàe àtu oàdeàaçoà o à ostu a,
la i adoàaàf io,àse ç oà i ula à í i aà , à
à / ,à o àespessu aà í i aàdeà , à
à hapaà .
á a a e toàdasàpa tesà et li asàe àpi tu aàe àp ,à ilha te,à aà o àp eta.àTe i aç esàdeàtu osàe àpl s o
i jetado,à aà o àp eta,àﬁ adasàat a sàdeàe ai e.àEstasà oàde e àpode àse à e adasàse àoàusoàde
fe a e tas.à“apatasàa uladasàpa aàga a àoà i ela e toàe à elaç oà sà a iaç esàdoàpiso.àTodosàos
e o t osàdeàtu osàouàu i esàdeàpa tesà et li asàde e à e e e àsoldaàe àtodaàaàe te s oàdaàu i o.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

CáDEIRáàFIXáàEMPILHáVELà-àC .àásse toàeàe ostoàe àpolip opile oà opolí e oà i ge ,àise toàdeà a gas
i e ais,ài jetados,à aà o àazul;àEst utu aàe àtu oàdeàaçoà a o oàla i adoàaàf io,à o à ostu a,àdi et oàde
,
,àe à hapaà à ,
.àFi aç oàdoàasse toàeàe ostoài jetadosà àest utu aàat a sàdeà e itesàde
epu o ,àdi et oàdeà , à
,à o p i e toà
.à à“apatasàe àpolip opile oà opolí e oà i ge ,àise toàde
a gasà i e ais,ài jetadasà aà o àazul,àﬁ adasà àest utu aàat a sàdeàe ai eàeàpi oàe pa so .àNasàpa tes
et li asàde eàse àapli adoàt ata e toàa fe ugi osoà ueàassegu eà esist iaà à o os oàe à
a aàde
oaàsali aàdeà oà í i oà
àho as.àOàg auàdeàe fe uja e toàde eàse àdeàRi àeàoàg auàdeàe pola e to
de eàse àdeàd à/t .àPi tu aàdosàele e tosà et li osàe à taàe àp àhí idaàEp ià/àPoli ste ,àelet ost a,
ilha te,àpoli e izadaàe àestufa,àespessu aà í i aà à i o et os,à aà o à i za.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,
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NÃO

CáDEIRáàGIRáTÓRIáàE“TOFáDáàCOMàBRáÇO“àEàRODÍ)IO“,àDOTáDáàDEàMECáNI“MOàáMORTECEDORàE
REGULáDORàDOàá““ENTOàEàDOàENCO“TO.àásse toàeàe ostoà o fe io adosàe à o pe sadoàa at i o
oldadoàaà ue te,à o te doà oà í i oàseteàl i asài te as,à o àespessu aà
i aàdeà ,
à ada.à
Estofa e toàdoàasse toàeàdoàe ostoàe àespu aàdeàpoliu eta oàe pa dido,à oladaà à adei aàeà e es daà o
te ido,à aà o à i za,àdotadoàdeàp oteç oà o àp odutoài pe ea iliza teàhid o- epele te.àFa esài fe io àdo
asse toàeàposte io àdoàe ostoà e es dasà o à apasàdeàpl s oài jetado,à aà o àp eta.àFi aç oàdoàasse toàeàdo
e ostoà àest utu aàpo à eioàdeàpa afusosà o à os aà t i aàeàpo asàdeà a a .àEst utu aà o postaàde:àMe a is oàdeà egulage ài depe de teàdoàasse toàeàdoàe osto;ài li aç oàdoàe ostoà a i elàe àpelo
e osà ºàeàdoàasse toàe àpeloà e osà ºà o à lo ueioàe à ual ue àposiç oàat a sàdeàsiste aàdeàl i as
t a adasàpo à o tato.àCo a doàpo àala a a.à-à“upo teàpa aà egulage àdeàaltu aàdoàe ostoà o à u soàdeà
,àdotadoàdeàdisposi oàdeàﬁ aç o,àa uladoàeà o àsiste aàa o te edo àﬂe í el.à-àColu aàdeà egulage àde
altu aàdoàasse toàpo àa io a e toàaàg s.àCu soà í i oàdoàpist oàdeà
à
.à-àBaseàe àfo atoàdeàest ela
o à àpo tasàeàsiste aàdeàa opla e toà i o.àDist iaàe t eàei oàdaà olu aàeàei oàdoà odízioàigualàouà aio
ueà
à
.à-àRodíziosàdeàduploàgi oà o à odasàduplasàdeà à
à í i o ,à-àDisposi osàdeà egulage sàe
ala a asà o à a oplasàe à ate ialàpl s oài jetadoàeàdese hoàe go
i o.àá a a e toàdasàpa tes
et li asàe àpi tu aàe àp ,à ilha te,à aà o àp eta.àTe i aç esàdeàtu osàe àpl s oài jetado,à aà o àp eta,
ﬁ adasàat a sàdeàe ai e.àEstasà oàde e àpode àse à e adasàse àoàusoàdeàfe a e tas.àTodosàosàe o t os
deàtu osàouàu i esàdeàpa tesà et li asàde e à e e e àsoldaàe àtodaàaàe te s oàdaàu i o.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

Cá“INHáàDEàBONECáàPáRáàCRIáNÇá“àáàPáRTIRàDEàTRÊ“àáNO“.à“eloàdoàINMETRO.àPeçasà ul olo idas.àN o
t i o.àCasi haà ul olo idaàde e àa o pa ha ,à oà í i o,à à i o àdosàite sàaàsegui :àja elasàdeà o e ,
ja elaà olo ial,àpo taà aiàeà e ,àt uaàdeàpassa à o àfe o,àtelefo e,àpia,àfog o,à ha i ,à al oàdeà ozi haàe
a pai ha.àBal oàe te oà aàja elaà apoioàpa aàosà aços .àOàp odutoàde e àse àfa i adoàe àpolie le oàpelo
p o essoàdeà oto oldage ,à o postoà o àadi oàa est oàeàadi oàa -UVà ueàp oteja à o t aà aios
sola esà
àeàdes ota e toàp o o adoàpeloàte poà solàe/ouà hu a ,àga a
doàaà o àeà esist iaàdoàp oduto.
Osàp odutosàde e oàte àasàlate aisàa edo dadasàe àseuàa a a e to.àOsàpa afusosàu lizadosà oàp oduto
de e àse àﬁ adosàpa aà ueà oàseàsolte àfa il e te,à isa doà àsegu a çaàdoàusu io.àOsà ate iaisàu lizados
oàp o essoàdeàfa i aç oàdosàp odutosàde e oàpossi ilita àaà e i lage àap sàoàt
i oàdaà idaàú l.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

CONJUNTOàCOLETIVOàTáMáNHOà à-àCJC- .àTa poàe àMDPàouàMDF,à o àespessu aàdeà
,à e es doà a
fa eàsupe io àe àla i adoà ela í i oàdeàaltaàp ess o,à ,
àdeàespessu a,àa a a e toàte tu izado,à aà o
i za,à a tosàa edo dados.àRe es e toà aàfa eài fe io àe àla i adoà ela í i oàdeà ai aàp ess oà-àBP,à a
o à a a.àToposàe a eçadosà o àﬁtaàdeà o doàte opl s aàe t udada,à o fe io adaàe àPVCà lo etoàde
poli i ila ;àPPà polip opile o àouàPEà polie le o ,à o àp i e à aàfa eàdeà olage ,àa a a e toàdeàsupe ie
te tu izado,à aà o àla a ja,à oladasà o àadesi oàHotàMel g .àEst utu aàdaà esaà o postaàde:à-àP s
o fe io adosàe àtu oàdeàaçoà a o o,àla i adoàaàf io,à o à ostu a,àse ç oà i ula àdi et oàdeà
à
/ ,àe à hapaà à ,
;à-àT a essasàe àtu oàdeàaçoà a o o,àla i adoàaàf io,à o à ostu a,àse ç o
eta gula àdeà à à
,àe à hapaà à ,
.àFi aç oàdoàta poà àest utu aàat a sàdeàpa afusosà os a
ui aàpolegada,àdi et oàdeà / à à o p i e toà à,à a eçaà hata,àfe daàsi ples.à“apatasàe àpolip opile o
opolí e oà i ge ,àise toàdeà a gasà i e ais,ài jetadasà aà o àla a ja,àﬁ adasà àest utu aàat a sàdeàe ai e.
Nasàpa tesà et li asàde eàse àapli adoàt ata e toàa -fe ugi oso.àPi tu aàdosàele e tosà et li osàe à ta
e àp àhí idaàEp ià/àPoli ste ,àelet ost a,à ilha te,àpoli e izadaàe àestufa,àespessu aà í i aàdeà
i o et osà aà o à i za.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

Certificação Digital: MZWAAWEB-PAIRJMB1-K7XS83WK-4MZZIMYG
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.166 | Ano 8
29 de março de 2022
Página 41

Ite

Cód.
Ite

Excl. MEEPP

Descrição

U id.

Qua

dade

I tervalo Mí .

Valor
Total

Valor Orçado

NÃO

CONJUNTOàDEàCOLCHONETEàPáRáàTROCáDORà àUNIDáDE“ à-àCO àCOMàEspu aàdeàpoliu eta oàﬂe í elà o
de sidadeàD ,ài teg alà se à olage àho izo tal ,à e es doàe à ate ialàt làplas ﬁ adoà o i o ,àat i o,à a
o àazulà eal,ài pe e el,à o à ostu aàsi plesàeàa a a e toàe à ada çoài pe e el,àCOMàCo p i e to:
à
à+/- à
;àLa gu a:à
à
à+/- à
;àáltu a:à à
à+/- à
.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

CONJUNTOàPáRáàáLUNOàTáMáNHOà à-àCJá- à-àCo ju toàpa aà ia çasà o àaltu aà o p ee didaàe t eà , àe
,
,à o postoàdeàu aà esaàeàu aà adei a.à-àMesaài di idualà o àta poàe àMDPàouàMDF,à e es doà a
fa eàsupe io àdeàla i adoà ela í i oàdeàaltaàp ess oàeà aàfa eài fe io àe à hapaàdeà ala ea e to,à o tado
so eàest utu aàtu ula àdeàaço,à o te doàpo ta-li osàe àpl s oài jetado.à-àCadei aài di idualàe pilh elà o
asse toàeàe ostoàe àpolip opile oài jetadoàouàe à o pe sadoàa at i oà oldado,à o tadoàso eàest utu a
tu ula àdeàaço.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

CONJUNTOàPáRáàPROFE““ORàCOMPO“TOàDEàUMáàME“áàEàUMáàCáDEIRáàCo ju toàpa aàp ofesso à o posto
deàu aà esaàeàu aà adei a.à-àMesaà o àta poàe àMDPàouàMDF,à e es doà aàfa eàsupe io àdeàla i ado
ela í i oàdeàaltaàp ess oàeà aàfa eài fe io à o à hapaàdeà ala ea e to,àpai elàf o talàe àMDPàouàMDF,
e es doà asàduasàfa esàe àla i adoà ela í i oàdeà ai aàp ess oà BP ,à o tadoàso eàest utu aàtu ula àde
aço.à-àCadei aàe pilh el,à o àasse toàeàe ostoàe àpolip opile oài jetadoàouàe à o pe sadoàa at i o
oldado,à o tadosàso eàest utu aàtu ula àdeàaço.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

E“CORREGáDORàCOMàRáMPáàEàUMáàE“CáDáàDEàDEGRáU“àEMàPOLIETILENOà-Es o egado àpa aà ia çasàa
pa àdeàt sàa os.àDIMEN“ÕE“àEàTOLERÂNCIá“à-àLa gu a:à
à ;àáltu aà í i a:à
à
;àCo p i e to:
à
;àTole
ia:à± %à dezàpo à e to .àCáRáCTERÍ“TICá“à-à“eloàdoàINMETROà-Peçasà ul olo idas,àN o
t i o,àRa paà o
uaàouà o ào dulaç esà o àu aàes adaàdeàdeg aus,à ueàde eào ede e à ài li aç o
esta ele idaàe à o aà ige te.àFi aç oàdaà a paà àes adaàat a sàdeà a asàdeàpolie le oàlate aisàouà e t al.
Co i oài o po adoà àp p iaàes ada.àTopoàdaàes adaà o àduasàlate aisàaltasàpa aàda àsegu a ça.à
P odutoàde e àse àfa i adoàe àpolie le oàpeloàp o essoàdeà oto oldage ,à o postoà o àadi osàa est oàeàadi oàa -UVà ueàp oteja à o t aà aiosàsola esàeàdes ota e toàp o o adoàpeloàte poà solàe/ou
hu a ,àga a
doàaà o àeàaà esist iaàdoàp oduto.àOàa a a e toàdoà o i oàde e àte àasàlate ais
a edo dadasà oàtopoàdaàes ada.àOsà ate iaisàu lizadosà oàp o essoàdeàfa i aç oàdosàp odutosàde e o
possi ilita àaà e i lage àap sàoàt
i oàdaà idaàú l.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

GáNGORRáàCOMàMáNOPLá“àDUPLá“àEMàPOLIETILENOà-àDIMEN“ÕE“àEàTOLERÂNCIá“:àLa gu a:à
à
;
áltu a:à
à
;àCo p i e to:à
à
;àTole
ia:à± %à dezàpo à e to .àCáRáCTERÍ“TICá“:à“eloàdo
INMETRO.àPeçasà ul olo idas.àN oàt i o.àGa go aàe à o o lo oàpa aàduasà ia ças.àMa oplasàduplasàe
ﬁ asà ueàofe eça àsegu a çaàpa aàasà ia ças,àe ita doàa ide tes.àBaseàa de apa teàpa aàapoioàdosàp s.
ásse toàa at i oàeàa de apa teà o à essaltosà asàe t e idadesàpa aà eduzi àaàpossi ilidadeàdeàaà ia ça
ai àpa aàt s.à
àP odutoàde e àse àfa i adoàe àolie le oàpeloàp o essoàdeà oto oldage ,à o postoà o
adi oàa est oàeàadi oàa -UVà ueàp oteja à o t aà aiosàsola esàeàdes ota e toàp o o adoàpeloàte po
solàe/ouà hu a ,àga a
doàaà o àeàaà esist iaàdoàp oduto.àOsàp odutosàde e oàte àasàlate aisàa edo dadas
e àseuàa a a e to.àOsà ate iaisàu lizadosà oàp o essoàdeàfa i aç oàdosàp odutosàde e oàpossi ilita àa
e i lage àap sàoàt
i oàdaà idaàú l.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,
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NÃO

GIRá-GIRáàOUàCáRRO“ELà-àDIMEN“ÕE“àEàTOLERÂNCIá“:àDi et o:à
à
;àáltu aà í i a:à
à
;
Tole
ia:à± %à dezàpo à e to .àCáRáCTERÍ“TICá“:à“eloàdoàINMETRO.àPeçasà ul olo idas.àN oàt i o.àPeça
o postaàpo àt sàpa tes:à ase,àasse tosàeà ola te.àBaseà o àte tu aàa de apa teà-àasàdist iasàe t eàa
aseàeàosàasse tosàeàe t eàaà aseàeàoàsoloàde e oàa o pa ha àaà o aà ige te.àVola teà e t alàﬁ o.àEi o
et li oà e t alà-àoàei oàeàoà ola teàde e oàgi a àfa il e teàeàdeà a ei aàsegu aàpa aàosàusu ios.àT s
asse tosàa at i osàeàa de apa tes.à àápoioàpa aàosàp s.àP odutoàde e àse àfa i adoàe àpolie le oàpelo
p o essoàdeà oto oldage ,à o postoà o àadi oàa est oàeàadi oàa -UVà ueàp oteja à o t aà aios
sola esàeàdes ota e toàp o o adoàpeloàte poà solàe/ouà hu a ,àga a
doàaà o àeàaà esist iaàdoàp oduto.àOs
p odutosàde e oàte àasàlate aisàa edo dadasàe àseuàa a a e to.àOsà ate iaisàu lizadosà oàp o essoàde
fa i aç oàdosàp odutosàde e oàpossi ilita àaà e i lage àap sàoàt
i oàdaà idaàú l.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

ME“áàREDONDáàPáRáàREFEIÇÃOàDEàáDULTO“àCIRCULáRà-àDIMEN“ÕE“àEàTOLERÂNCIá“àDáàME“á:àDi et oàdo
ta po:à
à
à+/-à à
;àáltu a:à
à
à+/-à à
;àPa aàa o odaç oàdeàpessoasàe à adei aàdeà odas
PCR àeàate di e toà sàe ig iasàdaàáBNTàNBRà
àaà esaàde eàpossui àaltu aàli eàso àoàta po:à í i aàde
à
;àEspessu aàdoàta po:à , à
à+/-à , à
;àTole
iasàdi e sio aisàpa aàtu osà o fo eàáBNTàNBR
;àTole
iasàpa aà a adaàdeà ta:à í i oà à i o et osà/
i oà
à i o et os.àCáRáCTERÍ“TICá“:
Ta poàe àMDF,à o àespessu aàdeà à
,à e es doà aàfa eài fe io à o àla i adoà ela í i oàdeà ai a
p ess oà Bp ,àeà aàfa eàsupe io à o àla i adoà ela í i oàdeàaltaàp ess o,àdeà , à
àdeàespessu a,à o à i za,
a a a e toàte tu izado.àBo dosàe a eçadosà o àpe ﬁlàe t udadoà a içoàdeà
º,à aà o à i za,à o àaà es a
to alidadeàdoàla i adoàdoàta po,àad i do-seàpe ue asà a iaç esà àde o e tesàdasà a a te ís asàdeà ada
ate ialà ilho,àte tu a .àOàpe ﬁlàde eàse àe ai adoàeàﬁ adoà o àadesi oàaoàta po,àeàse à i eladoà o àas
suasàsupe ies.àEst utu aà o s tuídaàde:à-à“upo teàdeàsuste taç oàdoàta po,à o fe io adoàe àtu oàdeàaço
la i adoàaàf io,à o à ostu a,àpe ﬁlà eta gula àdeà à à à
,à o àespessu aàdeà hapaà í i aàdeà , à
;àColu aà e t alàfa i adaà o àtu oàdeàaçoàla i adoàaàf io,à o à ostu a,à o àdi et oàdeà à polegadas ,à o
espessu aàdeà hapaà í i aàdeà , à
;à-àP sàe à ú e oàdeà uat o,à o fe io adosàe àtu oàdeàaçoàla i ado
aàf io,à o à ostu a,àpe ﬁlà eta gula àdeà à à à
,à o àespessu aàdeà hapaà í i aàdeà , à
.àFi aç oàdo
ta poà àest utu aàat a sàdeàpa afusosàdeà os aà t i aàM à o à u hasà et li as.à“apatasà egul eis
et li as,à os aàM ,à o àpa tesàe à o tatoà o àoàpisoàe àpl s oài jetado.àTe i aç esàdeàtu osàe àpl s o
i jetado,à aà o àp eta,àﬁ adasàat a sàdeàe ai e.àEstasà oàde e àpode àse à e adasàse àoàusoàde
fe a e tas.àPeçasài jetadasà oàde e àap ese ta à e a as,àfalhasàdeài jeç oàouàpa tesà o ta tes.
á a a e toàdasàpa tesà et li asàe àpi tu aàe àp ,à ilha te,à aà o à i za.àTodosàosàe o t osàdeàtu osàou
u i esàdeàpa tesà et li asàde e à e e e àsoldaàe àtodaàaàe te s oàdaàu i o.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,
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NÃO

