EDITAL

(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 636/2017
PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2017

DATA DA REALIZAÇÃO: 19/10/2017
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:15 horas

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA, Estado de São Paulo, CNPJ nº 48.664.304/000180, localizada na Avenida Evaristo Vaz, nº 1.190 - Centro, através da Presidente da Comissão Permanente de

Licitação, de acordo com a atribuição que lhe foi conferida pelo Decreto nº 3.347, de 24 de Agosto de 2.017,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento de todos os interessados, a abertura de procedimento de licitação, na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, para REGISTRO DE PREÇOS, do tipo “menor preço unitário”, de acordo
com as normas estabelecidas pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, regulamentadas pelo Decreto
Municipal nº 2.247, de 25 de janeiro de 2.007, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições
pertinentes da Lei federal nº 8.666/93, com as alterações dadas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98,
aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições pertinentes da Lei federal nº 8.666/93, com as
alterações dadas pelas Leis Federais nº 8.883/94 e nº 9.648/98, com o seguinte objeto: Registro de Preços para
fornecimento parcelado de móveis escolares e de escritório, e eletroeletrônicos, destinados às unidades de
ensino e Secretaria Municipal de Educação.
As propostas deverão obedecer às especificações estabelecidas por este instrumento
convocatório e seus anexos, que dele fazem parte integrante. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação serão recebidos no endereço abaixo mencionado, na sessão pública de processamento do pregão, após o
credenciamento dos interessados, que se apresentarem para participar do certame.
A sessão de processamento do pregão será realizada na sede da Prefeitura Municipal de
Guariba, localizada na Avenida Evaristo Vaz, nº 1.190 - Centro, iniciando-se às 09:15 horas do dia 19 de Outubro
de 2017, e será conduzida pelo pregoeiro, com o auxílio dos membros da Comissão Permanente de Licitações
Públicas.
A sessão de processamento do pregão poderá ser suspensa, com base no Artigo 43, § 3º
da Lei Federal nº 8.666/93.
Integram o presente edital, os seguintes anexos:
Anexo I - Relação dos itens;
Anexo II - Modelo de Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação;
Anexo III - Modelo de Credenciamento;
Anexo IV - Modelo de Declaração somente para Micro e Pequenas Empresas;
Anexo V - Minuta do Contrato Administrativo;
Caso sejam efetivadas as compras derivadas desta licitação, as despesas correrão à conta de dotações próprias
consignadas no Orçamento Geral do Município de Guariba, para o exercício financeiro de 2.017, observada as
seguintes
classificações
orçamentárias:
02.17.01.12.361.0016.2.017.000.3.3.90.30;
02.17.02.12.365.0021.2.020.000.3.3.90.30;
02.17.03.12.361.0017.2.039.000.3.3.90.30;
02.17.03.12.365.0017.2.040.000.3.3.90.30;
02.17.01.12.361.0016.2.017.000.4.4.90.51;
02.17.02.12.365.0021.2.020.000.4.4.90.51;
02.17.03.12.361.0017.2.039.000.4.4.90.51;
02.17.03.12.365.0017.2.040.000. 4.4.90.51.
I - DO OBJETO
1.1 - A presente licitação tem por objeto o fornecimento parcelado de móveis escolares e de escritório, e
eletroeletrônicos, destinados às unidades de ensino e Secretaria Municipal de Educação, conforme relação
constante do Anexo I do presente Edital.
II - DA PARTICIPAÇÃO

2.1 - Os representantes legais das empresas licitantes deverão tomar conhecimento antecipado das regras e
critérios de participação na licitação, antes de ingressarem na disputa pela melhor oferta, a fim de evitar dar
lances verbais, na disputa pelo menor preço, que não serão suportados, posteriormente, por falta de capacidade
financeira de atender aos compromissos assumidos, dentro do prazo previsto de fornecimento, para não
prejudicar o interesse público da Administração e tão pouco se sujeitar à aplicação de rigorosas penalidades
previstas em lei e regulamento.
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2.2 - Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação, que preencherem as condições de credenciamento constantes deste edital.
2.3 - Não poderão participar desta Licitação:
2.3.1 - As pessoas físicas, jurídicas ou servidores ou dirigentes, a que se refere o “caput” do Artigo 9º, da Lei Federal nº
8.666/93, a saber:
a) o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;
c) o servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nestes últimos incluídos, por
interpretação analógica do artigo 9º, inciso III, da Lei federal nº 8.666/93, os agentes ocupantes de cargos públicos,
eletivos ou não, assim como os que mantem com estes, grau de parentesco, em linha reta ou colateral, afim ou
consanguíneo, até o terceiro grau.
2.3.2 – A empresa impedida de participar de licitação ou declarada inidônea por qualquer órgão da administração
pública Federal, Estadual e Municipal.
2.3.3 – A empresa em estado de falência.
2.3.4 – As empresas em consórcio.
III - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento, deverá ser apresentado a Carta de Credenciamento, conforme Anexo III.
a) tratando-se de sócio ou proprietário deverá ser apresentado o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de
registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) tratando-se de qualquer outro meio de identificação do interessado ou representante legal, deverá ser comprovado à
existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes
ao certame, quer por carta de preposto, quer por procuração, quer por credenciamento, desde que em documento
original e com firma reconhecida no cartório competente.
3.2 - O sócio ou proprietário, procurador ou credenciado deverá identificar-se exibindo qualquer documento oficial de
identificação, desde que contenha foto.
3.3 - Será admitido apenas 1 (um) representante para cada empresa licitante credenciada, sendo que cada um deles
poderá representar apenas uma credenciada.
3.4 - A ausência do representante, em qualquer momento da sessão pública, importará a imediata exclusão da
respectiva credenciada, salvo autorização expressa do pregoeiro.
3.5 - Os documentos necessários para o Credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em
órgão de imprensa oficial, observando-se o subitem 6.6.1.2.
IV - DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO
4.1 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo estabelecido no Anexo II,
deste edital, deverá ser apresentada fora dos Envelopes nºs 1 e 2.
4.2 - A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em dois envelopes
fechados e lacrados, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:
Envelope nº 1 - Proposta
Processo de Licitação nº 636/2017
Pregão Presencial nº 119/2017

Envelope nº 2 - Habilitação
Processo de Licitação nº 636/2017
Pregão Presencial nº 119/2017