ME“áàRETáNGULáRàMONOBLOCOà-àDIMEN“ÕE“àEàTOLERÃNCIá“:àTa poà eta gula :à
à à
à
à+/-à à
;
áltu a:à
à
à+/-à à
;àPa aàa o odaç oàdeàpessoasàe à adei aàdeà odasà PCR àeàate di e toà sàe ig ias
daàáBNTàNBRà
àaà esaàde eàpossui àaltu aàli eàso àoàta po:à í i aàdeà
à
;àEspessu aàdoàta po:à ,
à+/-à , à
;àTole
iasàpa aà a adaàdeà ta:à í i oà à i o et osà/
i oà
à i o et os.
CáRáCTERÍ“TICá“:àTa poàe àMDF,à o àespessu aàdeà à
,à e es doà aàfa eài fe io à o àla i ado
ela í i oàdeà ai aàp ess oà BP ,àeà aàfa eàsupe io à o àla i adoà ela í i oàdeàaltaàp ess o,àdeà , à
àde
espessu a,à o à i zaàouà a o,àa a a e toàte tu izado.àBo dosàe a eçadosà o àpe ﬁlàe t udadoà a içoàde
º,à aà o à i zaàouà a o,à o àaà es aàto alidadeàdoàla i adoàdoàta po,àad i do-seàpe ue as
a iaç esà àde o e tesàdasà a a te ís asàdeà adaà ate ialà ilho,àte tu a .àOàpe ﬁlàde eàse àe ai adoàe
ﬁ adoà o àadesi oàaoàta po,àeàse à i eladoà o àasàsuasàsupe ies.àEst utu aà o s tuídaàde:à-àEst utu aàe
açoà a o oà o àdoisàp s,à o àt a aàe àMDFàe t eàosà es os.à-àFi aç oàdoàta poà àest utu aàat a sàde
pa afusosàdeà os aà o à u hasà et li as.à“apatasà egul eisàe à lo àouàpolip opile oài jetado.àTe i aç es
deàtu osàe àpl s oài jetado,à aà o à i zaàouàp eta,àﬁ adasàat a sàdeàe ai e.àEstasà oàde e àpode àse
e adasàse àoàusoàdeàfe a e tas.àá a a e toàdasàpa tesà et li asàe àpi tu aàe àp ,à ilha te,à aà o à i za
ouàp eta.àTodosàosàe o t osàdeàtu osàouàu i esàdeàpa tesà et li asàde e à e e e àsoldaàe àtodaàaàe te s o
daàu i o.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

PLáCáàDEàTáTáMEàEMàEVáà CRECHE“àI,àIIàEàIII .àDIMEN“ÕE“:àDIMEN“ÕE“àEàTOLERÂNCIá“:àTa a hoàdasàpla as:
à
à à
à
à+/-à à
;àEspessu a:à à
à+/-à à
.àCáRáCTERÍ“TICá“:àPla asàdeàtata e
i te t a adasàeà o dasàdeàa a a e to,à o fe io adasàe àE.V.á.à
% ,àat i as,à o àsupe ieàte tu izada,
sili o izada,àa de apa teàeàla el;àDe sidadeàe t eà
àeà
àg a asàpo à e
et oà ú i o;àCadaàpeça
de eàse àfo e idaàe à o ju toà o àu aà o daàdeàa a a e to.àOsàe ai esàde e àp opo io a àaàju ç o
pe feitaàdasàpeças;àásàa estasàdeà o dasàeàpla asàde e àse àu ifo es,à o à o teàp e isoàaà ºàe à elaç oàao
pla oàdaàsupe ie,àise tasàdeà e a asàeàfalhas.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

“OFãàDEàDOI“àLUGáRE“àEMàMáTERIáLàLáVãVELàEàPÉ“àEMàáLUMÍNIOà-àDIMEN“ÕE“àEàTOLERÂNCIá“:àLa gu a:
à
à+/-à à
;àP ofu didade:à
à
à+/-à à
;àáltu a:à
à
à+/-à à
.àCáRáCTERÍ“TICá“:
Re es e toàsupe io àe àla i adoàdeàPVCà o à efo çoàe à a taà Ko i o àCVà ;àá a a e toài fe io àe
TelaàdeàR ﬁa;àEst utu a:à-àMadei aàdeàpi usàeàeu aliptoàp o e ie teàdeà eﬂo esta e toà o ài u izaç oà o t a
ofo, upi àeà i oo ga is os.à-à“uste taç oàdoàasse toàeàe ostoà o à i tasàel s asàdeàaltaà esist ia.àT a a e toàdaàest utu aà o àg a posàﬁ adosà o àg a peado esàp eu
os.àEspu asàdeàpoliu eta o:àásse to:àDe sidadeàD- à à-àB aço:àDe sidadeàD- à-àE ostos:àDe sidadeàD-

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

QUáDROàDEàáVI“O“àMETáLICOà-àDIMEN“ÕE“àEàTOLERÂNCIá“:àLa gu a:à
à
à+/-à à
;àáltu a:à
à
+/-à à
;àCáRáCTERÍ“TICá“:àMoldu aà o à a tosàa edo dadosàe àalu í ioàa odizadoàfos o;àFu do
o fe io adoàe àMDFà
;àá a a e toàe à hapaàdeàaçoà a aà ag
a;à“iste aàdeàﬁ aç oài isí el
pe i doài stalaç oà aà e alàouàho izo tal.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

QUáDROàMURáLàDEàFELTRO-àDIMEN“ÕE“àEàTOLERÂNCIá“:àáltu a:à
à
à+/-à à
;àLa gu a:à
à
à+/-à
.àCáRáCTERÍ“TICá“:àMoldu aà o à a tosàa edo dadosàe àalu í ioàa odizadoàfos o;àCo fe io adoàMDF
à e es doà aàpa teàf o talà o à a dà oa dà
;àá a a e toàe àfelt oàa íli oà
;à“iste aàdeàﬁ aç o
i isí elàpe i doài stalaç oà aà e alàouàho izo tal

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

QUáDRO“àBRáNCO“àTIPOàLOU“áàMáGNÉTICá

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,
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NÃO

QUáDRO“àBRáNCO“àTIPOàLOU“áàMáGNÉTICáà-àQB à PROINFÂNCIá à-àDIMEN“ÕE“àEàTOLERÂNCIá“:àáltu a:à
à+/-à à
;àLa gu a:à
à
à+/-à à
;àEspessu a:à
.àCáRáCTERÍ“TICá“:àResiste teàaà a has;
Moldu aàe àalu í ioàa odizadoàfos o;àCo fe io adoàe àMDFà à
,àso epostoàdeà hapaà et li aàe
la i adoà ela í i oà a o;à“iste aàdeàﬁ aç oài isí el;àá o pa ha:à-à àapagado ;à-à à ai asà o à à a etas
ada,à asà o esà e elho,à e de,àazulàeàp eto.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

áRQUIVOàDE“LI)áNTEàEMàáÇOàCOMàQUáTROàGáVETá“àMONTáDá“à“OBREàTRILHO“àTELE“CÓPICO“àQUE
PERMITáMàáBERTURáàTOTáLà-àDIMEN“ÕE“àEàTOLERÂNCIá“:àáltu a:à
à
à+/-à à
;àLa gu a:à
à
à+/à
;àP ofu didade:à
à
à+/-à à
;àTole
iasàpa aà a adaàdeà ta:à í i oà à i o et osà/
i o
à i o et os.àCáRáCTERÍ“TICá“:àCo poàeàest utu aài te aàe àaçoà hapaà à espessu aà ,
à aà o
i za;àGa etasàe à hapaà à ,
;àT ilhosàteles pi osàeàguiasàzi adosàe à hapaà à ,
àouàsupe io ;
Hasteàdeàt a a e toàdeàga etasàe à hapaà à ,
;àFe ha e toài fe io à ju toàaoàpiso àe à hapaà
,
.àPu ado esàe àza a à oàa a a e toàsteelàdeà
.àFe hadu aàdeàta o à ilí d i oà í i oà
pi os à o àsiste aàdeàt a a e toàsi ult eoàdasàga etas.àCha esàe àdupli ata.à àCo p esso esàpa aàpastas
e àtodasàasàga etas.àPo ta-e uetasàesta padoàouàso eposto,àse doàesteàúl oàe lusi a e teàdeàliga
et li aà oàfe osaà o adoàouà i uelado.àGa etasàdotadasàdeàt ilhosàteles pi osà o postosàpo àguias
li ea esà o à ola e tosàdeàesfe asàdeàaço,à o à apa idadeàdeà a gaà e alà í i aàdeà kgàeà e a is o
o t aàes ape.à“apatasà i elado asàe à etalà o adoà o à aseàdeàpolip opile oài jetado.àPi tu aàe à taàe
p àhi idaàEp ià/àPoli ste ,àelet ost a,à ilha te,àpoli e izadaàe àestufa,àespessu aà í i aàdeà
i o et osà aà o à i za.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,
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Cód.
Ite

Excl. MEEPP

NÃO

Descrição
CONJUNTOàPáRáàáLUNOàTáMáNHOà à-àCJá- ,àáLTURáà , àáà , M,àME“áàCOMà àCáDEIRá“à-àDIMEN“ÕE“àE
TOLERÂNCIá“àDáàME“á:àLa gu a:à
à
;àP ofu didade:à
à
;àáltu a:à
à
;àEspessu a:à , à
;
Tole
ia:àat à+à à
àpa aàla gu aàeàp ofu didade,à+/-à à
àpa aàespessu aàeà+/-à à
àpa aàaltu a.à
CáRáCTERÍ“TICá“àDáàME“á:àTa poàe àMDPàouàMDF,à o àespessu aàdeà à
,à e es doà aàfa eàsupe io àe
la i adoà ela í i oàdeàaltaàp ess o,à , à
àdeàespessu a,àa a a e toàte tu izado,à aà o à i za,à a tos
a edo dados.àRe es e toà aàfa eài fe io àe à hapaàdeà ala ea e toà o t a-pla aàfe li a àdeà , à
.
ápli aç oàdeàpo asàga aà o à os aà t i aàM àeà o p i e toà à
.àToposàe a eçadosà o àﬁtaàdeà o do
te opl s aàe t udada,à o fe io adaàe àPVCà lo etoàdeàpoli i ila ;àPPà polip opile o àouàPEà polie le o ,
o àp i e à aàfa eàdeà olage ,àa a a e toàdeàsupe ieàte tu izado,à aà o àla a ja,à oladaà o àadesi o
HotMel g.àEst utu aà o postaàde:à-àMo ta tesà e aisàeàt a essaàlo gitudi alà o fe io adosàe àtu oàde
açoà a o oàla i adoàaàf io,à o à ostu a,àse ç oào lo gaàdeà à
à à à
,àe à hapaà à , à
.àT a essaàsupe io à o fe io adaàe àtu oàdeàaçoà a o oàla i adoàaàf io,à o à ostu a,à u adoàe àfo atoàde
C ,à o àse ç oà i ula ,àdi et oàdeà , à
à à à / àe à hapaà à , à
.à-P sà o fe io adosàe àtu o
deàaçoà a o oàla i adoàaàf io,à o à ostu a,àse ç oà i ula ,àdi et oàdeà
à à / ,àe à hapaà
,
.àFi aç oàdoàta poà àest utu aàat a sàdeà àpo asàga aà os aà t i aàM à di et oàdeà à
,à
pa afusosà os aà t i aàM à di et oàdeà à
,à o p i e toà à
,à a eçaàpa ela,àfe daàPhillips.àFi aç o
dasàsapatasà f o talàeàposte io àaosàp sàat a sàdeà e itesàdeà epu o ,àdi et oàdeà ,
,à o p i e to
.àPo tei asàeàsapatasàe à opolí e oà i ge ,àise toàdeà a gasà i e ais,ài jetadasà aà o àla a ja,àﬁ adasà
est utu aàat a sàdeàe ai e.àNasàpa tesà et li asàde eàse àapli adoàt ata e toàa fe ugi oso.àPi tu aàdos
ele e tosà et li osàe à taàe àp àhí idaàEp ià/àPoli ste ,àelet ost a,à ilha te,àpoli e izadaàe àestufa,
espessu aà í i aàdeà à i o et osà aà o à i za.àDIMEN“ÕE“àEàTOLERÂNCIá“àDáàCáDEIRá:àLa gu aàdo
asse to:à
à
;àP ofu didadeàdoàasse to:à
à
;àEspessu aàdoàasse to:à , à
àaà ,
;àLa gu aàdo
e osto:à
à
;à àáltu aàdoàe osto:à
à
;àEspessu aàdoàe osto:à , à
àaà , à
;àáltu aàdoàasse to
aoà h o:à
à
;àTole
ia:àat à+à à
àpa aàla gu aàeàp ofu didade,à+/-à
àpa aàespessu aàeà+/-à
pa aàaltu aàdoàasse toàaoà h o.àCáRáCTERÍ“TICá“àDáàCáDEIRá:àásse toàeàe ostoàe àpolip opile oà opolí e o
i ge àise toàdeà a gasà i e ais,ài jetadosà aà o àla a ja.àálte a a e teàoàasse toàeàoàe ostoàpode oàse
fa i adosàe à o pe sadoàa at i oà oldadoàaà ue te,à o te doà oà í i oà i oàl i asài te as,à o
espessu aà
i aàdeà ,
à ada.àQua doàfa i adoàe à o pe sado,àoàasse toàde eà e e e à e es e toà a
fa eàsupe io àdeàla i adoà ela í i oàdeàaltaàp ess o,à , àaà ,
àdeàespessu a,àa a a e toàte tu izado,à a
o àla a ja.àRe es e toàdaàfa eài fe io àe àl i aàdeà adei aàfa ueadaàdeà ,
,à o àa a a e toàe
selado ,àseguidoàdeà e izàpoliu eta o,ài lusi eà osà o dos.àQua doàfa i adoàe à o pe sado,àoàe osto
de eà e e e à e es e toà asàduasàfa esàdeàla i adoà ela í i oàdeàaltaàp ess o,à , àaà ,
àdeàespessu a,
a a a e toàte tu izado,à aà o àla a ja.àBo dosà o àa a a e toàe àselado àseguidoàdeà e izàpoliu eta o.
Est utu aàe àtu oàdeàaçoà a o oàla i adoàaàf io,à o à ostu a,àdi et oàdeà ,
,àe à hapaà à ,
.
Fi aç oàdoàasse toàeàe ostoài jetadosà àest utu aàat a sàdeà e itesàdeà epu o ,àdi et oàdeà ,
,
o p i e toà
.àFi aç oàdoàasse toàe à o pe sadoà oldadoà àest utu aàat a sàdeà e itesàde
epu o ,di et oàdeà ,
,à o p i e toà
.àFi aç oàdoàe ostoàe à o pe sadoà oldadoà àest utu a
at a sàdeà e itesàdeà epu o ,di et oàdeà ,
,à o p i e toà
.àPo tei asàeàsapatas,àe àpolip opile o
opolí e oà i ge ,àise toàdeà a gasà i e ais,ài jetadasà aà o àla a ja,àﬁ adasà àest utu aàat a sàdeàe ai eàe
pi oàe pa so .àNasàpa tesà et li asàde eàse àapli adoàt ata e toàa -fe ugi oso.àPi tu aàdosàele e tos
et li osàe à taàe àp àhí idaàEp ià/àPoli ste ,àelet ost a,à ilha te,àpoli e izadaàe àestufa,àespessu a
í i aà à i o et os,à aà o à i za.

U id.

UND

Qua

dade

,

I tervalo Mí .