4.3 - A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às
expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões
ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou pelo procurador, juntando-se cópia da
procuração.
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V - DO ENVELOPE DA PROPOSTA
5.1 - A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual/municipal;
b) número do processo e deste pregão;
c) descrição de forma clara e sucinta do objeto da presente licitação, com a indicação da marca dos materiais cotados,
em conformidade com as especificações deste edital;
d) preço unitário e total, já inclusos possíveis descontos, e respeitando-se 02 (duas) casas depois da vírgula; em
moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo
financeiro ou previsão inflacionária;
e) nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo:
transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento
do objeto da presente licitação;
f) prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias;
IMPORTANTE: As marcas dos produtos a serem fornecidos nas propostas de preços devem pertencer às
primeiras linhas de padrão de qualidade do mercado competente, sob pena de desclassificação.
5.2 - A empresa deverá indicar todos os dados da pessoa responsável pela assinatura do contrato administrativo, caso
a empresa seja a vencedora, sendo eles no mínimo: Nome Completo, Cargo/função exercida na empresa (Diretor,
Sócio, procurador, etc), endereço, número da Cédula de Identidade (RG) e da Inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Físicas (CPF), ressalvada a hipótese de que os próprios sócios-diretores, qualificados no contrato social, ou
dos atuais administradores da sociedade por ações, constantes da ata de eleição, são os signatários do contrato
administrativo.
5.3 - A proposta de preço deverá ser orçada em valores vigentes à data de sua apresentação, que será considerada a
data de referência de preços.
5.4 - Os preços do objeto permanecerão fixos e inalterados durante todo o período de vigência do ajuste, sem qualquer
condição de reajustamento, mesmo para efeito de atualização monetária.
VI - DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
6.1 - O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados, os quais dizem
respeito a:
6.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Cédula de identidade do proprietário, no caso de empresa individual;
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedades comerciais;
d) documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, acompanhados da
documentação mencionada na alínea “b”, deste subitem;
e) ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades
civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
f) decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir.
6.1.2 - Os documentos relacionados nas alíneas “a” a “e” deste subitem, não precisarão constar do Envelope
“Documentos de Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste pregão.
6.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
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b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicilio da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
c) certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou do domicílio da licitante, ou
outra prova equivalente, na forma da lei;
d) certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional.
e) prova de inexistência de débitos trabalhistas (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).
6.2.1 - A comprovação da regularidade de débito perante a Fazenda Federal, a que se refere a letra “ d ”, do subitem
anterior, deverá ser feita mediante a apresentação de certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional, em
relação à Dívida Ativa da União, e da expedida pela Secretaria da Receita Federal, referente aos tributos e
contribuições federais.
6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na
forma da lei ou regulamento, e, quando se tratar de sociedade por ações, devidamente publicado na imprensa oficial,
que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
b) No caso de empresas constituídas no próprio exercício ou que não tenham demonstrações contábeis do último
exercício social exigíveis, deverão apresentar “balanço de abertura” ou “balanço intermediário”, sendo este último
previsto no art. 204 da Lei nº 6.404/76.
c) No caso do interessado ser contribuinte com opção de Lucro Presumido ou enquadrado como Micro Empresa (ME)
ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), fica dispensada a apresentação do Balanço Patrimonial com as demonstrações
contábeis, devendo, entretanto, apresentar cópia da Declaração de Renda - Pessoa Jurídica - na modalidade aprovada
pela Receita Federal.
d) As Sociedades Anônimas deverão apresentar cópia autenticada da publicação do balanço em diário oficial ou jornal
de grande circulação, onde a empresa licitante está estabelecida.
e) Certidão negativa de Falência, relativa aos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo distribuidor judicial da sede da
licitante, observado o disposto no Decreto federal 84.702/80, com prazo de validade de, no máximo, 180 (cento e
oitenta) dias antes da data fixada para o recebimento das propostas, se outro prazo não estiver assinalado em lei ou no
próprio documento.
6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) Comprovação de Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da Licitação, através
da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, demonstrando o
cumprimento de obrigação assumida equivalente ao objeto licitado.
6.5 - OUTRAS COMPROVAÇÕES
a) declaração de que cumpre a regra do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, por não possuir menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;
b) declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, assegurando a inexistência
de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, e, de que a mesma não se encontra inadimplente e
nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no Cadastro de Fornecedores de órgãos públicos
Federal, Estadual ou Municipal.
c) Declaração de que examinou o presente Edital e seus anexos, e que concorda com seu conteúdo e submete-se a
todas as exigências estabelecidas no mesmo.
6.5.1 - A Comissão poderá solicitar aos licitantes quaisquer esclarecimentos que julgar necessários à correta avaliação
da documentação apresentada, bem como realizar diligências necessárias à comprovação das informações fornecidas.
6.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.6.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão de imprensa oficial.
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6.6.1.2 – As licitantes que, por qualquer motivo devidamente justificado, não puderem autenticar, com antecedência, as
cópias dos documentos de habilitação em cartório competente, poderão fazê-lo desde que compareçam no Setor de
Licitação e Contratos, no mínimo, uma hora antes do inicio da sessão pública, para apresentação dos respectivos
originais a servidor da Administração.
6.6.2 - Os documentos relacionados no inciso VI - “DO ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”, deverão
ser apresentados por todas as empresas licitantes, dentro do envelope de documentação, observando-se os subitens
6.6.1 e 6.6.1.2.
6.6.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como
válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas.
VII - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO
7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo deste edital, será aberta a sessão de processamento do pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame, com duração mínima de 30 minutos.
7.2 - Após os respectivos credenciamentos, as empresas licitantes entregarão ao pregoeiro a declaração de pleno
atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo estabelecido no Anexo II, deste edital, e, em
envelopes separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
7.2.1 - Iniciada a abertura do primeiro envelope proposta, estará encerrada a etapa de credenciamento e, por
conseqüência, a possibilidade de admissão de novos participantes no certame.
7.3 - A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste edital e seus
anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda as especificações, prazos e condições fixados no edital;
b) que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes.
7.3.1 - No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos
os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
7.3.2 - Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes.
7.4 - As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes
critérios:
a) seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;
b) não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas
que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3 (três).
7.4.1 - No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número
de licitantes proponentes.
7.4.2 - Para efeito de seleção das propostas, durante a etapa de lances, será considerado, preferencialmente, o valor
unitário.
7.5 - O pregoeiro convidará, individualmente, os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma
seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por
meio de sorteio no caso de empate de preços.
7.5.1 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em relação aos
demais empatados, e assim sucessivamente, até a definição completa da ordem de lances.
7.6 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço,
observada redução mínima entre os lances, de 1,0% (um por cento), aplicáveis inclusive em relação ao primeiro.
7.7 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.
7.8 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas para a etapa de
lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado.
7.9 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.
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7.10 - Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente
a respeito.
7.10.1 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados no
mercado, vigentes na data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Comissão
Permanente de Licitação, ou pelo órgão competente do Município, que será juntada aos autos, por ocasião da fase da
negociação.
7.11 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de habilitação
de seu autor.
7.12 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser saneadas na
sessão pública de processamento do pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive mediante:
a) substituição e apresentação de documentos, ou
b) verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações.
7.12.1 - A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos passíveis de
obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.
7.12.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a
licitante será inabilitada.
7.13 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste edital, a licitante será habilitada e
declarada vencedora do certame.
7.14 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o pregoeiro examinará
a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso
positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo
autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.
VIII - DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.1 - Em conformidade com o que dispõe a Lei Complementar nº 123/2006, em seus artigos 42 até 46, e Lei
Complementar Municipal nº 2.488/2.011, em seus artigos 27, 31, 35 e 36, será dado tratamento diferenciado às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