R$à ,
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NÃO

áPáRELHOàDEàDVDà–àDIMEN“ÕE“:àáltu aà
i a:à à
;àLa gu aà
i a:à
à
;àP ofu didadeà
i a:
à
.àCáRáCTERÍ“TICá“:àDVD´sà o pa eisà o àosàsegui tesàfo atos:àMP ;àWMá;àDi X;àCDàdeà ídeio;
JPEG;àCD;àCD-R;àCDàRW;à“VCD;àDVD=R/+RWà–àDVDà–R/à-RW.àE t adaàU“B.àFu ç es:à)oo ,àBookàMa ke à“ea h,
Desliga e toàauto
o,àT a aàpa aà ia ças,àLeitu aàR pida,àJPEGà“lidesho ,àCloseàCap o .àCo e es:à àsaída
deà ídeoà o posto,à àsaídaàdeà udio,à àe t adaàdeà i ofo eàf o tal:àsaídaà ídeoà o po e te;àsaídaà“-Vídeo;
saídaàdeà udioàdigitalà oa ial,àFu ç oàKa aok à o àpo tuaç o.àDi e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,àplugueàe
o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.
Co d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

BáLáNÇáàPLáTáFORMáà
KGà-àDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDE:àLa gu aà í i a:à
à
;àP ofu didadeà í i a:
à
;àáltu aà í i aàdaà olu a:à
à
;àCapa idadeà í i a:à
àkgà di is esàaà adaà
gà-à
i o.
CáRáCTERÍ“TICá“:à“eloàeàla eàdeà ali aç oàdoàINMETRO.àG adeàdeàapoio/p oteç oàpa aàaà olu a.àPlatafo a
e àaçoài o id el.àEst utu aàe àaçoài o id elàouàaçoà a o oà o àpi tu aàep iàouàp i e àpoliu eta o.
I di ado à displa àdigitalàe àledàaltoà ilhoà o à oà í i oà àdígitos,àe àpl s o.àDesliga e toàauto
o.
De eàpossui àte lasàdeà)e oàeàTa a.àP sà egul eisàdeà o a ha.àCo àli itado /siste aàdeàp oteç oà ue
esgua deàaà lulaàdeà a gaàdeàpossí eisài pa tosàeàso e a gasàa ide tais.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo e
de a da.àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .àI di aç oàda
te s oà oltage à oà o d oàdeàali e taç oà a i ho àdoàapa elho.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

MãQUINáàDEàLáVáRàROUPáàCáPáCIDáDEàDEà àKGà-àDIMEN“ÕE“àBã“ICá“*àEàCáPáCIDáDE:àDi e s o
o di io adaàaoàp ojetoàdeàa uitetu a,à oà ueàdizà espeitoàaoàespaçoàdispo í elàpa aàaài stalaç oàdo
e uipa e to.àLa gu aà
i a:à
à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
;àCapa idadeà í i a:à kg.
CáRáCTERÍ“TICá“:àGa i eteàe te oàdoà poà o o lo oà e es doàe à hapaàdeàaçoàgal a izadoàouàfosfa zado
o àa a a e toàe àpi tu aàelet ost aàaàp à ep i/poli ste à aà o à a a.àPai elàdeà o t oleàe te oà o
ot oàseleto àdeàfu ç esàp -p og a adasàdeàse age àeàte lasàdeàajusteàdaàte pe atu a.à Todasàasàfu ç es
de e àse àide ﬁ adas .àP og a aç oà o àdife e tesà posàdeàse age .àNí eisàdeàte pe atu aàpa aàse age :
o alàeàdeli adaà ouà o espo de te ,à oà í i o.àFu ç oàdeàeli i aç oàdeàodo .àPo taà o àa e tu aàf o talàe
iso à i ula àe à id oàte pe ado.àCo pa
e toài te oà esto àe àaçoài o àe/ouàaçoàes altadoàFilt o
i te o.àMoto àdeà otaç oàautoà e e sí el.àTu oàﬂe í elàe/ouàdi e io ado àdeàa .à“apatasà i elado as.
Di e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.
Voltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.à
àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,
o ài di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

LIXEIRáà àLITRO“àCOMàPEDáLà-àDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDE:àáltu aà
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
;àCapa idade:à l.àCáRáCTERÍ“TICá“:àCo poàeàta paàe àpolie le oàdeàalta
de sidade,à
%à i ge àeàte i a e teàadi adoàpa aàofe e e àaltaà esist iaàaoài pa toàeàaàt aç o.
ádi aç oàe t aà o àa o ida teàeàa àUVàpa aàosà í eisàdeàp oteç oà lasseà àUVà–à , à ueàe itaàoàp oduto
des ota ,à esse a àouà a ha .àCo àpedalàeàest utu aàpa aàa e tu a/fe ha e toàdaàta pa,àfa i adoàpl s oàou
açoà o àt ata e toàa o os oàouàpi tu aàelet ost a.à“upe iesài te asàpolidasàeà a tosàa edo dados.
Passí elàdeàse à e i ladoà e a i a e teàaoàﬁ àdeàsuaà idaàú l.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,
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NÃO

áPáRELHOàDEàáRàCONDICIONáDOà“PLITà
àBTU´“à-àDIMEN“ÕE“:àU idadeài te aà-àe apo ado aà-àáltu a
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:à
à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
.àU idadeàe te aà-à o de sado a
-àáltu aà
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:à
à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
.àCáRáCTERÍ“TICá“
Classiﬁ aç oàdoàINMETROà–àá.àTe ologiaàdoà o p esso ài e te .àG sà ef ige a teàR
a.àFilt oàa - a t ia.
Desu idiﬁ aç o.àCo t oleà e oto.àU idadeàe apo ado aà aà o à a a.àFu ç esà e ,àsleepàeàs i g.
Di e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.
Voltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o
i di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

áPáRELHOàDEàáRàCONDICIONáDOà“PLITà
àBTU´“à-àDIMEN“ÕE“:àU idadeài te aà-àe apo ado aà-àáltu a
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:à
à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
.àU idadeàe te aà-à o de sado a
-àáltu aà
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:à
à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
.àCáRáCTERÍ“TICá“:
Classiﬁ aç oàdoàINMETROà–àá.àTe ologiaàdoà o p esso ài e te .àG sà ef ige a teàR
a.àFilt oàa - a t ia.
Desu idiﬁ aç o.àCo t oleà e oto.àU idadeàe apo ado aà aà o à a a.àFu ç esà e ,àsleepàeàs i g.
Di e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.
Voltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o
i di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

áPáRELHOàDEàáRàCONDICIONáDOà“PLITà
àBTU´“à-àDIMEN“ÕE“:àU idadeài te aà-àe apo ado aà-àáltu a
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:à
à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
.àU idadeàe te aà-à o de sado a
-àáltu aà
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:à
à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
.àCáRáCTERÍ“TICá“:
Classiﬁ aç oàdoàINMETROà–àá.àTe ologiaàdoà o p esso ài e te .àG sà ef ige a teàR
a.àFilt oàa - a t ia.
Desu idiﬁ aç o.àCo t oleà e oto.àU idadeàe apo ado aà aà o à a a.àFu ç esà e ,àsleepàeàs i g.
Di e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.
Di e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.
Voltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.à
àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,
o ài di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

.

,

.

,

NÃO

áPáRELHOàDEàMICRO“Y“TEMàCOMàKáRáOKÊà-àDIMEN“ÕE“:àáltu aà
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:à
à
;
P ofu didadeà
i a:à
à
.àCáRáCTERÍ“TICá“àCo e es:àe t adaàau ilia ,àU“B,à a t oàdeà e
ia,
luetooth,àsaídaàpa aàfo eàdeàou ido;àRep oduç oàdeà ídia:àMP ,àCD,àCD-R,àCD-RW;àR dioàáMàeàFM;àCo t ole
e oto;àPot iaà í i a:à W;àDi e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i os
o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç o
a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

BáLáNÇáàDIGITáLà àKGà-àDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDE:àLa gu aà í i a:à
à
;àP ofu didadeà í i a:à
;àCapa idadeà í i a:à àkgà di is esàaà adaà g .àCáRáCTERÍ“TICá“:à“eloàeàla eàdeà ali aç oàdoàINMETRO.
Platafo aàe àaçoài o id el.àEst utu aàe àaçoài o id elàouàaçoà a o oà o àpi tu aàep iàouàp i e
poliu eta o.àI di ado à displa àdigitalàe àledàaltoà ilhoà o à oà í i oà i oàdígitos,àe àpl s o.
Desliga e toàauto
o.àDe eàpossui àte lasàdeà)e oàeàTa a.àP sà egul eisàdeà o a ha.àBate iaài te aà ue
pe itaàoàfu io a e toàe àsituaç esàdeàfaltaàdeàe e giaàel t i a.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo e
de a da.àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .àI di aç oàda
te s oà oltage à oà o d oàdeàali e taç oà a i ho àdoàapa elho.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,
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NÃO

BáTEDEIRáàPLáNETãRIáà àLITRO“à-àDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDE:àLa gu aà
i a:à
à
;àP ofu didade
í i a:à
à
;àáltu aà í i aàdaà olu a:à
à
;àCapa idadeà olu t i aà í i a:à l.àCáRáCTERÍ“TICá“:
Est utu aàouàsupo teàpa aàoà oto àe àaço,à o àa a a e toàe àpi tu aàep i.àCu aàe àaçoài o àáI“Ià
.
“iste aàdeàe g e age sàheli oidais.àCo ,à oà í i o,àt sà í eisàdeà elo idade.à“iste aàdeàt o aàdeà elo idade
p og essi a.àá ess iosà í i osài lusos:à atedo àespi al,à atedo à a uete,àeà atedo àglo o.àDisposi oàde
segu a çaà oàa essoà à u a,à o àg adeàeàdesliga e toàauto
o.àMoto :à¼àCV,à oà í i o.
Di e sio a e toàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.àTe s o
oltage :à o o oltà–à
àVà/à
àVà o fo eàde a da àouàBi olt.àI di aç oàdaàte s oà oltage à oà o d o
deàali e taç oà a i ho àdoàapa elho.àCo d oàdeàali e taç oà o à , à àdeà o p i e to,à o oà í i o.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

Be edou oàel t i o,à poàp ess o,àa essí elàpa aàﬁ aç oàe àpa ede,à o àsiste aàdeàﬁlt age à ueài lua
ete ç oàdeàpa ulasà PIII àeàReduç oàdeà lo oà CI àPiaàe àaçoài o àpolido.àGa i eteàe àaçoài o àouà hapa
elet ozi ada.àTo ei asàe àlat oà o adoàdeàf ilàeàsua eàa io a e to.àá io a e toàel t i oà edia te
ot esài depe de tesàpa aà guaàgeladaàeà atu al.àIde ﬁ aç oàdosà ot es,à o ài di aç oàe àte toàeàpa a
leitu aàt là B aille .àDuasàto ei asàe àhasteàpa aà opo,à o àjatoà egul el.àO s.:àVisa doà elho esà o diç es
deàhigie eàpa aàasà ia ças,àoà e edou oà oàte àto ei aà poàjatoàpa aà o a.àRese at ioàdeà guaàe àaço
i o àáI“Ià
.à“e pe
aàe te aà o àisola e toàt
i o.àP e is esàpa aàli peza,àhigie izaç oàeàd e o.
Ma guei asàat i as.àBai oà o su oàdeàe e gia,à o àte ostatoàpa aà o t oleàauto
oàdaàte pe atu aàda
gua.àG sà ef ige a teàR
aàouàR
a.àD e oàpa aàli pezaàdaà u a.àRaloàsifo adoà ueà a aàoà auà hei o
p o e ie teàdoàesgoto.à
à oàpossui à a tosà i os,àa estasàouà uais ue àout asàsali iasà o ta tesàou
pe fu a tesàdeà odoàaà oà ausa àa ide tes.àáà u a,àasàto ei asàeào s àﬁlt o s àde e àfaze àpa teài teg alàdo
e uipa e to,à oàpode doà o side -lasà o oàite sàadi io ais.àDi e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,àplugue
eà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.
Co d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

Cafetei aàel t i aà o àja aàt
i aàTipoàdeà afetei a:àel t i a.àPot iaà í i a:à
W.àBot oàliga/àdesligaà o
i di ado àlu i oso.àJa aàt
i aàe ài o .àEst utu aàe àpl s o.à“iste aà o taàpi go.àI di ado àdoà í elàde
gua.àFilt oàpe a e teà e o í el.àDi e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i os
o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç o
a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

CáRRO“àCOLETORE“àDEàLIXOà-àCáPà
LàDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDEàáltu aà
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:
à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
;àCapa idade/à a ga:à
l/à kg.àCáRáCTERÍ“TICá“:àCo poàeàta paàe
polie le oàdeàaltaàde sidade,à
%à i ge àeàte i a e teàadi adoàpa aàofe e e àaltaà esist iaàaoài pa toàe
aàt aç o.àádi aç oàe t aà o àa o ida teàeàa àUVàpa aàosà í eisàdeàp oteç oà lasseà àUVà–à , à ueàe itaào
p odutoàdes ota ,à esse a àouà a ha .à“upe iesài te asàpolidasàeà a tosàa edo dados.àDispo i ilidadeà as
o es:à e elho,à e de,àa a elo,àazul,à i za,à o fo eà o asàdaàCONáMáàeàadesi adosà o fo eàoà poàde
li o.àRodaàdeà o a haà a içaà ul a izada,à o à ú leoài jetadoàe àpolip opile o,à o àt ata e toàa fu to
i o po ado;à o à edidaàdeà
à à .àEi oàe àaçoà o àt ata e toàa o os o.àPassí elàdeàse à e i lado
e a i a e teàaoàﬁ àdeàsuaà idaàú l.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,
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NÃO

CENTRIFUGáàDEàFRUTá“àDEà
Wà-àDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDE:àDi et o/àla gu aà
i a:à
à
;àáltu a
i a:à
à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
;àVolu eà í i oàdoà opoà oleto :à , àlit os.
CáRáCTERÍ“TICá“àTu oàdeàali e taç oàeà o alàe t aàla goàe àaçoài o àouàa íli oàpa aàa so e àf utasàe
ho taliçasài tei as.àFilt oàe àaçoài o .àL i asàeàpe ei aàe àaçoài o .àCoposà oleto esà ja as àdeàsu oàeà agaço
e àaçoài o àouàa íli o.àT a aàdeàsegu a ça.àCo àfu ç oàpulsa àeà àajustesàdeà elo idadeà o fo eàespessu aàe
te tu aàdosàali e tos.àBaseàﬁ eà o àp sàa desliza tesà e tosa .àMoto à o àpot iaà í i aàdeà
W.
Di e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.
Voltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o
i di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

CONJUNTOàDEàLIXEIRáà“ELETIVáàDIMEN“ÕE“àDOàCONJUNTOàEàCáPáCIDáDEàDOàCOLETORàáltu aà
i a:à
;àLa gu aà
i a:à
à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
;àCapa idadeài di idualàdoà oleto :à l.
CáRáCTERÍ“TICá“àCo poàeàta paàe àpolie le oàdeàaltaàde sidade,à
%à i ge àeàte i a e teàadi adoàpa a
ofe e e àaltaà esist iaàaoài pa toàeàaàt aç o.à“upo teàfa i adoàe àaçoà o àt ata e toàa o os oàouà o
pi tu aàelet ost a.àádi aç oàe t aà o àa o ida teàeàa àUVàpa aàosà í eisàdeàp oteç oà lasseà àUVà–à ,
ueàe itaàoàp odutoàdes ota ,à esse a àouà a ha .à“upe iesài te asàpolidasàeà a tosàa edo dados.àColeto es
e à o esà o fo eà o asàdaàCONáMáàeàadesi adosà o fo eàoà poàdeàli o.à“upo teàe àaçoà o àt ata e to
a o os o.àPassí elàdeàse à e i ladoà e a i a e teàaoàﬁ àdeàsuaà idaàú l.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

E“PREMEDORàDEàFRUTá“àCíTRICá“à-àDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDE:àáltu aà
i a:à
à
;àDi et o/àla gu a
i a:à
à
;àCapa idadeà olu t i aà í i a:à àlit o.àCáRáCTERÍ“TICá“:àGa i eteà o po àfa i adoàe
açoài o .àCopoàsupe io ,àe àaçoài o àouàalu í io,àdes o t elà o à i a.àCopoà oleto à ja a ,àta paàeàpe ei a
fa i adosàe àaçoài o ,àalu í ioàouàpl s o.àJogoàdeà o esàdeàe t aç oà a a ola/ asta ha àe àpolies e o.
Moto àde,à oà í i o,à / àHP.àBaseàa de apa te.àDi e sio a e toàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i os
o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç o
a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .àCo d oàdeàali e taç oà o à , à àde
o p i e to,à o oà í i o.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

E“TERILI)áDORàDEàMáMáDEIRá“àPáRáàMICROONDá“à-àDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDE:àáltu aà
i a:à
à
;
Di et o/àla gu aà
i a:à
à
;àCapa idadeà í i a:à à a adei as.àCáRáCTERÍ“TICá“:àBaseàe
polip opile oà opolí e o,àdotadoàdeàdisposi osài te osàpa aàa o di io a e toàde,à oà í i o,à uat o
a adei as.àTa paàe àpl s oàe àpolip opile oà opolí e o,àt a spa e te,à o à lipesàe/ouàp esilhasàpa a
fe ha e toàhe
o.àOàeste ilizado àde eàse à o st uídoàdeà odoàaàp opo io a àp oteç oàade uadaà o t a
o tatoàa ide talà o àpa tesà ue tesà o das,àsupe ies ,à ueàpossa àe po àoàusu ioàaà is oàdeà uei adu as
du a teàaàope aç o.àOàeste ilizado à oàde eàap ese ta àele e tosàpe fu a tes,àa estasà o ta tesàou
i egula esà ueàpossa à i àaà ausa à is osàaosàusu ios,àe àu lizaç oà o alàouàdu a teàaàhigie izaç o.àO
p odutoà oàde eàofe e e à is oàto i ol gi oàouàeli i a à esíduosà uí i osàdu a teàsuaàu lizaç o.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,
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NÃO

Descrição
FOGÃOà àBOCá“àDEàU“OàDOMÉ“TICOà-àDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDE:àáltu aà
i a:à
à
;àDi et o/
la gu aà
i a:à
à
;àCapa idadeà í i a:à à a adei as.àCáRáCTERÍ“TICá“:àBaseàe àpolip opile o
opolí e o,àdotadoàdeàdisposi osài te osàpa aàa o di io a e toàde,à oà í i o,à uat oà a adei as.àTa pa
e àpl s oàe àpolip opile oà opolí e o,àt a spa e te,à o à lipesàe/ouàp esilhasàpa aàfe ha e toàhe
o.
Oàeste ilizado àde eàse à o st uídoàdeà odoàaàp opo io a àp oteç oàade uadaà o t aà o tatoàa ide talà o
pa tesà ue tesà o das,àsupe ies ,à ueàpossa àe po àoàusu ioàaà is oàdeà uei adu asàdu a teàaàope aç o.àO
este ilizado à oàde eàap ese ta àele e tosàpe fu a tes,àa estasà o ta tesàouài egula esà ueàpossa à i àa
ausa à is osàaosàusu ios,àe àu lizaç oà o alàouàdu a teàaàhigie izaç o.àOàp odutoà oàde eàofe e e à is o
to i ol gi oàouàeli i a à esíduosà uí i osàdu a teàsuaàu lizaç o.
FOGÃOàINDU“TRIáLà àBOCá“à-àDIMEN“ÕE“àBã“ICá“àFOGÃO:àDi e s oà o di io adaàaoàp ojetoàde
a uitetu a,à oà ueàdizà espeitoàaoàespaçoàdispo í elàpa aàaài stalaç oàdoàe uipa e to.àO s.:àáàla gu aàdeà o
li eàdaàpo taàdoàa ie teàpa aàpassage àdesteàfog oà àdeà à et o.àLa gu aà
i a*:à
à
;àP ofu didade
i a*:à
à
;àG elhasà í i o:à
à
à à
à
;àO s.:àOàdesig àdasàg elhasàde eàga a àa
possi ilidadeàdeàapoioàade uadoàdeàpa elasà o àdi et oàaàpa àdeà
à
;àDi et oàdoà uei ado à po
a hi o:à
à+/-à
;àDi et oàdoà uei ado à poà o oa:à
à+/-à à
.àPRE““ÃOàDEàTRáBáLHO
PREVI“Táà , àKPaà uilopas al à oà asoàdeàg sà atu al;à , àkPaà uilopas al à oà asoàdeàGLP.àCáRáCTERÍ“TICá“
Fog oà o e ialà e t alàdeàseisà uei ado esà o as .àCo àdoisàfo osàeàto ei asàdeà o t oleà oàladoàf o tal,
ﬁ adaàe àtu oàdeàali e taç oà ga ia a .àáli e tadoàpo àGLPà g sàli uefeitoàdeàpet leo àouàg sà atu al
segu doàde a da .àOàfog oàde eàpossui àide ﬁ aç oàdoà poàdeàali e taç o,àg a adaàdeàfo aài del el,àe
lo alà isí elàju toà à o e oà o àaà edeàdeàg s,àat a sàdeàu aàdasàsegui tesàe p ess es:à UTILI)áRàGã“
NáTURáL àouà UTILI)áRàGLP .àCo à uei ado esàdotadosàdeàdisposi oà supe iso àdeà ha a .àQuat oàp sàe
pe ﬁlà L àdeàaçoài o ,àdeàa asàiguaisàdeà à / à à / àdeàespessu a.à
à“apatasà egul eisà o s tuídasàdeà ase
et li aàeàpo tei aà a içaàdeà ate ialàpoli
i o,àﬁ adasàdeà odoà ueàoàe uipa e toàﬁ ue
ap o i ada e teà à
àdoàpiso.àQuad oài fe io à o postoàpo àt a essasàe àpe ﬁlà U àdeàaçoài o ,àe à hapa
à ,
à o à à
àdeàaltu aàeàdo asàest utu ais,àsoldadasàe t eàsi,àfo a doàu à uad oà ígidoàﬁ ado
aosàp sàat a sàdeàpa afusosàeàpo asàdeàaçoài o .àQuad oàsupe io à o postoàpo àt a essasàe àpe ﬁlà U àde
açoài o àe à hapaà à ,
,àte doàasàt a essasàlo gitudi aisà à
àdeàaltu aàeàasàt a s e sais
àde
altu a,àsoldadasàe t eàsi,àfo a doàu à uad oà ígidoàﬁ adoàaosàp sàat a sàdeàpa afusosàeàpo asàdeàaçoài o .
ásàt a essasàt a s e saisà o s tue -seà oàpai elàdeàfe ha e toàlate alàdoàfog o.àTa poà te p e à o s tuído
e à hapaàdeàaçoài o ,à hapaà à ,
,ào daàat a sàdeà o teàaàlase ,àe àu aàpeçaàú i a,ào deàse
e ai a àasàg elhasàe à ú e oàdeàseis.àRefo çosàest utu aisàdoàta poàe àaçoài o ,à o s tuídosàpo àpe ﬁlà L
e à hapaà à ,
,àdeàa asàiguaisàdeà à / à à / àdeàespessu a,àﬁ adosàpo àsoldaàaàpo toà aàfo aàde
V àaoàlo goàdaàsupe ieài fe io àdoàta po.àOsà efo çosàde e àse àapli adosà oàpe í et oàdoàta po,à e
o oàe àsuasàdi is esài te as.àFi aç oàdoàta poàaosàp s,àat a sàdeà uat oà a to ei asàdeàaçoài o àsoldadas
àfa eài fe io àdoàta poàeàﬁ adasàaosàp sàat a sàdeàpa afusosàeàpo asàdeàaçoài o .àCo ju toàdeàapoioàdos
uei ado esàe àaçoài o ,à o à à
àdeàla gu aàeà / àdeàespessu a,à o àfu aç oàpa aàe ai e.àBa dejas
oleto asàe àaçoài o ,à hapaà à , à
à o àpu ado àdese ol idoà aàp p iaàpeça.àCo ju toàdeàguias
o ediçasàe àaçoài o àpa aàasà a dejasà oleto as,à hapaà à , à
.àG adeài fe io àe àaçoài o àpa a
pa elas,à o s tuídosàpo àpe ﬁlà U àe à hapaà à , à
,à o à à
àdeàla gu a,àeàespaça e toà
i oàde
à
.àG elhasàdeàfe oàfu didoàpa aàapoioàdeàpa elas,à e o í eis,àe à ú e oàdeàseis.àápoioàeàﬁ aç oàdo
fo oàat a sàdeà a to ei asàdeà / à à / àeàdeàpa afusosàautoàata a a tesàdeàaçoài o .àTu oàdeàdist i uiç o
e àaçoài o à o àdi et oài te oàdeà ,àﬁ adoàaoàfog oàpo à eioàdeà uat oàsupo tesàe àfe oàfu dido,àﬁ ados
àest utu aàat a sàdeàpa afusosàse ta adosàeàpo asàe àaçoài o .àOàtu oàdeàdist i uiç oàde e àse ài stalado

U id.
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I tervalo Mí .
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UND

,

R$à ,

R$à
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aàpa teàf o talàdoàfog oàeàaàe t adaàdoàg sàseàfa àat a sàdeà o e oà poà L à oto elo ,àdeà ,à o à eduç o
pa aà / ,àsituadaà oàpo toà dioàdaàlate alàdoàfog o.à
àáoà oto eloàde e àse àa opladoàu à ipleàduploàde
/ à ueàpo àsuaà ez,àde e àse à o e tadoàaoàte i alàdeàa opla e toà ua doàdaài stalaç oàdoàfog o.
áli e taç oàdoàfog oàat a sàdeàte i alàdeàa opla e toàe àtu oà et li oàﬂe í elàpa aà o duç oàdeàgases
o fo eàáBNTàNBRà
à-àTu oàﬂe í elà et li oàpa aài stalaç esàdeàg sà o us elàdeà ai aàp ess o.àFog o
eàfo osà o àest utu aà asàlate aisàeàat sàe à hapaàe ài o à
.àT sà uei ado esàduplos,à o postosàde
uei ado à poà a hi o àdeà
g/ho aà o jugadoà o à uei ado à poà o oa àdeà
g/h,àpe faze doàpo
o a,àaà apa idadeàdeà
g/ho aàdeàGLP,àdotadosàdeàespalhado esàdeà ha as.àEàt sà uei ado esàsi ples,
o postosàdeà uei ado à poà o oa àdeà
g/h.àQuei ado àdoàfo oàtu ula àe àfo aàdeà U ,à o àdi et o
deà ,àeà apa idadeàdeà uei aàdeà
g/h.àTo ei asàdeà o t oleà poài dust ial,à / à à / à efo çadas,àﬁ adasàe
ali e tadasàpelaàga ia a.àCadaà uei ado àde e àse àdotadoàdeàto ei aài di idual.àOsà uei ado es
o jugadosàde e àpossui àduasàto ei asàdeà o t ole.àTodasàasàto ei asàde e oàte àli itesài t a spo í eisà as
posiç esàa e toàeàfe hado,àassi à o oàide ﬁ aç oàdeài te sidadeàdasà ha as.àTo ei aàdoàfo oàde eàpossui
ide ﬁ aç oàdife e iadaàpa aàf ilàlo alizaç o,àal àdaàide ﬁ aç oàpa aà o t oleàdeàte pe atu a.àBi os
i jeto esàdeà os aàg ossa.àRegulado esàdeàe t adaàdeàa àﬁ adosàaà adaài jeto .àOsà uei ado esàdoàfog oàeàdo
fo oàde e àpossui àu àdisposi oà supe iso àdeà ha a à ueà a t àa e toàoàfo e i e toàdeàg sàpa aào
uei ado àeàfe haàauto a a e teàoàfo e i e toà asoàhajaàaàe
ç oàa ide talàdaà ha a.àOàdisposi o
supe iso àdeà ha a àde eàse àfa i adoàdeàa o doà o àaà o aàt i aàáBNTàNBRà
à-àDisposi o
supe iso àdeà ha aàpa aàapa elhosà ueàu liza àg sà o oà o us el.àDIMEN“ÕE“àDOàFORNO:àP ofu didade
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:à
à
;àáltu aà
i a:à à
.àCáRáCTERÍ“TICá“:àPa edesàeàteto
o fe io adosàe à hapaàdeàaçoài o ,àduplos,àse doàaàfa eài te aà o fe io adaàe à hapaà à ,
àeàa
fa eàe te aàe à hapaà à ,
.à
àIsola e toàe t eàelasàdeàl àdeà id oàouàdeà o haà o àespessu a
í i aàdeà à
àeàde sidadeà í i aà àKg/ .àCo poàdaàpo taàe à hapaàdeàaçoài o ,àdupla,à o àisola e to
e t eàasà hapasàdeàl àdeà id oàouàdeà o haà o àespessu aà í i aàdeà à
àeàde sidadeà í i aà àKg/ .
Ei oàdeàa e tu aàdaàpo taàho izo tal,àdo adiçasà efo çadasà o à olaàeàpu ado àpl s o.àO s.:àáàpo taàde e
possui àdisposi oà ueàaà a te haàa e taàse àaàapli aç oàdeàfo çaàouàfe hadaàdeàfo aàhe
a.àPisoàe
pla aàdeàfe oàfu dido,à ipa doàeà e o í el,à o ào i ioàdeà isualizaç oàdasà ha as.àálte a a e te,àoàpiso
podeàse àfa i adoàe à hapaàdeàaçoà a o o,àes altadaàaàfogo.àEspessu aà í i aàdaà hapaàdeà à
.àDuasà
a dejasà o ediçasàe àa a eàdeàaçoài o ,à o àpe ﬁlàdeàseç oà i ula àØ= / .àDist iaà
i aàdeà à
e t eàa a es.àáCE““ÓRIO“:àDuasà hapasà ifetei asàdeàso epo àlisaàdeàfe oàfu dido,àdotadaàdeàduasàalçasà o
a osà oà es oà ate ialàeà a alà e ai adoàpa aàd e age .àDi e s esà í i as:à
à
à à
à
à+/-à à
.
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Cód.
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NÃO

Descrição
FREE)ERàVERTICáLà-àDIMEN“ÕE“àBã“ICá“àEàCáPáCIDáDE:àDi e s oà o di io adaàaoàp ojetoàdeàa uitetu a,à o
ueàdizà espeitoàaoàespaçoàdispo í elàpa aàaài stalaç oàdoàe uipa e to.àLa gu aà
i a:à
à
;àCapa idade
totalà í i a:à
àlit os.àCáRáCTERÍ“TICá“:àCo gelado à f eeze à e alàe àaçoài o à o àsiste aàdeàdegelo
f os ee à ueà oàp e isaàdes o gela e to ,à o àu aàpo ta.àTe pe atu aàdeàope aç oàpa aà o gela e to
deàali e tos,à oà í i o,àe t eà- °Càeà- °C.àGa i eteà poà o o lo oà e es doài te aàeàe te a e teàe
açoài o ,àe à hapaà à , à
.àIsola e toàdoàga i eteàdeàpoliu eta oài jetado.àP sàﬁ osàe à ate ial
et li oàeà a içoà o à e es e toàdeà o a haà esiste te.àPo tasà e es dasài te aàeàe te a e teàe àaço
i o ,àe à hapaà à , à
.àIsola e toàdaàpo taàdeàpoliu eta oài jetado,à o àespessu aà í i aàdeà à
àe
de sidadeà í i aàdeà àkg/ .àVedaç oàhe
aàe àtodoàoàpe í et oàdasàpo tas,à o s tuídaàdeàga eta
ag
aàsa fo ada.àPu ado es,àt i osàeàdo adiçasàe àaçoài o .àT i osà o àt a a e toàauto
o,àou
siste aàdeài à esiste teàaoàpesoàdaàpo ta.àBa ei aàt
i aàe àtodoàoàpe í et oàdosà ate tesàdasàpo tasàpa a
e ita àaà o de saç o,à o s tuídaàdeà esist iaàel t i aàdeà ai aàpot ia,ài te a i el.à“iste aàdeà o t ole
deàte pe atu aàpo à eioàdeàte ostatoà egul el,àdotadoàdeàte
et oàdigital,à o àposi io a e toàf o tal
deàf ilàa esso.à
à“iste aàdeà ef ige aç oà o àu idadeà o p esso aàselada.àCo p esso àhe
oàde,à o
í i o,à / àHP,à o of si oà
àVàouà
àVà o fo eàte s oàlo al .àTe po izado àpa aàdegelo,àdotadoàde
o p esso àhe
oà o of si oàdeà
àVàouà
àVà o fo eàte s oàlo al ,à o àsiste aàdeàa àfo çadoàe
degeloàauto
oà siste a f ost-f ee .àO s.:àOà o p esso àde eàse ài staladoà aàpa teàsupe io àdo
e uipa e to.àG sà ef ige a teàR
a,àR
aàouàR
.àQuat oàp atelei asà e o í eisàe àg adeàdeàaçoài o ,
pe ﬁlàdeàseç oà i ula à o àdi et oàdeà / .àDist iaà
i aàdeà à
àe t eàa a es.àásàpa edesài te as
doàga i eteàde e àse àdotadasàdeàdisposi osàe àaçoài o à ueàpossi ilite àoàajusteàdeàaltu aàdasàp atelei asàa
adaà à
à +/-à à
.àPisoài te oàdoàga i eteà e es doàe àaçoài o ,àe à hapaà à ,
.àáà aseàde e
te àfo atoàdeà a dejaà o à e ai oàpa aàoàdi e io a e toàdeà ual ue àlí uidoàde a adoà oài te io àdo
ga i eteàpa aàoàd e o,à o à istasàaoàseuàes oa e to.àPai elàsupe io àe àaçoài o ,àe à hapaà à ,
,
pa aàp oteç oàdoàsiste aàdeà ef ige aç oàeàel t i oàdoàe uipa e to,à o à o a doàauto a zado,
p og a ado ,àte
et oàdigitalàeà o t oleàdeàte pe atu a.àCo e esàdeàﬁaç oà o à o esàdotadosàde
pa afusosàpa aà o p ess oàdosàﬁos.àTodoàoàsiste aàel t i oàde eàse àﬁ adoàaoàga i eteàpo à eioàde
açadei as.àDe e àse àu lizadosà o po e tesà siste aàdeà ef ige aç o à ueàpe ita àaào izaç oà o
o su oàdeàe e giaàdu a teàaàsuaà idaàú l.àDi e sio a e toàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i os
o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç o
a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .àCo d oàdeàali e taç oà o ,à oà í i o,à , à
deà o p i e to.

U id.

UND

Qua

dade

,

I tervalo Mí .
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Cód.
Ite

Excl. MEEPP
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Qua
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I tervalo Mí .

Valor
Total

Valor Orçado

NÃO

GELáDEIRáàDEàU“OàDOMÉ“TICOàFRO“TFREEà-àDIMEN“ÕE“àBã“ICá“àEàCáPáCIDáDE:àDi e s oà o di io adaàao
p ojetoàdeàa uitetu a,à oà ueàdizà espeitoàaoàespaçoàdispo í elàpa aàaài stalaç oàdoàe uipa e to.àLa gu a
i a:à
à
;àCapa idadeàtotal:à í i aàdeà
àlit os.àCáRáCTERÍ“TICá“àGa i eteà poàduple à o àduas
po tasà f eeze àeà ef ige ado .àRef ige ado à e alà o i ado,àli haà a a.à“iste aàdeà ef ige aç o
f os ee .àGa i eteàe te oàdoà poà o o lo oàeàpo tasà e es dasàe à hapaàdeàaçoà o àa a a e toàe
pi tu aàelet ost aà e àp ,à aà o à a a.àPa tesài te asà e es dasà o àpai isàpl s osà oldadosà o
ele osàpa aàsupo teàdasàp atelei asài te asàdesliza tes.àCo ju toàdeàp atelei asà e o í eisàeà egul eis,àde
ate ialà esiste te.àP atelei asàdaàpo taàeà estosàe à ate ialà esiste te,à e o í eisàeà egul eis.àGa etaàe
ate ialà esiste teàpa aàa o di io a e toàdeàf utas,à e du asàouàlegu es.à“iste aàdeàfe ha e toàhe
o.
Bate tesàdasàpo tasàdotadosàdeàsiste aàa t a spi a te.àDo adiçasà et li as.à“apatasà i elado as.à“iste aàde
o t oleàdeàte pe atu aàpo à eioàdeàte ostatoàajust el.à“iste aàdeàdegeloà f os ee .àG sà ef ige a te
R
aàouàR
a.à
àDi e sio a e toàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàde
ope aç o.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpelo
INMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

LIQUIDIFICáDORàINDU“TRIáLà Là-àDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDE:àáltu aà
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
;àCapa idadeà olu t i a:à àlit os.àCáRáCTERÍ“TICá“:àCopoà e o í el
o fe io adoàe à hapaàdeàaçoài o ,àe àpeçaàú i aà o o lo o ,àse àsoldas,à o àespessu aàde,à oà í i o,à
.àFla geàdoà opoàe à ate ialàpl s oài jetado.àálçasàe àaçoài o ,àespessu aàdeà hapaàde,à oà í i o,à ,
,à o à o dasà e a dasàpa aàoàladoài te oàeàsoldadasàe àtodaàe te s oàdeà odoà ueà oàhajaà ete ç oàde
esíduos.àFi aç oàdasàalçasàaoà opoà o àsoldasàlisas,àu ifo esàeàse àf estasàdeà odoàaàe ita àoàa ú uloàde
esíduos.àTa paàdoà opoàe àaçoài o ,àespessu aà í i aàdeà hapaàdeà , à
,à o àdo asàest utu aisà ue
pe ita àaàli pezaài te a.àGa i eteàdoà oto àe àaçoài o ,àespessu aà í i aàdeà hapaàdeà , à
,àﬂa ge
supe io àeàdaà aseàe à ate ialàpl s oài jetado.àD e oàdaàﬂa geàposi io adoàdeà odoàaà oàha e àe t adaàde
lí uidosà oàga i eteàdoà oto .à“apatasàa
i at iasàe à ate ialàade e teàeàa de apa te.àEi oàeàpo a
ﬁ ado aàdoàei oàdaàfa aàe àaçoài o à asà u hasàpode oàse àdeà o zeàouàout oà ate ialàap op iadoà ue
ga a taàoàdese pe hoà e i oàeàaàdu a ilidadeàdoà o ju to .àOà o ju toàfo adoàpelasàfa as,àei oàe
ele e tosàdeàﬁ aç oàde eàse à e o í elàpa aàli peza,àse àaà e essidadeàdeàu lizaç oàdeàfe a e tas.à
Fla geàdeàa opla e toàdoà oto ,àpi osàdeàt aç oàeàele e tosàdeàﬁ aç oàe àaçoài o .àI te upto àliga/desliga.
Moto à o of si oàde,à oà í i o,à / àHP.àDi e sio a e toàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i os
o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç o
a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .àCo d oàdeàali e taç oà o ,à oà í i o,à , à
deà o p i e to.