8.1.2 - A licitante que se apresentar como ME ou EPP, deverá exibir declaração de comprovação de
enquadramento em um dos dois regimes caso tenha se utilizado e se beneficiado do tratamento diferenciado e
favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei Federal Complementar n° 123/2006, com as
alterações dadas pela Lei Complementar 147/2014, nas condições especiais de que tratam os artigos 42 ao 45,
conforme modelo no Anexo III deste edital, o qual deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.
8.13 - Se houver alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurada à ME ou EPP o
prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento que a proponente for declarada a
vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração Pública, para regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa, com fundamento no art. 43, § 1º, da Lei Complementar nº 123/2006, com as
alterações dadas pela Lei Complementar Federal nº 147/2014.
IX - DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1 - No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua intenção,
abrindo-se, então, o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as demais licitantes desde logo
intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
9.2
A
ausência
de
manifestação
imediata
e
motivada
da
licitante
importará: a decadência do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro à licitante vencedora
e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
9.3 - Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à
autoridade competente.
9.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento.
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9.5 - O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.6 - A adjudicação será feita pelo menor preço unitário.
X - DA ATA, DO PRAZO DE VALIDADE E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DOS PREÇOS
10.1 – A ata de registro de preços, que formaliza uma promessa de contratação de cunho irrevogável para o licitante
vencedor, ou para o particular que concordar em executar o objeto da licitação pelo preço daquele, será subscrita pelo
convocado e pela autoridade que rubricou/assinou o edital, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de sua
publicação, em resumo no diário Oficial do Estado, na imprensa oficial do município ou em jornal de circulação regional
ou local.
10.1.1 – O licitante convocado que deixar de assinar a ata no prazo fixado, dela será excluído. A recusa equivale à
infração prevista no artigo 81, do vigente Estatuto das Licitações e Contratos.
10.2 – O registro de preços terá validade de até 06 (seis) meses, cujo prazo iniciar-se-á a partir da data da data de
assinatura da respectiva ata.
10.3 – O cancelamento do registro de preços ocorrerá quando o fornecedor:
10.3.1 – recusar-se a retirar o instrumento contratual equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
10.3.2 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado;
10.3.3 – for declarado inidôneo ou impedido de contratar com a Administração, nos termos dos artigos 7º. e 87,
respectivamente, das Lei Federais nº 8.666/93, alterada posteriormente, e, nº 10.520, de 17 de julho de 2.002.
XI - DA CONTRATAÇÃO
11.1- A contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações
assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando
documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.
11.2- Não será exigida a prestação de garantia contratual, conforme faculdade insculpida no artigo 56, da Lei Federal nº
8.666/93, alterada posteriormente.
11.3- Se, por ocasião da formalização da ata de registro de preços, as certidões de regularidade de débito da
adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a
Fazenda Nacional, estiverem com os prazos de validade vencidos, a Seção de Licitações do órgão licitante verificará a
situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
11.4- Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata este item, mediante a apresentação
das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.
11.5- Quando a adjudicatária não apresentar a situação regular de que trata o subitem 11.4 anterior, ou recusar-se a
celebrar a ata de registro de preços, serão convocadas as demais licitantes classificadas para participar de nova
sessão pública do Pregão, com vistas à celebração da contratação.
11.6 – Essa nova sessão será realizada em prazo não inferior a 2 (dois) dias úteis, a partir da divulgação do aviso
através do Diário Oficial do Estado – DOE.
11.7- O registro de preços na ata não obriga a Prefeitura do Município de Guariba a firmar as contratações que dele
poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente, assegurando-se ao
beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.
11.8 - O objeto da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, nos termos do artigo 65, § 1º, do Estatuto das Licitações.
XII - DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO
12.1 – O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 20 (vinte) dias, após a solicitação/ordem de fornecimento
emitida pela Secretaria Municipal de Educação. A entrega deverá ser realizada no Almoxarifado Municipal, localizado
na Rodovia Vicinal Alpheu Bellodi km 03 - Fazenda Santa Cruz s/n - Guariba/SP, no horário da 08:00 às 11:00 horas e
das 13:00 às 16:00 horas.
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12.2 – Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem danificados durante a
operação de transporte, carga e descarga.
12.3 - As parcelas deverão ser entregues em quantidades de acordo com as necessidades de consumo, acompanhada
da respectiva nota fiscal.
12.4 – A empresa vencedora obriga-se a entregar qualquer que seja a quantidade do objeto dos preços registrados,
não sendo admitido o acúmulo de pedidos para entrega posterior.
12.5 - Só serão emitidos atestados de recebimento se o objeto entregue estiver plenamente de acordo com as
especificações constantes deste edital e seus anexos.
12.6 - Constatadas irregularidades no objeto contratual, a Administração contratante poderá:
a) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
a.1) na hipótese de substituição, a empresa contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente
contratado;
b) se disser respeito à diferença de quantidades ou de partes, determinar sua complementação, ou rescindir a
contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
b.1) na hipótese de complementação, a empresa contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da
Administração contratante, no prazo máximo de 3 (três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado.
XIII - DA FORMA DE PAGAMENTO
13.1 - O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega e conseqüente emissão da nota
fiscal.
13.2 - As notas fiscais deverão ser emitidas com a descrição correta dos materiais, de acordo com os pedidos emitidos
em anexo, e nas mesmas deverá constar o nº do Processo de Licitação e o nº do Pregão Presencial pertencente e a
data de emissão com no máximo 01 (um) dia de diferença da data de entrega, e seguir junto com a entrega dos
materiais.
13.2.1 - A licitante vencedora deverá constar nas notas fiscais o número da Conta Bancária, para fins de
pagamento, através de depósito bancário.
13.2.2 - A licitante vencedora deverá emitir as notas fiscais dentro do prazo de vigência do contrato
administrativo.
13.3 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à empresa contratada para as devidas
correções e/ou substituições.
XIV - DAS SANÇÕES DE INADIMPLEMENTO
14.1 - As sanções de natureza pecuniária e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86 e 87, da Lei federal nº
8.666/93, com suas modificações posteriores, aplicadas, no que couberem, as disposições do Decreto Municipal nº
2.828, de 21 de Outubro de 2.013, após regular processo administrativo, ficando assegurado prazo regulamentar do
contraditório e da ampla defesa.
14.2 - Configurado o descumprimento da obrigação contratual será o contratado notificado da infração e da penalidade
correspondente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, interpor recurso administrativo à autoridade superior competente.
14.3 - Recebido o recurso, a autoridade competente deverá manifestar-se, motivadamente, sobre o acolhimento ou
rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade.
14.4 - A inexecução total ou parcial do contrato administrativo, bem como a execução irregular ou com atraso
injustificado, com garantia da defesa prévia, será passível das seguintes sanções:
14.4.1 - advertência;
14.4.2 - multa de mora de:
a) 20% (vinte por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da obrigação;
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b) 20% (vinte por cento) do valor referente à parte da obrigação contratual não cumprida, no caso de inexecução parcial
da obrigação;
c) 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos estipulados, até 30 (trinta) dias;
d) 0,4% (quatro décimos por cento) ao dia, no caso de atraso no cumprimento dos prazos estipulados, acima de 30
(trinta) dias;
14.4.3 - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo
não inferior a dois anos.
14.5 - A suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pública destina-se a
punir a reincidência em faltas que impliquem a rescisão unilateral do contrato.
XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a
igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a
segurança da contratação.
15.2 - Das sessões públicas de processamento do pregão serão lavradas atas circunstanciadas, observado o disposto
no artigo 9º, inciso X, da Resolução CEGP - 10/2002, a serem assinadas pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes.
15.2.1 - As recusas ou as impossibilidades de assinaturas devem ser registradas expressamente na própria ata
circunstanciada, enquanto que todos os documentos de habilitação, cujos envelopes foram abertos na sessão e as
propostas serão rubricados pelo pregoeiro e pelos licitantes presentes que desejarem.
15.3 - O resultado deste pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos a divulgação, serão publicados
no Diário Oficial do Estado e afixados no local de costume, na sede da Prefeitura Municipal, para amplo conhecimento
dos interessados.
15.4 - Os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada no
Setor de Licitação, na sede administrativa da Prefeitura Municipal de Guariba, durante 30 (trinta) dias após a publicação
do contrato, findo os quais deverão ser destruídos.
15.5 - Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão; devendo protocolizar na sede administrativa
da Prefeitura Municipal de Guariba. Não serão aceitos recursos enviados por fax ou e-mail.
15.5.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do edital, que decidirá no prazo de 1 (um) dia útil, anterior a
data fixada para recebimento das propostas.
15.5.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
15.6 - Os casos omissos do presente pregão serão solucionados pelo pregoeiro, com o auxílio da Assessoria Jurídica e
dos membros da Comissão Permanente de Licitação.
15.7- Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será
competente o foro da Comarca de Guariba, neste Estado, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
15.8 - A ausência de representante legal ou preposto da empresa licitante, em qualquer momento da sessão pública,
importará a imediata exclusão da respectiva credenciada, salvo autorização expressa do pregoeiro.