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.
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NÃO

LIQUIDIFICáDORà“EMI-INDU“TRIáLà àLITRO“à-àDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDE:àáltu aà
i a:à
à
;àLa gu a
i a:à
à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
;àCapa idadeà olu t i a:à àlit os.àCáRáCTERÍ“TICá“:àCopo
e o í elà o fe io adoàe à hapaàdeàaçoài o ,àe àpeçaàú i aà o o lo o ,àse àsoldas,à o àespessu aàde,à o
í i o,à à
.àFla geàdoà opoàe à ate ialàpl s oài jetado.àálçasàe àaçoài o ,àespessu aàdeà hapaàde,à o
í i o,à , à
,à o à o dasà e a dasàpa aàoàladoài te oàeàsoldadasàe àtodaàe te s oàdeà odoà ueà o
hajaà ete ç oàdeà esíduos.àFi aç oàdasàalçasàaoà opoà o àsoldasàlisas,àu ifo esàeàse àf estasàdeà odoàaàe ita
oàa ú uloàdeà esíduos.àTa paàdoà opoàe àaçoài o ,àespessu aà í i aàdeà hapaàdeà , à
,à o àdo as
est utu aisà ueàpe ita àaàli pezaài te a.àGa i eteàdoà oto àe àaçoài o ,àespessu aà í i aàdeà hapaàdeà ,
,àﬂa geàsupe io àeàdaà aseàe à ate ialàpl s oài jetado.àD e oàdaàﬂa geàposi io adoàdeà odoàaà oàha e
e t adaàdeàlí uidosà oàga i eteàdoà oto .à“apatasàa
i at iasàe à ate ialàade e teàeàa de apa te.àEi o
eàpo aàﬁ ado aàdoàei oàdaàfa aàe àaçoài o à asà u hasàpode oàse àdeà o zeàouàout oà ate ialàap op iado
ueàga a taàoàdese pe hoà e i oàeàaàdu a ilidadeàdoà o ju to .àOà o ju toàfo adoàpelasàfa as,àei oàe
ele e tosàdeàﬁ aç oàde eàse à e o í elàpa aàli peza,àse àaà e essidadeàdeàu lizaç oàdeàfe a e tas.à
Fla geàdeàa opla e toàdoà oto ,àpi osàdeàt aç oàeàele e tosàdeàﬁ aç oàe àaçoài o .àI te upto àliga/desliga.
Moto à o of si oàde,à oà í i o,à / àHP.àDi e sio a e toàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i os
o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.à•àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç o
a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .àCo d oàdeàali e taç oà o ,à oà í i o,à , à
deà o p i e to.

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,

NÃO

MIXERàDEàáLIMENTO“à-àDIMEN“ÕE“:àáltu aà
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:à
à
;àP ofu didade
i a:à
à
;àVolu eà í i oàdoà opo:à
l.àCáRáCTERÍ“TICá“:àCa oà alça àe go
i o.àL i as
desta eisàe àaçoài o àdeàduplaàaç o,àpossi ilita doà o ta à aà e alàeà aàho izo tal.àRe ipie teàpa a
t itu aç oàe àaçoài o àouàa íli o.àCo poàdoàapa elhoà o st uídoàe àpolip opile oàeà o a ha.àBase
a espi gos.àBot oàtu o.àMoto à o àpot iaà í i aàdeà
W.àDi e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,
plugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo e
de a da.àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

PURIFICáDORàDEàãGUáà-àDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDE:àáltu aà
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:à
à
;
P ofu didadeà
i a:à
à
;àFo e i e toà í i oàdeà guaàgelada:à , àl/h.àCáRáCTERÍ“TICá“:à“iste aàde
t ata e toàat a sàdeàele e tosàﬁlt a tesà ueà e o e àosàpa uladosàdaà guaàeàoà lo oàli e.àCo p esso
i te oà o àg sà ef ige a teà o fo eàlegislaç oà ige te.àBot oàdeàa io a e toàauto
oàdoà poàﬂu o
o
uo,à o à egulage àpa aàdife e tesà í eisàdeàte pe atu aà atu al,àf es aàouàgelada àouàto ei a.àBi a
teles pi aàouàajust elàpa aà e ipie tesàdeàdi e sosàta a hos.àC a aà e alàdeàﬁlt age àeàpu iﬁ aç o.
Co poàe àaçoài o àouàaçoà a o oà o àt ata e toàa o osi oàeàa a a e toàe àpi tu aàelet ost aàaàp .
Pai elàf o talàe àpl s oàáB“àdeàaltaà esist iaà o àp oteç oàUV.àVaz oàap o .:à àaà àLit osàdeà gua/àho a.
P ess oàdeàfu io a e to:à àaà à . .aà , àkgf/ ²à à àkgf/ ² .àTe pe atu aàdeàt a alho:à à à ºàC.
Co po e tesàpa aàﬁ aç oàeài stalaç o:à-à a opla;à o e esà o adas;à u hasàdeàﬁ aç oà“ ;àpa afusos;à eduto
deà az o;àadaptado esàpa aà egist o:àﬂe í elàeà a guei a.àP odutoàdeà e ﬁ aç oà o puls ia,àoàe uipa e to
de eàpossui àselosàINMETRO,à o p o at iosàdeà o fo idadeà o àaàlegislaç oà ige te,ài lusi e,à o
eﬁ i iaà a te iol gi aà áPROVáDO .àG sà ef ige a teàR
aàouàR
a.à
àDi e sio a e toàeà o ustezàda
ﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.àVoltage :à
Vàeà
V,
o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,
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NÃO

TELEVI“ÃOàDEàLCDà ''à-àDIMEN“ÕE“:àáltu aà
i a:à
à
;àLa gu aà
i a:à
à
;àP ofu didade
i a:à
à
.àCáRáCTERÍ“TICá“:àTelaàLED.àWi-Fiài teg ado.àá essoà ài te et.àResoluç oàdeài age àe
HD.àCo e so àdigitalài teg ado.àE t adasàespe iaisà–àHDMIà í i oà ,àLáN,àU“B.àTe s oà oltage :à i olt
auto
o.àDi e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e te
deàope aç o.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpelo
INMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

FORNOàDEàMICROONDá“à àLà-àDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDE:àLa gu aà í i a:à
à
;àáltu aà í i a:à
;àP ofu didadeà í i a:à
à
;àVolu eà í i o:à àlit os.àCáRáCTERÍ“TICá“:àGa i eteà o o lo oàe
açoàgal a izadoà e es doài te aàeàe te a e teà o àpi tu aàelet ost aàe àp ,à aà o à a a.àIlu i aç o
i te a.àPai elàdeà o t oleàdigitalà o àfu ç esàp -p og a adas.àTi e .àRel gio.àPo taà o à iso à e t al,
dotadaàdeàpu ado àe/ouàte laàdeàa e tu a.àDisposi osàeàt a asàdeàsegu a ça.à“apatasàpl s as.àP atoàgi at io
e à id o.àDi e sio a e toàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.
Voltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o
i di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

NÃO

PROCE““áDORàDEàáLIMENTO“/CENTRíFUGáà DOM “TICO à-àDIMEN“ÕE“àEàCáPáCIDáDE:àDi et o/àla gu a
i a:à
à
;àáltu aà
i a:à
à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
;àVolu eà í i o:à , àlit os.
CáRáCTERÍ“TICá“:àL i asà ul fu io aisàfa i adasàe àaçoài o id el.àTigelaàe t ag a deàaçoài o àou
a íli o,à o à apa idadeà í i aàpa aà , làlit osàdeài g edie tesàlí uidos.àTa paàdaà gelaà o à o alàla goàpa a
a so e àf utas,àlegu esàeà e du asài tei as.àCo àdoisàajustesàdeà elo idadeàeàfu ç oàpulsa à ueàpe itaào
o t oleàp e isoàdaàdu aç oàeàf e u iaàdoàp o essa e to.àT a aàdeàsegu a ça.àCa oà o àa aze a e to
i teg ado.àBaseàﬁ eà o àp sàa desliza tesà e tosa .àMoto à o àpot iaà í i aàdeà
W.
Di e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,àplugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.
Voltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o
i di aç oàdaà oltage .

UND

,

R$à ,

R$à

,

.

,
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Ite

Cód.
Ite

Excl. MEEPP

NÃO

Descrição
GELáDEIRáàVERTICáLàINDU“TRIáLà àPORTá“à-àDIMEN“ÕE“àBã“ICá“*àEàCáPáCIDáDE:àDi e s oà o di io adaàao
p ojetoàdeàa uitetu a,à oà ueàdizà espeitoàaoàespaçoàdispo í elàpa aàaài stalaç oàdoàe uipa e to.àLa gu a
i a:à
à
;àCapa idadeàtotal:à í i aàdeà
àlit os.àCáRáCTERÍ“TICá“:àGa i eteà o à uat oàpo tas.
Ref ige ado à e alàe àaçoài o à o àsiste aà f os ee à degeloàauto
o,à ueà oàp e isa
des o gela e to .àGa i eteà poà o o lo oà e es doài te aàeàe te a e teàe àaçoài o ,àe à hapaà à ,
.àIsola e toàdoàga i eteàdeàpoliu eta oài jetado,à o àespessu aà í i aàdeà à
àeàde sidadeà í i a
deà àkg/ .àP sàﬁ osàe à ate ialà et li oàeà a içoà o à e es e toàdeà o a haà esiste te.àPo tas
e es dasài te aàeàe te a e teàe àaçoài o ,àe à hapaà à , à
,à ate teàdasàpo tasà o à edidasà
àdeàla gu a,à à àdeàaltu a,à o àtole
iaà+/-à %.àIsola e toàdaàpo taàdeàpoliu eta oài jetado,à o
espessu aà í i aàdeà à
àeàde sidadeà í i aàdeà àkg/ .àVedaç oàhe
aàe àtodoàoàpe í et oàdas
po tas,à o s tuídaàdeàga etaà ag
aàsa fo ada.àPu ado es,àt i osàeàdo adiçasàe àaçoài o .àT i osà o
t a a e toàauto
o,àouàsiste aàdeài à esiste teàaoàpesoàdaàpo ta.àBa ei aàt
i aàe àtodoàoàpe í et o
dosà ate tesàdasàpo tasàpa aàe ita àaà o de saç o,à o s tuídaàdeà esist iaàel t i aàdeà ai aàpot ia,
i te a i el.à
à“iste aàdeà o t oleàdeàte pe atu aàpo à eioàdeàte ostatoà egul el,àdotadoàde
te
et oàdigital,à o àposi io a e toàf o talàdeàf ilàa esso.à“iste aàdeà ef ige aç oà o pletaà o àu idade
o p esso aàselada,à o àfo çado àdeàa à a àfo çado àsituadoà aàpa teàsupe io ài te aàdoà ef ige ado .
Te po izado àpa aàdegeloà o àoàe apo ado àsituadoà aàpa teàf o talàdoàapa elho,à o àdegeloàpo à esist ia,
o à o de sado esàe à a oàdeà o eàe à oltaàpo àt a s iss oàt
i aà o e a,àdotadoàdeà o p esso
he
oàde,à oà í i o,à / àHP,à o of si oà
àVàouà
àVà o fo eàte s oàlo al ,à o àsiste aàdeàa
fo çadoàeàdegeloàauto
oà siste aà f ost-f ee .àO s.:àOà o p esso àde eàse ài staladoà aàpa teàsupe io àdo
e uipa e to.àG sà ef ige a teàR
a,àR
aàouàR
.àOitoàp atelei asà e o í eisàe àg adeàdeàaçoài o ,àpe ﬁl
deàseç oà i ula à o àdi et oàdeà / .àDist iaà
i aàdeà à
àe t eàa a es.àásàpa edesài te asàdo
ga i eteàde e àse àdotadasàdeàdisposi osàe àaçoài o à ueàpossi ilite àoàajusteàdeàaltu aàdasàp atelei asàa
adaà à
à +/-à à
.àPisoài te oàdoàga i eteà e es doàe àaçoài o ,àe à hapaà à ,
.àáà aseàde e
te àfo atoàdeà a dejaà o à e ai oàpa aàoàdi e io a e toàdeà ual ue àlí uidoàde a adoà oài te io àdo
ga i eteàpa aàoàd e o,à o à istasàaoàseuàes oa e to.àPai elàsupe io àe àaçoài o ,àe à hapaà à ,
,
pa aàp oteç oàdoàsiste aàdeà ef ige aç oàeàel t i oàdoàe uipa e to,à o à o a doàauto a zado,
p og a ado ,àte
et oàdigitalàeà o t oleàdeàte pe atu a.àCo e esàdeàﬁaç oà o à o esàdotadosàde
pa afusosàpa aà o p ess oàdosàﬁos.àTodoàoàsiste aàel t i oàde eàse àﬁ adoàaoàga i eteàpo à eioàde
açadei as.àOàe uipa e toàde eàse àp ojetadoàpa aàaàte pe atu aàdeàt a alhoàdeàat à+à ºCà ua do
su e doàaàa ie tesàdeàat à+à ºC.àDe e àse àu lizadosà o po e tesà siste aàdeà ef ige aç o à ue
pe ita àaào izaç oà oà o su oàdeàe e giaàdu a teàaàsuaà idaàú l.àDi e sio a e toàdaàﬁaç o,àplugueàe
o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo eàde a da.
Co d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .àCo d oàdeàali e taç o
o ,à oà í i o,à , à àdeà o p i e to.

U id.

UND

Qua

dade

,

I tervalo Mí .

R$à ,
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Ite

Cód.
Ite

Excl. MEEPP

Descrição

U id.

NÃO

“ECáDORáàDEàROUPá“à àKGà-àDIMEN“ÕE“àBã“ICá“*àEàCáPáCIDáDE:àDi e s oà o di io adaàaoàp ojetoàde
a uitetu a,à oà ueàdizà espeitoàaoàespaçoàdispo í elàpa aàaài stalaç oàdoàe uipa e to.àLa gu aà
i a:à
;àP ofu didadeà
i a:à
à
;àCapa idadeà í i a:à kg.àCáRáCTERÍ“TICá“àGa i eteàe te oàdoà po
o o lo oà e es doàe à hapaàdeàaçoàgal a izadoàouàfosfa zadoà o àa a a e toàe àpi tu aàelet ost aàa
p à ep i/poli ste à aà o à a a.àPai elàdeà o t oleàe te oà o à ot oàseleto àdeàfu ç esàp -p og a adas
deàse age àeàte lasàdeàajusteàdaàte pe atu a.à Todasàasàfu ç esàde e àse àide ﬁ adas .àP og a aç oà o
dife e tesà posàdeàse age .àNí eisàdeàte pe atu aàpa aàse age :à o alàeàdeli adaà ouà o espo de te ,à o
í i o.àFu ç oàdeàeli i aç oàdeàodo .àPo taà o àa e tu aàf o talàeà iso à i ula àe à id oàte pe ado.
Co pa
e toài te oà esto àe àaçoài o àe/ouàaçoàes altadoà-àFilt oài te o.àMoto àdeà otaç oàauto
e e sí el.àTu oàﬂe í elàe/ouàdi e io ado àdeàa .à“apatasà i elado as.àDi e sio a e toàeà o ustezàdaàﬁaç o,
plugueàeà o e to esàel t i osà o pa eisà o àaà o e teàdeàope aç o.àVoltage :à
Vàeà
V,à o fo e
de a da.à
àCo d oàdeàali e taç oà a i ho à e ﬁ adoàpeloàINMETRO,à o ài di aç oàdaà oltage .

UND

NÃO

Co ju toàásse toàeàE ostoàpa aà adei aàI fa làe àMDFà
à ela i i oàe àa asàasàfa esàMedi do:
ásse toà , à à , à à , ,àE ostoà , à à , à à , ,àáàse àu lizadoàe à adei aài fa l.

UND

NÃO

Ca aàe pilha elài di adoàpa aàC ia çaàdeàateà àa os,àdispe saàusoàdeà ol h oà o àsiste aàdeàe ai e
fa ilitado,à o esà a iadas,àa teàUV,à o àtelaàdeàa teàfu gosà
%àla el.àMedi do:à o p i e toà .
la gu aà
àaltu aà
àpa aàusoàe à e hesàouàaﬁ s,àda doàaà ia çasàu aà oaàso e a.

NÃO

CáRTEIRáàUNIVER“ITãRIáà áDULTO àC/PRáNCHETáàLáTERáL;àCo st uç oà e i aàe àest utu aàdeàtu oàdeàaço
a o oà uad adoà o àdi et oà í i oàdeà à
à à à
à aà hapaà ,àapoioàdoàe ostoà o à u atu a
e go
i aàdeà ºàda doà aio à o fo toàlo a .àDuasàt a essasàa ai oàdoàasse to,àt a essaàf o talàdosàp sàe
fo aàdeàa oàdo adaàpa aà elho àa o odaç oàdasàpe as.àPo taàli oàe àfe oà edo doàdeà¼à o à à a as,
e ai adasàeàsoldadaà asàt a essas.àásse to,àe ostoàeàp a hetaà o st uídosàe à esi aàpl s aài jet el.
P a hetaàpossui doàdi e s esà í i asàdeà à à à à ,àﬁ adaà aàp a hetaàpo à àpa afusos/ e ites.
E ostoà o à u atu aàa at i aàpe i doàapoioàade uadoàdaà egi oàlo a ,à edi doà
à
àdeàla gu aàX
à
à o àf isosàpa aàfa ilita àoà a ega e to,àﬁ adaà àest utu aàpo à oà í i oà uat oà e ites,àde e
o te à a aàdoàfa i a teài jetadaàe àalto- ele o.àásse toà o àdi e s esà í i asàdeà
à
àdeàla gu aà
à
,àﬁ adoàaàest utu aàpo à uat oàpa afusos.àáltu aàap o i ada e teàdoàasse toàaoà h oàdeà í i aà
àeà
i aà à .àEst utu aàsoldadaàpeloàsiste aàMIGàdeàaltaà esist iaàse à espi gosàe t eàaàsolda,à o
t ata e toàdeàp oteç oàa fe uge àeàa a adaà o àpi tu aàelet ost aàep iàp à aà o à i zaàaà
ºàde
te pe atu a.àPodoà ate ialàe àpoli
i oà aà o àdaàu idade.à áDULTO àC/PRáNCHETáàLáTERáL;àCo st uç o
e i aàe àest utu aàdeàtu oàdeàaçoà a o oà uad adoà o àdi et oà í i oàdeà à
à à à
à aà hapa
,àapoioàdoàe ostoà o à u atu aàe go
i aàdeà ºàda doà aio à o fo toàlo a .àDuasàt a essasàa ai oàdo
asse to,àt a essaàf o talàdosàp sàe àfo aàdeàa oàdo adaàpa aà elho àa o odaç oàdasàpe as.àPo taàli o
e àfe oà edo doàdeà¼à o à à a as,àe ai adasàeàsoldadaà asàt a essas.àásse to,àe ostoàeàp a heta
o st uídosàe à esi aàpl s aài jet el.àP a hetaàpossui doàdi e s esà í i asàdeà à à à à ,àﬁ adaà a
p a hetaàpo à àpa afusos/ e ites.àE ostoà o à u atu aàa at i aàpe i doàapoioàade uadoàdaà egi o
lo a ,à edi doà
à
àdeàla gu aàXà
à
à o àf isosàpa aàfa ilita àoà a ega e to,àﬁ adaà àest utu aàpo
oà í i oà uat oà e ites,àde e à o te à a aàdoàfa i a teài jetadaàe àalto- ele o.àásse toà o àdi e s es
í i asàdeà
à
àdeàla gu aà à
à
,àﬁ adoàaàest utu aàpo à uat oàpa afusos.àáltu aàap o i ada e teàdo
asse toàaoà h oàdeà í i aà à àeà
i aà à .àEst utu aàsoldadaàpeloàsiste aàMIGàdeàaltaà esist iaàse
espi gosàe t eàaàsolda,à o àt ata e toàdeàp oteç oàa fe uge àeàa a adaà o àpi tu aàelet ost aàep i
p à aà o à i zaàaà
ºàdeàte pe atu a.àPodoà ate ialàe àpoli
i oà aà o àdaàu idade.

Qua

dade

I tervalo Mí .

,

R$à ,

,

R$à ,

UND

,

R$à ,

UND

,

R$à ,

.
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Ite

Cód.
Ite

Excl. MEEPP

Descrição

U id.

Qua

dade

I tervalo Mí .

NÃO

Geladei aà àpo tasài o àpa aàu lizaç oàdeàa aze a e toàdeàp odutosà esf iadosàte pe atu aàdeà ºàaà ºC,
Ref ige aç oàa à efo çado,à o t oleàdeàte pe atu a:à o t olado àelet i oàdigitalà o ài di ado àde
te pe atu a,àga i eteàe te oàe àaçoài o àes o adoàisola e toàt
i oàe àpoliu eta oài jetadoàp s
egula esàMedi do:à ,
à àdeàp ofu didadeà , àdeàaltu a,à edaç oàhe
aàe àtodoàoàpe í et oàdas
po tasà o st uídaàdeàga etaà ag
aàsa fo adaàpu ado esàt i osàeàdo adiçaàe àaçoài o ,àsiste aàdeài a
esiste teàaoàpesoàdaàpo ta.

UND

,

R$à ,

NÃO

Lo ga i aà àluga es.àCo posiç o:àTu oà eta gula à etalo à à à àespessu aàdaà hapaà ,
.àDoisàtu osà a
pa teàsupe io àpa aà aio à esist ia.àPo tei asàa de apa teàPVC.àásse toàeàe ostoàe àespu a,à o
la i aàdeàaçoà
àliga doàoàasse toàeàe osto.àPi tu aàelet ost aàaàp à o àt ata e toàa o osi o

UND

,

NÃO

Lo ga i aà àluga es.àCo posiç o:àTu oà eta gula à etalo à
àespessu aàdaà hapaà ,
.àDoisàtu osà a
pa teàsupe io àpa aà aio à esist ia.àPo tei asàa de apa teàPVC.àásse toàeàe ostoàe àespu a,à o
la i aàdeàaçoà
àliga doàoàasse toàeàe osto.àPi tu aàelet ost aàaàp à o àt ata e toàa o osi o

UND

NÃO

Lo ga i aàEs a o a elà o àp a hetaàpa aàapoioàdeàli os,àapos lasàouàsi ila esàdeàaçoà efo çado.Me a is o
deàaçoà efo çado.àEst utu aàdeàtu oà eta gula à etalo à
àespessu aàdaà hapaà ,
àdoisàtu osà aàpa te
supe io àpa aà aio à esist ia.àPo tei asàa de apa teàPVC.àá e toàeàe ostoàe àespu a,à o àla i aàde
açoà
àliga doàoàasse toàaoàe osto,àPi tu aàelet ost aàaàp à o àt ata e toàa o osi o.

UND

Valor
Total

Valor Orçado

R$à

.

,

.

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

,

R$à ,

R$à .

,

.

,

.

,

TOTAL GERAL R$ .
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
(Processo Administrativo n° 132.1/2022)
A MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob número
13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO, mediante a
PREGOEIRA, consoante Portaria nº 007/2022, torna público que, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por lote, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instrução Normativa SLTI/MP
nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015,
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, art. 4º-G da Lei nº 13.979/2020 de 6 de fevereiro de
2020 e as exigências estabelecidas neste Edital.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08 horas do dia 28/03/2022 às 08:30 horas do dia 06/04/2022
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 horas do dia 06/04/2022.
REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).
LOCAL: SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br

DO OBJETO
9.10.
O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE AREIA GRANULOMETRIA ENTRE 0,6 MM E 2,0 MM PARA PAVIMENTAÇÃO EM COLCHÃO DE AREA,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as características descritas no anexo AI:
9.11.

A licitação será realizada em lotes.

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL por lote, observadas as exigências contidas neste Edital e
seus Anexos quanto às especificações do objeto
10.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.10. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento
da União para o exercício de 2022, na classificação abaixo:
UNIDADE: 020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
4.122.2.2.007 GERENCIAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00 REC. ORDINÁRIOS
UNIDADE: 020701 SEC. M. DE OBRAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE
PROJETO / ATIVIDADE: 25.752.9.1.016 AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PROJETO / ATIVIDADE: 15.452.10.2.038 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 00 RECURSOS ORDINÁRIOS
UNIDADE/ÓRGÃO: 02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PROJETO / ATIVIDADE: 12.361. 3.2.014 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS: 01 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO 25% MDE
04 – CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. – SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

UNIDADE/ÓRGÃO: 02.04.03 - SEC. DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB
PROJETO / ATIVIDADE: 12.361. 3.2.022 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 40%
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.9.0.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE DE RECURSOS: 19 - TRANSFERENCIAS FUNDEB (40%)
UNIDADE: 020501 FUNDO MUN. DE SAÚDE - FUMSAÚDE
10.302.5.2.023 ATENÇÃO A SAÚDE DA POP. PARA PROC. EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE: 02 Rec. Imp. e Transf. Imp. - Saúde - 15%
14 Transferências de Recursos do SUS
UNIDADE: 020602 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
8.244.6.2.031 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte: 00 – Rec. Ordinário
29 – Transferências de Recursos do FNAS
28 – Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS
11.

DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam
especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste
Edital e seus Anexos.
3.2
Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao
objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele correlata, inclusive quanto à documentação, e
que estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/
3.3

É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou
que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou
Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.
3.5 Os Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública via
internet.
3.6 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao
Sistema Eletrônico, no site: https://licitanet.com.br/.:
a)

O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal única e exclusiva do Licitante, ou
de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
Pregão Eletrônico.

b) O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada
diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema, ou do Município de Capim Grosso, Bahia,
promotora da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por
terceiros.
c)

A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do Sistema para imediato bloqueio de
acesso.

3.7
Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei Complementar nº 123/2006 deverão
atender às regras de identificação, atos e manifestação de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou
pelo sistema eletrônico, nos momentos e tempos adequados.
4.

REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1
O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes
atribuições:
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
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f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.
CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA LICITANET.COM.BR:
4.2 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema PREGÃO ELETRÔN)CO através do
site https://licitanet.com.br/.
4.3
O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso
ao sistema eletrônico.
4.4
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do licitante ou de seu
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão na forma
eletrônica.
4.5
O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito a usufruir do tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa.
4.6
O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
PARTICIPAÇÃO:
4.8 A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do
representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.
4.9 Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou da desconexão do seu representante;
4.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
4.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.
4.12
Para os itens ..... (preencher, somente, quando certame exclusivo para ME, EPP ou MEI), a participação é exclusiva
a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006 e alterações do art. 48 da Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014. (NÃO APLICÁVEL PARA ESTE CERTAME)
4.13
Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.14 Não poderão participar desta licitação os interessados:
4.14.1
4.14.2
4.14.3
4.14.4

proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e
responder administrativa ou judicialmente;
que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
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4.14.5
que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
4.14
Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida pelos telefones: (34) 3014-6633
e (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.
5.

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.10.
Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), concomitantemente com
os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a DESCRIÇÃO DETAL(ADA DO OBJETO OFERTADO ,
incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA) vedada a identificação do titular da proposta
preenchida no sistema, até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema
Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação.
5.11.

Em caso de identificação do titular da proposta registrada no sistema, esta será DESCLASSIFICADA pelo pregoeiro.

5.12.
A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico,
assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública.
5.13.
O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de discordância existente
entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA),
prevalecerão às últimas.
5.14.
Na Proposta de Preços registrada/inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais
como: despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;
5.15.
O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave
de acesso e senha. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda
que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.
5.16.
Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação
anteriormente inseridos no sistema.
5.17.
Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que
somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta
5.18. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados
para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
5.19. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados
para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances
6.

DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA INICIAL

6.10.

O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento no sistema eletrônico dos seguintes campos:

6.10.1.

Valor unitário e total do item;

6.10.2. Modelo se for o caso ;
6.10.3.
Marca se for o caso

6.11.

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

6.12.
Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.
6.13.
Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do
licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
6.14.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

Certificação Digital: MZWAAWEB-PAIRJMB1-K7XS83WK-4MZZIMYG
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.166 | Ano 8
29 de março de 2022
Página 63

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50
6.15.
Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas
federais, quando participarem de licitações públicas;
6.15.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a
fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de
prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
7.

DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.10.
No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas
no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas NO ITEM 5.1 DO
EDITAL.
7.11.
O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se
encontra inserida no campo DESCR)ÇÃO DETAL(ADA DO OBJETO do sistema, confrontando suas características com as
exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO,
motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis.
7.11.1.

Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.11.2.
A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.
7.11.3.
A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na
fase de aceitação.
7.11.4. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.11.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item ou percentual de desconto. (critério definido no
preâmbulo, deste edital e conforme estabelecido no sistema).
7.12.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital.
7.13.
O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
7.14.
O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo
entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.
Explicação Adotado o modo de disputa aberto, a previsão do item acima de intervalo mínimo de diferença de valores ou
de percentuais entre os lances é obrigatória, conforme artigo 31, parágrafo único do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de
2019. Já para o modo de disputa aberto e fechado , tal previsão é facultativa.
O subitem acima poderá ser acrescentado para incluir intervalo mínimo de valor (em moeda corrente) ou de percentuais entre os
lances, que implique repercussão financeira que efetivamente diferencie uma proposta da outra, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 03/2013, e do art. 30, §3º do Decreto nº 10.024/19.
7.9.1 - Quando adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE D)SPUTA ABERTO , os licitantes
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
7.9.2 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período
de duração da sessão pública.
7.9.3 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no
caso de lances intermediários.
7.9.4 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á
automaticamente.
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7.9.5 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro,
assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em
prol da consecução do melhor preço.
7.9.6 Quando adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE D)SPUTA ABERTO E FEC(ADO , os
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
7.9.7 A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze minutos). Após esse prazo, o sistema
encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de
até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a
recepção de lances.
7.9.8 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar
um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.9.9 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos
melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em
até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
7.9.10 Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo a
ordem crescente de valores.
7.9.11 Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens anteriores, haverá o
reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação,
possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
7.9.12 Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada,
caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.
7.9.13 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser
desconsiderados pelo pregoeiro.
7.9.14 Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema.
7.9.15 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.
7.10
Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, vedada a identificação do licitante.

7.11

No caso de desconexão com a Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá
permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.12

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão
pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site https://licitanet.com.br/

7.13

O Critério de julgamento adotado será o menor preço/maior desconto, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.14

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

Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial.
O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à
comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas,
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.15

Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.16

A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
após a comunicação automática para tanto.

7.17

7.18
Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo
estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
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intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.19

Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério
de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme
regulamento.

7.20

7.21
A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá
haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.
Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da
Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.22

7.33.1. no país;
7.33.2. por empresas brasileiras;
7.33.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
7.33.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7.34.

Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.35.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico,
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação
em condições diferentes das previstas neste Edital.
7.35.1.

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

7.35.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao
último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
7.36.

Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7.37.
Para a aquisição de bens comuns de informática e automação, definidos no art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será
assegurado o direito de preferência previsto no seu artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do
Decreto n° 7.174, de 2010.
7.37.1. Nas contratações de bens e serviços de informática e automação, nos termos da Lei nº 8.248, de 1991, as licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte que fizerem jus ao direito de preferência previsto no Decreto
nº 7.174, de 2010, terão prioridade no exercício desse benefício em relação às médias e às grandes empresas na mesma
situação.
7.37.2. Quando aplicada a margem de preferência a que se refere o Decreto nº 7.546, de 2 de agosto de 2011, não se aplicará
o desempate previsto no Decreto nº 7.174, de 2010.
7.38.
Para produtos abrangidos por margem de preferência, caso a proposta de menor preço não tenha por objeto produto
manufaturado nacional, o sistema automaticamente indicará as propostas de produtos manufaturados nacionais que estão
enquadradas dentro da referida margem, para fins de aceitação pelo pregoeiro.
7.38.1. Nesta situação, a proposta beneficiada pela aplicação da margem de preferência tornar-se-á a proposta classificada
em primeiro lugar.
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8.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.10.
Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à
adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
8.11.
Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão
nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.
8.11.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato
convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.12.
Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das
propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.13.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento
das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
8.14.
O pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-mail, no prazo de 02
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.15.
O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada
antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo pregoeiro.
8.15.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do
material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo
pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.15.2. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de qualidade e desempenho,
não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro
lugar apresente amostra, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 02 (dois) dias úteis
contados da solicitação. (NÃO APLICÁVEL PARA ESTE CERTAME, COMO TAMBÉM, OS ITENS SEQUENTES, ATÉ O ITEM
8.6.2.8)

8.15.2.1.
Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a
avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
8.15.2.2.

Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.15.2.3.

Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

8.15.2.3.1.

Itens (....): ...........; (item e aspecto, a ser definido, caso exista a necessidade)

8.15.2.3.2.

Itens (....): ...........; (item e aspecto, a ser definido, caso exista a necessidade)

8.15.2.4.
No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo
pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
8.15.2.5.
Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o pregoeiro analisará a
aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
8.15.2.6.

Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser
manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.
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8.15.2.7.

Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser recolhidas pelos licitantes no
prazo de 03 (três) dias, após o qual poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento. (Prazo a ser
definido, conforme a necessidade do objeto)

8.15.2.8.

Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização
de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for

8.16. Caso a proposta classificada em primeiro lugar tenha se beneficiado da aplicação da margem de preferência, o pregoeiro
solicitará ao licitante que envie imediatamente, por meio eletrônico, com posterior encaminhamento por via postal, o
documento comprobatório da caracterização do produto manufaturado nacional.
8.17.
O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos
pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo
das penalidades cabíveis.
8.17.1. Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova
aplicação da margem de preferência.
8.18.
Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
8.19.
Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a sua
continuidade.
8.20.
O pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance
mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas
neste Edital.
8.20.1.
Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
8.20.2.