Guariba, 29 de Setembro de 2017.

ANDRÉIA ROCHA BATISTA RODRIGUES
Presidente da Comissão Permanente de Licitações
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ANEXO I
ITEM

QDE

02
01

02
02

DESCRIÇÃO
TANQUINHO ELÉTRICO

Tanquinho elétrico de cimento, revestido com azulejo, 127 watts Tanquinho de azulejos,
com acabamento confeccionado em cimento armado, cerâmica interno e externo, tampa
branca, sistema de lavagem turbilhamento timer, desligamento automático (10 minutos), 59
cm de comprimento x 59 cm de largura x 89 cm altura, 110 v, motor de 1/4 cv, revestimento
cerâmico liso, capacidade de 2,4 kg de roupas.
CASINHA DE BONECA

Casinha de Boneca; Estrutura da base feita em metalão 20 x 20. Soldados no sistema
mig de solda de alta fusão, formando 4 peças inteiriças, revestidas em madeira de cedro,
trabalhada
de excelente qualidade. Tendo pintada em suas laterais 2 floreiras embaixo das janelas e
2 floreiras pintadas frontalmente.

Contendo 1 porta e 4 janelas, cobertura de telha de fibra colorida.

A casinha é pintada na cor bege e rosa, pintura feita em esmalte sintético industrial, alta
resistência
a
sol e chuva.

Medidas aproximadas: 1,63 mt. de largura x 2,25 mt. de comprimento x 1,80 mt. de altura.

Da madeira utilizada na fabricação dos itens, o fornecedor deverá apresentar comprovante
de que a fabricante das casinhas de boneca encontra-se inscrito no Cadastro Técnico
Federal (CTF) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA).
CONJUNTO HEXAGONAL COLETIVO EM RESINA TERMOPLÁSTICA TAMANHO 03 COMPOSTO DE MESA E 6 CADEIRAS – TAMANHO INFANTIL


Mesa com tampo bipartido, bicolor medindo aproximadamente 1,20m de diâmetro,
sextavada para uso coletivo e não individual, com cada aresta medindo 60cm, tampo em
resina termoplástica ABS injetado, liso, bordas medindo 30mm de largura sem emendas,
Base da mesa formada por um tubo único, medindo 20mm x 20mm posicionado sob o
tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, resultando em
um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tudo, e uma barra de
sustentação horizontal confeccionada em tubo 20mm x 20mm, 6 colunas com tubo de
1.1/2“ polegadas para os pés, com ponteiras em polipropileno injetado, altura tampo/chão
590mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto e no tampo
da mesa.



Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de
injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no
encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm
aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 330mm
com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por meio de parafusos.
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a
função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e
100mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à
estrutura por de parafusos.



Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.



Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura
de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x
30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo
16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés.Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de
1,5mm em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm.
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13

Cor da Estrutura: Branca.

04

08

CONJUNTO MERENDA COM 04 LUGARES

Mesa com tampo confeccionado em compensado multilaminado de 30 mm com bordas em
PVC em todo seu perímetro, fixada a estrutura através parafusos. Medindo 183 x 96 cm,
com 04 cavidades de 28,5 x 23 cm composto por assentos embutidos em resina
termoplástica injetada com área útil de 29 x 23 cm. Lado posterior da mesa em forma de
arco com 1710 cm de área, permitindo o fácil acesso do usuário em todos os pontos da
mesa. Altura tampo/chão 760 mm.


Estrutura de sustentação do tampo formada por tubos oblongo 20x48 mm, moldado
conforme a curvatura do tampo, tubos 50 x 30 mm nas extremidades da parte interna do
tampo, 4 colunas, sendo 2 em cada lateral, em tubos de aço industrial retangular 80 x 40
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mm fazendo a interligação da estrutura do tampo aos pés, 1 barra de sustentação entre as
colunas laterais em tubo retangular medindo 50 x 30mm . Pés duplos em formato de SKI
confeccionados em tubo 50 x 25 mm. Sapatas dianteiras medindo 50 x 50mm e traseira
medindo 50 x 150mm, antiderrapantes e também com a função de proteção da pintura.
Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura interligados por solda MIG e
pintados através do sistema epóxi pó.Cor da Estrutura: Branca.

05
18

06
04



Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de
injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto.
Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm
sem orifícios, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem
orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafuso, base
do assento e interligação ao encosto em tubo 16mm x 30mm com 1,5 de espessura, base
do assento confeccionado por duas barras medindo16mm x 30mm com 1,5 de espessura,
sustentados por mecanismo de alta resistência fixo com regulagem de altura a gás.
Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados
através do sistema epóxi pó.



Altura do Assento ao chão: Máxima de 527mm e mínima de 395mm aproximadamente.

ESTANTE EM FÓRMICA

Composto por 3 prateleiras. Toda confeccionada em compensado multilaminado revestido
em fórmica, pés com estrutura em tubo de aço industrial quadrado.

Medida: 120x100x30cm.