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

8.21.
Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta
não for aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.
8.22.
Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o
disposto neste Edital.
9.

DA HABILITAÇÃO

9.1.
Como condição de habilitação a licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, deverá comprovar o
cumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a apresentação da consulta aos seguintes cadastros, junto com sua documentação de
habilitação:
9.1.1.
Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/) –
INCLUIR NO SISTEMA, JUNTO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
9.1.2.
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante visando verificar a prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o poder público.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor
diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas
Indiretas.
9.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.
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9.1.3.

Constatada a existência de sanção, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.4.
No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
9.2.
Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de
02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
9.3.
Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente
permitidos.
9.4.
Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os
documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.
9.4.1.
Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao
CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
9.5.
Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:
9.6. Habilitação jurídica:
9.7. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;
9.8. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
9.9. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
9.10. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no
caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
9.11. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
9.12. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
9.13. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
9.14. Copia do documento de identificação do Sócio Administrador
9.15. Regularidade fiscal e trabalhista:
9.16. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
9.16.1.
prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.16.2.

prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.16.3. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
9.16.4. prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício
contrata ou concorre;
9.16.5. Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, expedida pelo órgão
competente;
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9.16.6.

Alvará de Funcionamento, em plena validade;

9.16.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943. (Inciso incluído pela Lei 12.440, de 2011), www.tst.gov.br;
9.16.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal
condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
9.16.9. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restrição, sob pena de inabilitação.
9.16.10.
A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação de regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que
exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
9.17.

Qualificação Econômico-Financeira.

9.17.1.
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante nos últimos 30 (trinta)
dias anteriores à data da entrega das propostas e de início da abertura dos envelopes;
9.17.2.
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigíveis e apresentados na forma da
lei, devidamente lançados no Livro Diário registrado na Junta Comercial do domicílio ou sede da Empresa, que comprovem a
situação financeira desta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado por índices
oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta. O licitante apresentará, conforme
o caso, publicação do Balanço ou cópia reprográfica das páginas do Livro Diário onde foram transcritos o Balanço e a
Demonstração de Resultado, com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial,
obrigatoriamente firmados pelo Dirigente/Sócio qualificado para tanto e contador, juntamente com o CRP do contador. Em se
tratando de empresa nova, apresentar Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial; (NÃO APLICÁVEL
PARA ESTE CERTAME)

9.17.2.1.
No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do
Decreto nº 8.538, de 2015);
9.17.2.2.
no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial
e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
9.17.2.3.
9.18.

é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

Qualificação Técnica

9.18.1.
Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis
com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
9.18.2.
9.18.2.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados com
as seguintes características mínimas:
9.18.2.1.1.
Estar emitido em papel timbrado da empresa/órgão e estar assinado por representante legal, com
menção de sua qualificação.
9.18.2.1.2.
Em caso de atestados emitidos por órgãos públicos, os mesmos não serão aceitos apresentados com
assinaturas de Pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissões de licitações, em virtude destes servidores não
terem competência legal para atestarem recebimentos de mercadorias.
9.18.2.1.3.

Fazer menção ao objeto (O FORNECIMENTO DE AREA)
9.18.2.1.4.
Além dos documentos acima, obrigatoriamente, as empresas deverão anexar para
fim da habilitação, o seguinte:
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9.18.2.1.5.
Apresentação, minérios de LAO – Licença Ambiental Operacional, em plena
validade, comprovando que os insumos a serem entregues, deverão e serão
retirados/adquiridos nas áreas licenciadas ou cadastradas pelo órgão ambiental
responsável, em observância à Resolução CONAMA n.º 237/1997, no caso de empresas
exploradoras/extratoras; ou comprovando que os insumos a serem entregues, deverão e
serão retirados/adquiridos nas áreas licenciadas ou cadastradas pelo órgão ambiental
responsável, em observância à Resolução CONAMA n.º 237/1997, em nome da empresa
extratora/exploradora,
comprovando
que
essas
licenças/cadastros
são
de
responsabilidade da empresa extratora dos produtos, no caso de empresas
varejistas/comerciais.

9.19.2 Documentação complementar e obrigatória
9.19.2.1. Declaração, assinada por representante legal da proponente, de que:
a) Não foi declarada inidônea para licitar por nenhum órgão federal, estadual ou municipal, conforme modelo do
anexo VI;
b) Não há superveniência de fato impeditiva para a habilitação da proponente, sob as penas cabíveis, nos termos do Art.
32 da Lei nº 8.666/93, conforme modelo do Anexo VII;
c) A empresa atende ao disposto no Art. 7°, inciso XXXIII da Constituição Federal (Lei 9.854 de 27/10/99),
conforme modelo do Anexo VIII;
d) Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (Na
hipótese do licitante ser ME ou EPP) conforme modelo do Anexo IX;
e) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, conforme modelo do Anexo X;
f) Não integra em seu corpo social, nem no quadro funcional, empregado público ou membro comissionado de
órgão direto ou indireto da Administração Municipal – Art. 9º inciso III da Lei 8.666/93 e Art. 8º, do Decreto
Municipal nº 6615, conforme Anexo XI.
ESSAS DECLARAÇÕES PODERÃO SER SUBSTITUÍDAS PELA DECLARAÇÃO ÚNICA GERADA PELO SISTEMA
LICITANET.
9.19. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de
contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último
exercício.
9.20. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do
edital.
9.20.1.

A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.21.
Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de
justificativa.
9.22.
A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante,
sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

Certificação Digital: MZWAAWEB-PAIRJMB1-K7XS83WK-4MZZIMYG
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.166 | Ano 8
29 de março de 2022
Página 71

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50
9.23.
Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no chat a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.24.
Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos
exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
9.25.
Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindose a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.
9.26.

O licitante provisoriamente vencedor em

9.27.
um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
9.27.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de
menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.
9.28.
10.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.
DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.10. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da
solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:
10.10.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou
ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
10.10.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.11. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do
contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
10.11.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência,
vinculam a Contratada.
10.12. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em
algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).
10.12.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência
entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.
10.13. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço
ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.
10.14. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não
corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.
10.15. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na
internet, após a homologação.
11.

DOS RECURSOS

11.10. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que
qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.
11.11. Havendo quem se manifeste, caberá ao pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção
de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.
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11.11.1. Nesse momento o pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade
do recurso.
11.11.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.
11.11.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo
sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.12. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.13.
12.
12.10.

Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.
DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
A sessão pública poderá ser reaberta:

12.10.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública
precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.
12.10.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o
contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da
etapa de lances.
12.11.

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

12.11.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico
licitatório.
13.

chat ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

13.10. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do pregoeiro, caso não haja interposição
de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.11. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório.
14.

DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

14.10.

Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15.

DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.10. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.
15.11. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo
de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
15.12. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de
Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da
Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja
assinado ou aceito no prazo 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento
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15.12.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do
adjudicatário e aceita pela Administração.
15.13. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:
15.13.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº
8.666, de 1993;
15.13.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;
15.14. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e
reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.
15.15. O prazo de vigência da contratação é de 12 (dose) meses, prorrogável conforme previsão no instrumento contratual
ou no termo de referência.
15.16. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária
de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como
ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos
termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.
15.16.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito
no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.
15.16.2. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.
15.17. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.
15.18. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar
a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais
cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a
comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.
16.

DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

16.10. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência,
anexo a este Edital.
17.

DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1 Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.
18.
18.1.
19.
19.10.
20.
20.1.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.
DO PAGAMENTO
As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:
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20.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de
validade da proposta;
20.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
20.1.3.

apresentar documentação falsa;

20.1.4.

deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

20.1.5.

ensejar o retardamento da execução do objeto;

20.1.6.

não mantiver a proposta;

20.1.7.

cometer fraude fiscal;

20.1.8.

comportar-se de modo inidôneo;

20.2.
As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de
preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.
20.3.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto
ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
20.4.
O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da
contratação;
20.4.2.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
20.4.4.

Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

20.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
20.6.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.7.
Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada
pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade
competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
20.8.
A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração
Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade
administrativa.

20.9.
O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa
jurídica, com ou sem a participação de agente público.
20.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou
Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
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20.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e
subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.
20.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
20.13.

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

20.14.

As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

20.15. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste Edital ou em outros
que o complementem, as seguintes multas:
a) De 10% (dez por cento) do valor da proposta, quando, sem justificativa plausível aceita pela Administração, o adjudicatário
não assinar o contrato ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, ainda que não tenha havido processo de
licitação;
b) De 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à
parte inadimplida, até o limite de 7,5% (sete e meio por cento), ocasião em que será determinada a rescisão unilateral do
contrato, por inexecução; b.1) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias
corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
c) De 20% (vinte por cento) em caso de rescisão unilateral por inexecução contratual, calculado sobre o valor do contrato, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis;
20.16 A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.
20.17 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
21.

DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.10. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar
este Edital.
21.11. A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do sistema no site
https://www.licitanet.com.br/processos.html.
21.12. Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a
impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.
21.13.

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

21.14. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro, até 03 (três)
dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no
endereço indicado no Edital.
21.15. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento
do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.
21.16.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.16.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos
do processo de licitação.
21.17. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a
administração.
22.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.10.

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

Certificação Digital: MZWAAWEB-PAIRJMB1-K7XS83WK-4MZZIMYG
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.166 | Ano 8
29 de março de 2022
Página 76

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
Praça 09 de Maio – CEP: 44695-000
Nova Morada – Capim Grosso - Bahia
CNPJ: 13.230.982/0001-50
22.11. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo pregoeiro.
22.12.

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

22.13. No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
22.14. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
22.15. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
22.16. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será,
em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
22.17. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
22.18. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja
possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
22.19. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital.
22.20. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.licitanet.com.br, nos dias úteis, mesmo
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.
22.21. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.21.1.
ANEXO I - Termo de Referência;
22.21.2. ANEXO II – Exigências para Habilitação;
22.21.3.
ANEXO III – Modelo de proposta;
22.21.4. ANEXO VI – Declaração Inidoneidade
22.21.5. ANEXO VII – Declaração Habilitação
22.21.6. ANEXO VIII – Declaração menor de idade;
22.21.7. ANEXO IX – Declaração ME/EPP
22.21.8. ANEXO X – Declaração Responsabilidade
22.21.9.
ANEXO XI – Declaração Vínculo
22.21.10. ANEXO XII – Minuta de Contrato
Capim Grosso - Bahia, 11 de março de 2022.

MAÍLA IASMIN SILVA DOS SANTOS
Pregoeira Municipal
Portaria nº 007/2022.
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ANEXO 01
OBJETO / JUSTIFICATIVA:
O presente Pregão tem por objeto, para suprir as necessidades do Município de Capim Grosso, conforme condições e
especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência.
Em caso de divergência existente entre as especificações dos itens que compõem o objeto descrito no site da
www.licitanet.com.br e as especificações constantes deste Termo, prevalecerão as últimas.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO
O presente procedimento visa FORNECIMENTO DE AREIA GRANULOMETRIA ENTRE 0,6 MM E 2,0 MM PARA
PAVIMENTAÇÃO EM COLCHÃO DE AREA, conforme especificações e condições constantes do Edital e do Termo de
Referência.
1.

Justificativa:

Considerando que o Gestor e seus assessores diretos devem promover, buscando sempre a obediência ao que
preconiza as legislações pertinentes, e, observando caso a caso, a imediata efetivação, por meio de contratação com terceiros,
de determinadas obras, serviços ou compras, segundo as especificações e quantitativos tecnicamente apurados, visando o
FORNECIMENTO DE AREA.
2.

Valor Estimado:

R$ 501.500,00 (QUINHENTOS E UM MIL E QUINHENTOS REAIS)
3.

Local de Entrega:

O Fornecimento será entregue no Almoxarifado Central da secretaria solicitante, conforme a sua necessidade, dentro do
território de Capim Grosso - Ba.
4.

LO
TE

ITE
M

01

01

Especificação / Detalhamento:

DESCRIÇÃO

AREIA GRANULOMETRIA ENTRE 0,6 MM E 2,0 MM PARA
PAVIMENTAÇÃO EM COLCHÃO DE AREA

UNID
ADE

QUANTI
DADE

M3

8.500

VALOR
ORÇADO
R$
85,00

TOTAL

R$
501.500,00
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ANEXO 02
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 014/2022
1.

HABILITAÇÃO

1.1

EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

A empresa vencedora do Pregão deverá apresentar, imediatamente após o encerramento da disputa, os seguintes documentos
comprobatórios de habilitação, sendo que tais documentos deverão ser encaminhados via sistema, com posterior
encaminhamento do original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por cópia não autenticada,
mediante a exibição dos originais para conferência por parte do pregoeiro ou através de exemplares publicados em órgão da
Imprensa Oficial e com validade na data de realização da licitação, para a Prefeitura Municipal de Capim Grosso - Bahia, situada
na Praça 09 de Maio, s/n – Nova Morada, Capim Grosso/Ba, CEP: 44695-000, aos cuidados da Comissão de Licitação,
observando o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data da realização do pregão.
1.2

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONFORME ITEM 9 DO EDITAL E, SEUS SUB-ITENS
1.3.
Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada, publicação em órgão da imprensa oficial ou ainda em cópia simples, a ser autenticada pelo pregoeiro/Equipe de
Apoio, mediante conferência com os originais, não sendo aceito qualquer documento em papel termo sensível (Fac-símile). As
cópias deverão ser apresentadas perfeitamente legíveis.
1.4.
O pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer
esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.
1.5.
A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer
pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.
1.6.
Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo referindo-se ao
local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o
licitante seja a Matriz e a executora dos serviços seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados
em nome de ambas, simultaneamente.
1.7.
Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de inexistência de prazo de validade
expresso no documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das
propostas.
1.8.
Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na comprovação
da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
1.9.
A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes,
na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
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ANEXO 03
PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 014/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, na Forma Eletrônica nº
014/2022 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL:

REPRESENTANTE e CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREÇO e TELEFONE:

AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
CONDIÇÕES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.
PRAZO DE GARANTIA
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do objeto pela
Contratante.
LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
De acordo com o especificado no Anexo 01, deste Edital.
Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações
trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer
que incidam sobre a contratação.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 60 (SESSENTA) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.
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ANEXO VI

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)
CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico
nº _____________ instaurada pela Prefeitura Municipal de Capim Grosso, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

DECLARAÇÃO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada

(Endereço Completo)

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e
que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO VIII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

DECLARAÇÃO
(Nome da Empresa)

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada

(Endereço Completo)
Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº
8666/93.
(Local e Data)
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.
1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.
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ANEXO IX

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

DECLARAÇÃO

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.(Na
hipótese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ / MF nº , sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente
para participação de licitação na modalidade de Pregão , que estou (amos) sob o regime de ME/EPP , para efeito do disposto na
LC 123/2006

_________________________________________________________________________
Local e data

__________________________________________________________________________
Nome e nº da cédula de identidade do declarante
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ANEXO X

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão...............................da Prefeitura Municipal de _______, que a
empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se
compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local e data:

Assinatura e carimbo da empresa:
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ANEXO XI
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

DECLARAÇÃO
(Razão Social) _________________________________________________
CNPJ/MF Nº ___________________________________________________
Sediada_______________________________________________________
(Endereço Completo)
Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a
modalidade_______________nº_______, instaurada pelo Município de _________, não integra nosso corpo social, nem nosso quadro
funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da Administração Municipal.
Por ser verdade, firmamos o presente.
Data _______
Local________________
Nome do declarante _________________
RG____________________
CPF___________________
OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ.
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ANEXO XII
MINUTA DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022
CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, MUNICÍPIO DE
CAPIM GROSSO E, DO OUTRO, ______.
A MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO, Estado de Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob número
13.230.982/0001-50, neste ato representado pelo Prefeito Municipal a Sr. JOSE SIVALDO RIOS DE CARVALHO, doravante
denominado CONTRATANTE e a _______, inscrito no CNPJ sob nº _______ situada à _________, neste ato representada por ________,
doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato de Fornecimento/prestação de serviços, segundo as
condições nas cláusulas seguintes:
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo,
constante No Processo Administrativo nº 132.1/2022 regendo-se pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e
condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:
a) Edital de Pregão Eletrônico nº 014/2022.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 – Destina-se este Contrato a propiciar amparo legal na relação de fornecimento entre os contratantes acima mencionados,
afim de que a empresa xxxxxxxxxxxxxxxx realize CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AREIA
GRANULOMETRIA ENTRE 0,6 MM E 2,0 MM PARA PAVIMENTAÇÃO EM COLCHÃO DE AREA, conforme especificações do
Anexo 01 e Termo de Referência deste Edital, conforme solicitado no processo administrativo nº 132.1/2022, a qual fora
declarada vencedora após homologação e adjudicação no Pregão Eletrônico nº 014/2022.
ITEM