Cores da fórmica sendo: verde claro(5 unid), amarelo claro(4 unid), pêssego(4 unid) e azul
francês( 5 unid).
ESTANTE DE AÇO

Estante com 09 bandejas removíveis,

Chapa 22, com reforço e colunas chapa 14,

Medidas: 2,43 x 0,92 x 0,40m,

Cor: CINZA
CONJUNTO REFEITÓRIO EM RESINA TERMOPLÁSTICA BIPARTIDO MEDINDO
APROXIMADAMENTE 2400MM, COM 02 LONGARINAS COM 05 ASSENTOS CADA TAMANHO ADULTO

Mesa com tampo bipartido, liso, confeccionado em resina ABS, medindo
2400mmx800mmx760mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 5mm, bordas
medindo 30mm sem emendas , fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis, base
do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob
o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo
o perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do
mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada
em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais
unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima
de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés
em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco.
Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as
colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que
compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a
durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm
x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser
injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafuso
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Cada longarina deverá possuir 05 assentos. Assento medindo 395mm x 410mm. Espessura
mínima 5mm. Estrutura da base do assento em tubo de aço industrial de secção 50x30
mm, 02 colunas verticais laterais unindo a base do assento aos pés em tubos oblongo
medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubos
oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm, em forma de arco com raio
medindo no máximo 800,0mm.Sapatas antiderrapantes e também com a função de
proteção da pintura em formato oblongular acompanhando os pés, medindo
aproximadamente 174mm x 55mm x 23mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em
polipropileno virgem, injetadas na mesma cor do tampo e fixadas à estrutura por meios de
rebites galvanizados.



Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de
banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema
MIG
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CONJUNTO PARA INFORMÁTICA TAMANHO ADULTO

Mesa medindo 1400mmX800mm em compensado multilaminado de 30mmm de espessura,
acabamento nas bordas em PVC cinza e revestimento em fórmica lisa em diversas cores,
fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis, base do tampo da mesa formada por
01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo
processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa
resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do mesmo tubo, 02 barras
de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada em tubo quadrado
25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo
aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,2mm,
marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo
oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco. Uma barra
de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as colunas. Sapatas
calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade,
acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm x 53mm com
tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na
mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. A mesa deverá ter um
testeira fixa ao tampo com parafusos auto tarrachantes medidndo1400mmX 200mm e 15
mm de espessura, em compensado multilaminado e com o mesmo acabamento da mesa.
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Duas Cadeiras com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo
de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo no encosto. Assento
com medidas mínimas 400mm x 460mm e medidas máximas 405mm x 465mm, altura
assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso. Encosto com
medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o
carregamento da cadeira, fixado por rebite. Estrutura formada por dois pares de tubo
oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base
do assento com os pés. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm
x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para
sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo
medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a
base do assento aos pés. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as
extremidades, cobrindo a solda e toda a extensão superior dos tubos que compõem os pés,
desempenhando a função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem,
acompanham o formato dos pés em arco, medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância
de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à estrutura por parafusos e
rebites. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com
espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Base do
assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de
1,5mm coberto pelo encosto, uma barra horizontal para sustentação sob o assento em tubo
5/8. Base dos pés em tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm
em forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm. Toda a estrutura metálica é
fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para
proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.

CONJUNTO TRAPÉZIO INFANTIL:
CONJUNTO ALUNO INFANTIL COLABORATIVO TAMANHO 03


Conjunto formado por mesa e cadeira. Tampo da mesa texturizado em formato de BiTrapézio confeccionado em resina termoplástica ABS (dotado de nervuras transversais e
longitudinais para reforço à tração na parte inferior), medindo 660mm x 440mm x 440mm x
410mm mm, sem reentrâncias ou protuberâncias laterais e livre de porta copos,
possibilitando a formação de círculos com 6 ou 22 mesas, porta lápis na posição horizontal,
fixadas a estrutura através de 04 parafusos auto atarrachantes invisíveis, injetado em
resina termoplástica ABS, borda anterior medindo 20mm e frontal medindo 65mm, altura
tampo ao chão 590mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no
encosto e no tampo da mesa. Sob tampo confeccionado em resina termoplástica de alto
impacto, fechado nas partes traseira e laterais com orifícios para ventilação, medindo
450,0mm X 85,0mm, com 330mm de profundidade.Base do tampo formada por 01 tubo
oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura mínima de 1,5mm e 02 tubos retangulares
medindo 20mm x 30mm, 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos
oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima de 1,5mm. Base dos pés em
tubos oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com
raio medindo no máximo 800,0mm. Uma barra de sustentação do sob tampo em tudo
oblongo de 16mm x 30mm com 1,5mm de espessura fixadas entre as colunas.



Suporte para mochila escamoteável possibilitando ficar invisível quando não estiver sendo
utilizado confeccionado em polipropileno.



Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo totalmente as extremidades dos tubos
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que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a
durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 156mm
x 55mm x 52mm e 95mm x 47mm x 52mm com tolerância de +/- 1,00mm, fabricadas em
polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por
meios de rebites.


Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de
injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no
encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm
aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 330mm
com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por meio de parafusos.
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a
função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e
100mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à
estrutura por de parafusos.



Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.



Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura
de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x
30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo
16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do
assento aos pés.



Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em
forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm



Cor da Estrutura: Branca.

CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E CADEIRA TAMANHO 04

Confeccionado em resina plástica de alto impacto, fabricados pelo processo de injeção
termoplástico; tampo da mesa em ABS com formato retangular com porta copos, tampo
com medidas mínimas de 650mm x 510mm atendendo a norma técnica NBR 14006/2008
da ABNT, sob tampo retangular com fechamento frontal e lateral , estrutura em tubo de aço
industrial, sendo duas colunas laterais confeccionadas em tubo de aço de no mínimo 77mm
x 40mm com 1,2mm de espessura, a base superior e reforço transversal em tubos 20mm x
30mm e 5/8, base dos pés em forma de arco em tubo oblongo medindo no mínimo 20 x
48mm, com 1,5 de espessura. Sapatas antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo as
extremidades dos pés, medindo aproximadamente 162mm x 53mm e 100mm x 53mm, com
tolerância de +/- 2,00mm, fabricados em polipropileno vigem injetados na mesma cor do
tampo e fixadas à estrutura por meio de parafusos; altura tampo chão aproximadamente
640mm. Porta mochila em formato de gancho retrátil confeccionado em resina plástica de
alto impacto.
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Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, atendendo a norma técnica
NBR 14006/2008 da ABNT, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do
fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas
370mm x 400mm e medidas máximas 405mm x 465mm, fixado por parafuso, altura
assento/chão 384mm aproximadamente sem orifícios. Encosto com medidas mínimas
403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira,
fixado por parafuso. Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x
48mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés.
Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura
de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento
em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com
espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés.
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, cobrindo a solda e toda
a extensão superior dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de
proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, acompanham o formato dos pés em arco,
medindo 495mm x 55mm x 24mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno
virgem e presa à estrutura por meio de parafusos e rebites. Base dos pés em tubos oblongo
medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco com raio medindo no
máximo 800,0mm. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados
por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado
através do sistema MIG.




Cor da Estrutura: Branca.
Certificado de acordo com a Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 105/2012 do
INMETRO.
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CONJUNTO PARA INFORMÁTICA TAMANHO 03

Mesa medindo 1400mmX800mmX590mm em compensado multilaminado de 30mmm de
espessura, acabamento nas bordas em PVC cinza e revestimento em fórmica lisa em
diversas cores, fixado a estrutura por meio de parafusos não visíveis, base do tampo da
mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo,
fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o
perímetro da mesa resultando em um único ponto de solda unindo as extremidades do
mesmo tubo, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra confeccionada
em tubo quadrado 25mm x 25mm e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais
unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 77mm x 40mm com espessura mínima
de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-relevo no tampo da mesa. Base dos pés
em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em forma de arco.
Uma barra de sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm fixadas entre as
colunas. Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que
compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a
durabilidade, acompanham o formato dos pés em arco, medindo aproximadamente 162mm
x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser
injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. A mesa
deverá ter um testeira fixa ao tampo com parafusos auto tarrachantes medidndo1400mmX
200mm e 15 mm de espessura, em compensado multilaminado e com o mesmo
acabamento da mesa.
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Duas Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo
de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no
encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm
aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 330mm
com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por meio de parafusos.
Sapatas calandradas antiderrapantes envolvendo as extremidades, desempenhando a
função de proteção da pintura prevenindo contra ferrugem, medindo 162mm x 53mm e
100mm x 53mm com tolerância de +/- 2,00mm, injetadas em polipropileno virgem e presa à
estrutura por de parafusos.



Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos
químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG.



Estrutura formada por dois pares de tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura
de 1,5mm. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x
30mm coberto pelo encosto.



Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura
de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés.



Base dos pés em tubo oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em
forma de arco com raio medindo no máximo 800,0mm



Cor da Estrutura: Branca

08

CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL COM 02 BANCOS

Mesa retangular infantil, tampo confeccionado em MDF 18mm, revestido em fórmica
brilhante bege, com bordas arredondadas e envernizadas, medindo 1,80 mt de
comprimento x 60 cm de largura x 58 cm de altura.
12
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Estrutura em metalão 20 x 40 pés em tubo 1 ¼, na cor preta, pintura Epox, com 02 bancos
em fórmica estrutura em metalão, 20 x 30 chapa 18 e pés tubo 1 ¼ na chapa 18
comportando aproximadamente 12 crianças, medindo 1,80mt de comprimento x 30 cm de
largura x 30 cm altura.

CONJUNTO DE PROFESSOR COM MESA E CADEIRA

Mesa- Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na
cor CINZA, cantos arredondados. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de
18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão- BP,
acabamento frost, na cor CINZA. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica
extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE
(polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na
cor CINZA, colada com adesivo "Hot Melting". Pés confeccionados em tubo de aço carbono
laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1.1/2"), em chapa 16
(1,5mm). Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas
minerais, injetadas na cor CINZA. inta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor CINZA.
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Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados,
moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Ponteiras e sapatas, em
polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura
através de encaixe e pino expansor. Tinta em pó híbrida Epóxi/Poliéster, eletrostática,
brilhante, polimerizada em estufa na cor CINZA.



Dimensões Básicas Mesa: Altura: 760mm; Largura: 1200mm; Profundidade: 650mm. 4.2.2



Dimensões Básicas Cadeira: Altura Assento: 460mm; Largura: 387,7mm Profundidade do
Assento: 430mm.

ARMÁRIO DE AÇO – 02 PORTAS COLORIDAS
CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES APROXIMADAS:

Construído em chapa 24 (0,60mm), com 02 portas de abrir, fechadura de metal cromado de
abertura simultânea com fechadura de cinco pinos e chave em duplicata, dotada de hastes
de fechamento superior e inferior, medindo 1,98 x 0,90 x 0,40m

Restante da estrutura na cor cinza;
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Deverá conter três prateleiras do mesmo material, moldadas com dobras duplas e reforço
em ômega na parte inferior, reguláveis em altura através de cremalheiras localizadas nas
laterais internas do corpo do armário;



Pés integrados produzidos em chapa ASTM 16 (1,5mm) com 100mm de altura, formato
trapézio. Montagem da estrutura através de soldagem por resistência e sistema MIG;



Portas pivotantes contendo três dobradiças embutidas (invisíveis pela parte externa)
produzidas em chapa 16 (1,5mm), com pino de 4,76mm de diâmetro em aço carbono SAE
1020/1045;



Sistema de tratamento de superfície que garanta no mínimo 240 horas em câmara de
névoa salina e pintura por sistema eletrostático a pó, polimerizado a 220°C com espessura
de camada com 60 microns de espessura e resistência de fixação X1/Y1;



O armário deverá estar suportado por reaquadro com 04 pés a uma altura de 20 cm do
chão em cantoneiras com pintura eletrostática epóxi na cor cinza;



Portas nas cores sugeridas: LARANJA, VERDE, VERMELHO (sendo 04 unidades de cada
cor).

ARMÁRIO DE AÇO ROUPEIRO COM 8 PORTAS:

Armário de aço roupeiro, com 8 compartimentos individuais dispostos em 4 colunas e 2
portas em cada coluna com portas pivotantes independentes e de eixo vertical.

15
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COMPOSIÇÃO:

Produto elaborado em chapa de aço laminado a frio SAE 1010/1020.- Corpo, divisórias,
portas, prateleiras e reforço das portas em chapa #22 (0,75 mm);

Base em chapa de aço #18 (1,25 mm);

Duas dobradiças internas por porta, não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de
aço laminado a frio #14 (1,9 mm), com pino para travamento em aço carbono zincado
branco, com 64mm de comprimento e corpo com 4,75mm de diâmetro;

Sistema de tranca dotado de dispositivo para uso de cadeado (que não acompanha o
móvel);

Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas e livres de rebarbas, não devendo
apresentar pontos cortantes;

Os cantos das dobras deverão conter recortes para alívio, evitando cantos cortantes e
pontiagudos, bem como não deverão possuir rebarbas metálicas;

Prateleiras fixas não visíveis na parte externa, com dobras duplas nos bordos da frente e
fundo, sendo a 1 dobra com no mínimo20mm e a 2 dobra com no mínimo 10 mm. As
dobras laterais simples devem ser no mínimo com 20 mm;

Portas com dobras duplas em todo o perímetro, 1 dobra com mínimo 20mm e 2 dobra
com mínimo 15mm.- Base com dobras duplas, 1 dobra com no mínimo20mm e 2 dobra
com mínimo 15mm;

Os reforços das portas devem ser soldados as mesmas, através de solda ponto espaçados
uniformemente;

Fixar portas por meio de dobradiças embutidas e soldadas com no mínimo 75 mm de altura
total, com duas unidades por porta, dobradas em prensa formando um cilindro para encaixe
do pino;

Rebater a 1800 a dobra interna das portas, no lado de fixação das dobradiças;


Na parte superior do chapéu deverá conter a logomarca do fabricante estampada em alto
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relevo. O acabamento das dobras nos cantos do tampo do armário deve ser com
fechamento sem a utilização de solda externa em que a união das chapas fica nas laterais
com cortes feitos em 45° (arremate);


Sistema de aeração anti-pó em todas as portas tipo veneziana, com cinco aberturas, na
posição horizontal e com ângulo de abertura externo, confeccionado por meio de repuxo e
cisalhamento, com no mínimo 75mm de largura e 10mm de altura;



Pés confeccionados em aço carbono chapa #14 (1,90mm) de espessura, estampado e
dobrado, com desenho de conicidade negativa e dobrado em “L” com 100 mm de
comprimento e aba de 60mm na parte superior;



Para controle do desnível do piso possui sapatas niveladoras em nylon injetado, para
contato na superfície do piso e acabamento em chapa de aço estampado cromado ou
zincado;



A montagem do roupeiro deve ser por meio de encaixes e travamento por meio de rebites
de alumínio, sem a utilização de soldas;