DESCRIÇÃO

UND

QUANT

V.UNT

V.TOTAL

01
VALOR TOTAL
1.2. – A CONTRATADA obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Secretaria, nas mesmas condições e dentro do prazo
contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizer nas compras/serviços de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1. º e 2.º
do art. 65 da Lei 8.666/93.
1.3. – Ficará a cargo da CONTRATADA as despesas com seguros, entrega, transporte, combustíveis, manutenção e seguro do
veículo, carga, descarga, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto desta licitação,
bem como alimentação, transporte e hospedagem de seus funcionários.
1.4. – A entrega não implica em aceitação, mas transferência da responsabilidade pela guarda e conservação dos
produtos.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1. – A CONTRATADA se obriga a:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Disponibilizar o produto descrito na Cláusula Primeira deste contrato, de forma parcelada, no local e tempo requeridos,
mediante requisições do preposto autorizado;
Assegurar a boa qualidade do produto;
Assumir inteira responsabilidade Civil e Administrativa por danos e prejuízos causados por descumprimento, omissões ou
desvios na qualidade técnica do objeto deste edital;
Não transferir ou ceder o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE;
Não caucionar ou utilizar o contrato a terceiros, no todo ou em partes, sem o prévio consentimento da CONTRATANTE;
Entregar o bem licitado nos prazos previstos no presente Contrato;
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g)

manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Apresentar durante a execução do contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em
vigor quanto às obrigações assumidas na presente dispensa de licitação;
i) Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou
descontos de duplicatas;
j) O objeto deste edital será de entrega parcelada, no prazo máximo de 10 dias CORRIDOS, mediante autorização e, nos
locais definidos pela respectiva Secretaria solicitante.
k) A CONTRATADA se obriga também, a executar os serviços, conforme o Termo de Referência, constante do edital, o
qual, passa a ser parte integrante, deste contrato
l) No valor deste contrato estão incluídos, todos os custos com mão de obra, utilização de equipamentos, bem como, os
materiais e peças, necessários para troca ou substituição, sendo que, a empresa deverá ofertar a garantia mínima de 90
dias, após a realização de cada serviço.
m) Para a execução dos serviços, a empresa deverá executar serviços de solda, lixamento, pintura antiferrugem, pintura
normal com tinta específica, conforme o móvel, bem como, serviços de estofamento, dentre outros.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficará a cargo da CONTRATADA, todas as despesas e custos decorrentes da execução do contrato,
bem como dos tributos, obrigações trabalhistas e sociais, seguros e todos os demais custos diretos e indiretos, necessários à
execução do objeto desta Licitação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
3.1. – O CONTRATANTE se obriga a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

Designar prepostos para fiscalizar, apontar falhas e atestar o recebimento do objeto;
Efetuar nos prazos indicados, os pagamentos devidos à CONTRATADA;
Verificar e aceitar as faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas e incorretas, ficando,
nestes casos, o prazo suspenso, que somente voltará a fluir após a apresentação das novas faturas corretas;
Notificar por escrito, à CONTRATADA, quando da aplicação de multas previstas neste Contrato;
Declarar os materiais efetivamente prestados.
A fiscalização do fornecimento será exercida por um representante do Setor de Gestor de Contrato.
À fiscalização competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso do fornecimento e exercer em toda a
sua plenitude a ação fiscalizadora.
A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da empresa contratada por quaisquer
irregularidades, ou, ainda, resultante de imperfeições técnicas e na ocorrência dessas, não implica em coresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.
A PMCG se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os materiais entregues, se considerados em
desacordo ou insuficientes, conforme os termos discriminados na proposta da empresa Contratada.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO
4.1. – O valor do presente contrato é de R$____________(__________), constante da proposta integrante da licitação PREGÃO
ELETRÔNICO nº 014/2022, aceito pela CONTRATANTE, entendido este como preço justo e suficiente para a total
fornecimento, objeto deste instrumento.
4.2. – Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a protocolização da Nota Fiscal/Fatura que deverá ser
atestada pelo o fiscalizador competente.
4.3. – Os pagamentos serão efetuados após atesto do setor competente e, dentro do cronograma de pagamento
financeiro. Na data da apresentação da fatura o contratado deverá estar de posse, em plena vigência, da CRF de FGTS,
da CNDT e das certidões de regularidade com as fazendas estadual, federal (conjunta com Dívida Ativa e Seguridade
Social) e municipal, sob pena de não pagamento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a
tramitação da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote as providências necessárias à sua correção. Passará a ser
considerado, para efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de
preço.
4.4. – O termo contratual poderá durante o seu prazo de execução, caso ocorra uma das situações previstas no art. 65 da Lei
8.666/93, e em seus incisos e parágrafos, ser alterado, mediante justificativa e autorização da autoridade competente, através
de termo de aditamento, cujo extrato deverá, para ter eficácia, ser publicado em órgão de imprensa oficial.
4.5. – Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados de acordo
com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal.
4.6. – Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela variação do
porcentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo
preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
4.7. – A empresa a ser contratada deverá apresentar documento oficial comprovando o reajuste, acompanhado de
requerimento.
CLÁUSULA QUINTA – DA CESSÃO, TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
5.1. – O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa autorização do CONTRATANTE, sob pena de imediata caducidade.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
6.1. – O(s) contrato(s) terá (ão) o prazo até xx/xx/xx, a partir da data de assinatura podendo, entretanto, ser prorrogada se
presentes os requisitos exigidos pelo art. 57 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA – ALOCAÇÃO DE RECURSOS
7.1. – As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
Nota de Empenho:
Órgão:
Elemento de despesa:
Projeto Atividade:
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. – Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, respeitado o devido processo legal, e sem que
assista à contratada direito a qualquer indenização, nas seguintes hipóteses:
a)
b)
c)
d)
e)

Inadimplemento pela contratada de quaisquer das cláusulas e condições aqui estabelecidas;
Atraso no cumprimento das ordens de fornecimento ;
Superveniência de incapacidade financeira da contratada devidamente comprovada;
Falência, liquidação judicial ou extrajudicial, ou concordata da contratada, requeridas ou decretadas;
Cessão total ou parcial deste contrato e dos créditos dele decorrentes, sem prévia e escrita autorização do contratante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Rescindido o contrato, por quaisquer destes motivos, a contratada terá direito, apenas, ao
pagamento, dos fornecimentos efetivamente aceitos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Ficará o presente contrato rescindido, de pleno direito, independentemente de aviso ou interpelação
judicial ou extrajudicial, e sem prejuízo das sanções cabíveis nos casos enumerados nos arts. 78 e 80 da lei n.º 8.666/93,
alterada pela lei n.º 8.883/94.
CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES
9.1. – A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda
que vinculados à execução do presente contrato, bem como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros em
decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A CONTRATADA declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os tributos,
contribuições fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as despesas incidentes sobre a compra do material,
não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por
recolhimentos determinados pela autoridade competente.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na
execução do contrato, salvo na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e
oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes da entrega do objeto que a
CONTRATADA acresceu indevidamente a seus preços valores correspondentes a quaisquer tributos, encargos, emolumentos,
contribuições fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão imediatamente excluídos, com o
reembolso do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
10.1. – A adjudicatária CONTRATADA sujeitar-se-á, no caso de inadimplemento de suas obrigações, às seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, se for o caso, de acordo com a Lei
8.666/93, em sua atual redação, apurado em processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório
constitucional:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido.
b) Multas de até:
b1) 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, até o trigésimo dia, ou nos
prazos parciais das Ordens de fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
b2) 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso superior a 30 (trinta) dias, limitadas a 20%
do valor da fatura;
b3) multa de até 30% (trinta por cento) em caso de descumprimento das normas desse edital e do contrato.
c) A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízos
da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
d) Suspensão do direito de contratar com o Município de Capim Grosso pelo período máximo de 5 (cinco) anos nas hipóteses
previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos em situações não previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base na alínea anterior.
g) O valor de cada multa será atualizado monetariamente, caso haja fator de reajustamento de preços vigente no mês em que
cessar o motivo que lhe deu origem.
h) As multas previstas na alínea b poderão, a critério da Administração, serem aplicadas isoladas ou conjuntamente com
outras sanções, a depender do grau da infração cometida pelo adjudicatário.
i) Quando aplicadas, as multas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis ou serem
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e
o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da Prefeitura Municipal de Capim Grosso.
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k) Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da notificação
administrativa à contratada, sob pena de multa.
l) Esgotados todos os prazos de execução do objeto do contrato que tiverem sido concedidos pela autoridade contratante, a
contratada ficará automaticamente impedida de participar de novas licitações enquanto não ressarcir os danos causados à
Administração Pública Municipal ou cumprir a obrigação antes assumida, sem prejuízo de outras penalidades.
10.2. – A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública será de competência
do Prefeito Municipal de Capim Grosso, as demais penalidades serão de competência do(s) Secretário(s) solicitantes, no caso
em apreço o Secretária Municipal de Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO E VINCULAÇÃO
11.1. – O presente Contrato será publicado, por extrato, no Mural das Dependências Públicas Municipais e em Diário Oficial no
prazo máximo de vinte (20) vinte dias, contados da data de sua assinatura.
11.2. – Este contrato fica vinculado no seu todo e, principalmente, nos casos omissos, a Lei nº 10.520/02, subsidiada a Lei nº
8.666/93, e suas alterações posteriores, como também, ao Edital de PREGÃO ELETRÔNICO nº 014/2022.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1. – As partes elegem, com renúncia expressa a qualquer outro, o Foro da Comarca de Capim Grosso, Estado da Bahia, para
submeter o presente Contrato, obrigando ao seu integral cumprimento seus herdeiros e sucessores, a qualquer título. E, por
estarem, assim, justos e acordados, assinam o presente em 05 (cinco) vias de igual teor e forma para uma só finalidade, afim de
que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
CAPIM GROSSO - BA, XX de XX de 2022.

PREFEITO
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA 1: ___________________________________________________
CPF: ______________________
TESTEMUNHA 2: ___________________________________________________
CPF: ______________________
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CONTRATO Nº.233/2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº.233/2022 Processo Administrativo: Nº.100/2022. Por Credenciamento nº 005/2022.
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Contratada: A empresa
ANAILTON SANTOS DE JESUS, inscrito no CNPJ sob nº 45.691.901/0001-05, Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO,
PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR
EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
SECRETÁRIAS
DE
CAPIM
GROSSO
–
BA.
Crédito
Orçamentário:
020401/12.61.3.2.014/4.4.90.51.00/01/04/015/12.361.3.2.022/4.4.90.51.00/19
Assinatura: 24/03/2022. Vigência: 24/03/2022 a 24/03/2023. Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil
novecentos e setenta e seis reais). Neumaria Gomes da Silva, Secretária Municipal de Educação.
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CONTRATO Nº.228/2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº.228/2022 Processo Administrativo: Nº.100/2022. Por Credenciamento nº 005/2022.
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Contratada: e

empresa CLODOALDO SANTANA DE JESUS, inscrito no CNPJ sob nº 45.757.402/000173, Objeto: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E
ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS
DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. Crédito Orçamentário:
020401/12.61.3.2.014/4.4.90.51.00/01/04/015/12.361.3.2.022/4.4.90.51.00/19
Assinatura: 23/03/2022. Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023. Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil
novecentos e setenta e seis reais). Neumaria Gomes da Silva, Secretária Municipal de Educação.
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CONTRATO Nº.229/2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº.229/2022 Processo Administrativo: Nº.100/2022. Por Credenciamento nº 005/2022.
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Contratada e empresa
COSME GOMES DE SANTANA, inscrito no CNPJ sob nº 45.674.396/0001-36, Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO,
PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR
EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
SECRETÁRIAS
DE
CAPIM
GROSSO
–
BA.
Crédito
Orçamentário:
020401/12.61.3.2.014/4.4.90.51.00/01/04/015/12.361.3.2.022/4.4.90.51.00/19
Assinatura: 23/03/2022. Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023. Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil
quinhentos e quarenta e quatro reais). Neumária Gomes da Silva, Secretária Municipal de Educação.
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CONTRATO Nº.230/2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº.230/2022 Processo Administrativo: Nº.100/2022. Por Credenciamento nº 005/2022.
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Contratada a empresa
JAILSON SILVA DOS SANTOS inscrito no CNPJ sob nº 45.758.803/0001-48, Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO,
PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR
EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
SECRETÁRIAS
DE
CAPIM
GROSSO
–
BA.
Crédito
Orçamentário:
020401/12.61.3.2.014/4.4.90.51.00/01/04/015/12.361.3.2.022/4.4.90.51.00/19
Assinatura: 23/03/2022. Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023. Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil
quinhentos e quarenta e quatro reais). Neumária Gomes da Silva, Secretária Municipal de Educação.

Certificação Digital: MZWAAWEB-PAIRJMB1-K7XS83WK-4MZZIMYG
Versão eletrônica disponível em: http://www.acessoinformacao.com.br/ba/capimgrosso/diario-oficial

Edição 4.166 | Ano 8
29 de março de 2022
Página 95

CONTRATO Nº.213/2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº.213/2022 Processo Administrativo: Nº.100/2022. Por Credenciamento nº 005/2022.
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Contratada a empresa
JOSE ANTONIO DA SILVA inscrito no CNPJ sob nº 45.611.272/0001-66Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO,
PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO
PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE
CAPIM GROSSO – BA. (CRECHE PEDRAS ALTAS)
Crédito Orçamentário: 020401/12.61.3.2.012/12.361.3.2.022/3.3.90.39.00/01.04.15.22.19
Assinatura: 17/03/2022. Vigência: 17/03/2022 a 17/03/2023 Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil
quinhentos e quarenta e quatro reais). Neumária Gomes da Silva, Secretária Municipal de Educação.
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CONTRATO Nº.231/2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº.231/2022 Processo Administrativo: Nº.100/2022. Por Credenciamento nº 005/2022.
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Contratada a empresa
JOSE FILHO BATISTA DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 45.755.383/0001-46,
Objeto: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE
PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E
ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS
DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO – BA. Crédito Orçamentário:
020401/12.61.3.2.014/4.4.90.51.00/01/04/015/12.361.3.2.022/4.4.90.51.00/19
Assinatura: 23/03/2022. Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023. Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil
novecentos e setenta e seis reais).. Neumária Gomes da Silva, Secretária Municipal de Educação.
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CONTRATO Nº.234/2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº.234/2022 Processo Administrativo: Nº.100/2022. Por Credenciamento nº 005/2022.
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Contratada: A empresa
JOSÉ SANTOS DE JESUS, inscrito no CNPJ sob nº 45.692.982/0001-68, Objeto: CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO
–
BA.
Crédito
Orçamentário:
020401/12.61.3.2.014/4.4.90.51.00/01/04/015/12.361.3.2.022/4.4.90.51.00/19
Assinatura: 24/03/2022. Vigência: 24/03/2022 a 24/03/2023. Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil
novecentos e setenta e seis reais). Neumaria Gomes da Silva, Secretária Municipal de Educação.
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CONTRATO Nº.232/2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº.232/2022 Processo Administrativo: Nº.100/2022. Por Credenciamento nº 005/2022.
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Contratada e empresa
JOSENITO LIMA DE ALMEIDA, inscrito no CNPJ sob nº 45.756.369/0001-67, Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO,
PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR
EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
SECRETÁRIAS
DE
CAPIM
GROSSO
–
BA.
Crédito
Orçamentário:
020401/12.61.3.2.014/4.4.90.51.00/01/04/015/12.361.3.2.022/4.4.90.51.00/19
Assinatura: 23/03/2022. Vigência: 23/03/2022 a 23/03/2023. Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil
novecentos e setenta e seis reais).. Neumária Gomes da Silva, Secretária Municipal de Educação.
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CONTRATO Nº.222/2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº.222/2022 Processo Administrativo: Nº.100/2022. Por Credenciamento nº 005/2022.
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Contratada a empresa
ROQUE MARIO DE SOUZA, inscrito no CNPJ sob nº 45.675.060/0001-42Objeto: CREDENCIAMENTO DE
PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR,
JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO
EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM
GROSSO – BA. (CANTINA ESCOLA)
Crédito Orçamentário: 020401/12.61.3.2.012/12.361.3.2.022/3.3.90.39.00/01.04.15.22.19
Assinatura: 22/03/2022. Vigência: 22/03/2022 a 22/03/2023 Valor R$ 38.544,00 (trinta e oito mil
quinhentos e quarenta e quatro reais). Neumária Gomes da Silva, Secretária Municipal de Educação.
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CONTRATO Nº.235/2022

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 31.359.483/0001-49
Praça Nove de Maio, S/N, Novo Horizonte
Capim Grosso – Bahia

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº.235/2022 Processo Administrativo: Nº.100/2022. Por Credenciamento nº 005/2022.
Contratante: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO - BA. Contratada: e a empresa
SIMEONE CARVALHO DA SILVA, inscrito no CNPJ sob nº 45.772.45/0001-86Objeto:
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO,
PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR
EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
SECRETÁRIAS
DE
CAPIM
GROSSO
–
BA.
Crédito
Orçamentário:
020401/12.61.3.2.014/4.4.90.51.00/01/04/015/12.361.3.2.022/4.4.90.51.00/19
Assinatura: 24/03/2022. Vigência: 24/03/2022 a 24/03/2023. Valor R$ 23.976,00 (vinte e três mil
novecentos e setenta e seis reais). Neumaria Gomes da Silva, Secretária Municipal de Educação.
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CONTRATO Nº.236/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº.236/2022. Processo Administrativo: Nº.100/2022. Por CREDENCIAMENTO nº005/2022.
Contratante: Prefeitura Municipal de Capim Grosso- Ba, contrata: DAMIÃO JESUS DOS SANTOS inscrito no
CNPJ sob nº 45.775.634/0001-54, o objeto: CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR
COMO CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR,
CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
– MEI. PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETÁRIAS DE CAPIM GROSSO–BA.
Crédito Orçamentário: 020701/15.452.10.2.038/4.4.90.51.00/00/16/42
Assinatura: 24/03/2022. Vigência: 24/03/2022 a 24/03/2023. Valor R$ 40.128,00 (quarenta mil
cento e vinte e oito reais), Capim Grosso- Ba, 07/03/2022 José Sivaldo Rios de Carvalho, Prefeito
Municipal.
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AVISO DE RESULTADO - CREDENCIAMENTO Nº 005/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ. 13.230.982/0001-50
Praça 09 de Maio – Nova Morada
Capim Grosso - Bahia

AVISO DE RESULTADO

CREDENCIAMENTO Nº 005/2022
A Prefeitura Municipal de Capim Grosso – Bahia, torna público RESULTADO do Credenciamento
nº 005/2022, cujo objeto é CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARA ATUAR COMO
CALCETEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO, PEDREIRO, PINTOR, JARDINEIRO, ARMADOR,
CARPINTEIRO, ELETRICISTA E ENCANADOR. EXCLUSIVO PARA MICRO EMPREENDEDOR
INDIVIDUAL – MEI PARA ATUAR NO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO – BA , credenciados:
CNPJ/CPF
45.755.634/0001-34

CREDENCIADO
DAMIÃO JESUS DOS SANTOS

VALOR PARA 12 MESES
R$40.128,00

Capim Grosso – BA, 24 de março de 2022.

MAÍLA IASMIN SILVA DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CPL
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