Tratamento anti-ferruginoso das superfícies com resistência à corrosão em superfícies com
tecnologia nanocerâmica com conversor químico de zircônio com adição de tensoativo
desengraxante;



Pintura em tinta em p híbrida, ep xi-poli ster, eletrostática, com caracterísitcas
antibacterianas, polimerizada em estufa, com espessura minima 40 mícrons e aderência
x0/y0 com tempo de cura de 10 a 30 minutos e temperatura entre 180°C a 220°C;



Laudo de nevoa salina que assegure resist ncia corrosão em c mara de n voa salina de
no mínimo 300 horas conforme NB
094 – Material Metálico evestido e Não evestido
Corrosão por Exposição N voa Salina . O grau de corrosão não deve ser maior que Ri 1
(conforme ISO 4628-3);



O laudo técnico de ensaio de resistência à corrosão da pintura em câmara de névoa salina
deverá ser emitido e comprovado por laboratório acreditado pelo CGCRE-INMETRO,
podendo ter como referencia mobiliário de aço;

GARANTIA:

Vinte e quatro meses contra defeitos de fabricação e oxidação. Obs.: A data para cálculo da
garantia deve ter como base nota fiscal. COR: Cor cinza – RAL 7040; Injetados na cor cinza
compatível;
DIMENSÕES:

Altura: 1950mm(+/-10mm); Largura: 1245mm (+/10mm); Profundidade:400mm (+/-10mm).

16

25

GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS - Produto Certificado pela ABNT, atendendo aos
requisitos da Norma 13961:2010 - Produto deve ser fabricado por madeira controlada do FSC
DESCRITIVO:

Gaveteiro volante, com 3 (três) gavetas, confeccionado em madeira prensada de MDP
(mediumdensityparticleboard) com ambas as faces em BP (laminado melamínico de baixa
pressão) com textura tátil com efeito 3D e proteção antibacteriana, com acabamento fosco
garantindo que não haja reflexão, cor a ser definida;

Bordos em perfil termoplástico plano, no mesmo padrão do revestimento;

Estrutura interna das gavetas em chapas de aço.

Corpo: Composto por tampo e base com espessura de 25 mm, com bordas de 2,0mm de
espessura. Laterais, fundo e frentes de gaveta com 18 mm de espessura e acabamento em
borda de 1mm de espessura. Travamento do conjunto com sistema de montagem minifix,
com buchas em zamak cravadas no substrato e cavilhas.

Gavetas: 3 gavetas com frentes em MDP BP e estrutura interna em chapas de aço carbono
laminado a frio 1006/1008, cortadas em uma única peça conformada a frio por processo
mecânico de puncionamento e dobra, com as partes unidas por solda a ponto, equipadas
com corrediças telescópicas de extração total. Fechadura de tambor de giro, 2 chaves
escamoteáveis com posicionamento frontal e fechamento simultâneo. Puxadores embutidos
em alumínio anodizado e acabamento com ponteira em polipropileno com dimensões
174mm x 44mm x 15mm (C x A x P). Sistema de travamento de gavetas anti-tombamento
para limitar a abertura de uma gaveta de cada vez.

Rodízios: Para fácil movimentação do móvel rodízios duplos com diâmetro de 50 mm e
pistas em Poliuretano (PU), com chapa estampada com 4 furos em formato de oblongo de
8 mm x 5 mm, fabricado em chapa de aço #14 (1,90 mm) zincado, sendo dois com travas.
As fitas de bordo devem ser fixadas ao substrato dos painéis de madeira por adesivo termo
fusível a base de Etileno Vinil Acetato, aplicada exclusivamente pelo processo de colagem
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“hot melting”, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando
arredondamento dos bordos com raio de 2,0mm para bordos de 2,0mm e 1,00mm para
bordos de 1,0mm.
Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos
cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos devem receber
solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e irregularidades de
solda, rebarbas e arredondar cantos agudos. Peças injetadas não devem apresentar
rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.
Todos os componentes metálicos recebem acabamento das superfícies por eletrodeposição
de pigmentosmicronizados, compostos por resinas termofixas de base epóxi-poliéster
polimerizáveis às altas temperaturas (200°C), formando uma película plástica uniforme com
espessura mínima de 40 mícrons e aderência x0/y0, garantindo no processo de pintura a
resistência à névoa salina de 240 horas, sendo expostas a uma atmosfera especificada na
NBR 8094, com grau de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser
maior que Ri1.
DIMENSÕES:Altura:608mm (+/-3mm); Largura: 474mm (+/-3mm); Profundidade: 506mm
(+/-3mm).

O licitante vencedor deverá apresentar:

Certificação de produto para com a NBR-13961:2010 da ABNT.

A empresa fabricante deve ser certificada FSC, e o produto tem que ser fabricado por
madeira controlada do FSC.


Certificação de cadeia de custódia para produtos de madeira comprovando que na
fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são
oriundos de madeira certificada.



Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão,
obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal
certificada de manejo florestal sustentável; Para a referida comprovação poderão ser
apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº
53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de
Cadeia de Custódia FSC – Forest StewardshipCouncil, ou similares, desde que emitidos
por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou
internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; Os
Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio
de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.

ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS - Produto Certificado pela ABNT, atendendo aos requisitos
da Norma 13961:2010 - Produto deve ser fabricado por madeira controlada do FSC
DESCRITIVO:

Armário Baixo com duas portas confeccionado em madeira prensada de MDP
(mediumdensityparticleboard) com ambas as faces em BP (laminado melamínico de baixa
pressão) com textura tátil, com efeito, 3D e proteção antibacteriana, com acabamento fosco
ou semi fosco garantindo que não haja reflexão; cor a ser definida;
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Bordos em perfil termoplástico plano, no mesmo padrão do revestimento;



Corpo: Composto por tampo e base com espessura de 25mm, com borda de 2,0mm de
espessura. Laterais, fundo, prateleira e portas com 18mm de espessura e acabamento em
borda de 1mm de espessura. Travamento do conjunto com sistema de montagem minifix,
com buchas em zamak cravadas no substrato e cavilhas.



Portas: Duas portas de abrir, com dobradiças em zamak, abertura 270°. Fechadura tipo
cremona com varão para travamento das portas, acompanhando 2 chaves escamoteáveis.
Puxadores embutidos em alumínio anodizado e acabamento com ponteira em polipropileno
com dimensões 174mm x 44mm x 15mm (C x A x P). As portas devem estar de acordo com
a Norma ABNT NBR 13961:2010 referente ao ensaio de estabilidade com as cargas
verticais nas partes móveis.



Prateleira: Uma prateleira ajustável, com sistema de travamento através de suportes de
prateleira em zamack.



Rodapé: Rodapé de aço carbono tubular retangular de 20mm x 30mm. Para controle do
desnível do piso possui 4 (quatro) sapatas niveladoras em nylon injetado na superfície de
contato ao chão, e acabamento em chapa de aço estampado cromado ou zincado. As fitas
de bordo devem ser fixadas ao substrato dos painéis de madeira por adesivo termo fusível
a base de Etileno Vinil Acetato, aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot
melting”, devendo receber acabamento fresado ap s a colagem, configurando
arredondamento dos bordos com raio de 2,0mm para bordos de 2,0mm e 1,00mm para
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bordos de 1,0mm. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos
devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e
irregularidades de solda, rebarbas e arredondar os cantos agudos. Peças injetadas não
devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Todos os componentes
metálicos recebem acabamento das superfícies por eletrodeposição a base de epóxipoliéster polimerizáveis às altas temperaturas (200°C), formando uma película plástica
uniforme com espessura mínima de 40 mícrons e aderência x0/y0, aplicadas sobre a
superfície metálica, garantindo no processo de pintura a resistência à névoa salina de 240
horas, sendo expostas a uma atmosfera especificada na NBR 8094, com grau de corrosão
determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri1.


Todas as terminações aparentes recebem acabamento em componentes injetados em
resina termoplástica de alta resistência a choques e atrito, não permitindo pontos, frestas
ou orifícios entre 6,0 a 25,0mm de diâmetro (conforme NBR 14006:2008). As bordas de
portas, prateleiras e outros elementos construtivos do armário acessíveis ao usuário, bem
como puxadores, devem ser arredondados e livres de rebarbas, e não devem ter arestas
cortantes conforme ensaio de bordas cortantes (5.8 da NM 300-1).O armário deve resistir
às forças que possam provocar elevação de um ou mais pontos de apoio, o que leva ao
tombamento do armário, de acordo com os ensaios de estabilidade, previsto no item 6.2.3
da ABNT NBR 13961:2010.

DIMENSÕES:

Altura: 810mm (+/-3mm); Largura: 904mm (+/-3mm); Profundidade:506mm (+/-3mm).
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O licitante vencedor deverá apresentar:

Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17, assinado por Engenheiro de
Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, acompanhado da ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica, devidamente recolhida - (lei federal n° 6.496, de 0 7/12/77) de
acordo com a resolução nº 437 CONFEA portaria 3.751 de 23.11.1990 e artigo 67 da lei
federal nº 5194.

Certificação de produto para com a NBR-13961:2010 da ABNT.

A empresa fabricante deve ser certificada FSC, e o produto tem que ser fabricado por
madeira controlada do FSC.

Certificação de cadeia de custódia para produtos de madeira comprovando que na
fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são
oriundos de madeira certificada.

Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão,
obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal
certificada de manejo florestal sustentável; Para a referida comprovação poderão ser
apresentados: Certificado do CADMADEIRA, instituído pelo Decreto Estadual nº
53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia CERFLOR ou Certificado (selo) de
Cadeia de Custódia FSC – Forest StewardshipCouncil, ou similares, desde que emitidos
por entidade ou organismo credenciador (certificador) reconhecido nacional ou
internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia produtiva; Os
Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por meio
de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.
MESA RETA MODELO DIRETOR - Produto Certificado pela ABNT, atendendo aos requisitos da
Norma 13966:2008; Produto deve ser fabricado por madeira controlada do FSC
DESCRITIVO:

Mesa
reta
individual
confeccionada
em
madeira
prensada
de
MDP
(mediumdensityparticleboard) com BP (laminado melamínico de baixa pressão) com textura
tátil, com efeito, 3D e proteção antibacteriana, cor a ser definida. Estrutura composta por
pés e travessas em aço carbono estampadas em repuxo com colunas formadas por tubo
retangular e calha para passagem de fiação vertical. Estrutura confeccionada com colunas
em tubo retangular de 50 mm x 30 mm com parede de 1,50mm em aço carbono; base de
apoio ao chão em chapa de aço #14 (1,90mm), estampada em repuxo com formato
estrutural e desenho orgânico em “V” invertido, acabamentos arredondadas, com
dimensões de 600 mm x 80mm x 53mm (C x A x L) e abertura para encaixe da coluna e
soldada por dentro do pé de forma que fique invisível ao usuário; para controle do desnível
do piso cada base possui sapata niveladora em nylon injetado na superfície de contato ao
chão. Calha de fiação fixada por sistema de travamento para fácil remoção, formada por
chapa de aço carbono de 0,90 mm de espessura, dobrada em formato de “U”, e com
abertura estampada na parte superior de contato ao tampo em que receber um passa-fios
com tampa de arremate em formato semioblongo com dimensões de 70mm x 30mm e logo
da empresa em alto relevo para identificação da mesma; travessa sob o tampo estampada
em repuxo com formato estrutural em chapa de aço carbono de 1,90mm de espessura, com
520mm x 67mm x 20mm (C x L x A), com estampo em repuxo rebaixado para receber os
parafusos e chanfros frontal e posterior com ângulo de 25° para acabamento.Tampo com
espessura
de
25
mm
elaborado
em
madeira
prensada
de
MDP
(mediumdensityparticleboard) com ambas as faces em BP (laminado melamínico de baixa
pressão) com proteção antibacteriana e com acabamento fosco garantindo que não haja
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reflexão; bordos em perfil termoplástico plano, no mesmo padrão do revestimento, com
espessura de 2,50mm e raio da borda de contato com o usuário de 2,5mm, de acordo com
o item 3.5 da Norma ABNT NBR 13966:2008; painel de privacidade com espessura de
18mm no mesmo material e padrão de acabamento do tampo, fixados aos montantes
através de pontos de fixação usinados com sistema de montagem minifix, compondo
juntamente com as partes metálicas um conjunto rígido.Dimensões do tampo: 1600mm x
700mm x 25mm.


A mesa deverá atender aos requisitos dimensionais para a superfície de trabalho, de
acordo com o item 4.1.1 da Norma ABNT NBR 13966:2008.As fitas de bordo devem ser
fixadas ao substrato dos painéis de madeira por adesivo termo fusível a base de Etileno
Vinil Acetato, aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”, devendo
receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos
com raio de 2,5mm.Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo
apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todos os encontros de tubos
devem receber solda em todo o perímetro da união. Devem ser eliminados respingos e
irregularidades de solda, rebarbas e arredondar os cantos agudos. Peças injetadas não
devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.



A mesa deve atender aos requisitos mecânicos de segurança referentes à estabilidade,
resistência, fadiga e queda, de acordo com ensaios previstos no item 6 da Norma ABNT
NBR 13966:2008.Todos os componentes metálicos recebem acabamento das superfícies
por eletrodeposição de pigmentos 100% sólidos, micronizados, compostos por resinas
termo fixas de base epóxi-poliéster polimerizáveis às altas temperaturas (200°C), aplicadas
sobre a superfície metálica tratada quimicamente em processo nanocerâmico de
fosfatização orgânica, livre de componentes voláteis e metais pesados tóxicos, garantindo
no processo de pintura a resistência à névoa salina de 300 horas.
DIMENSÕES:

Altura: 740 mm (+/-10 mm) (do chão ao tampo); Largura: 1600 mm (+/-3 mm);
Profundidade: 700 mm (+/-3 mm).
O licitante vencedor deverá apresentar:

Laudo de conformidade ergonômica para com a NR 17

Certificação de produto para com a NBR-13966:2008 da ABNT.

Relatório de ensaio referente NBR 8094:1983 – Material Metálico Revestido e Não
Revestido - Corrosão por Exposição à Névoa Salina (Relatório de ensaio preferencialmente
do produto ou produto de mesma linha – Moveis de escritório)

Relatório de ensaio referente NBR 8095:1983 – Material Metálico Revestido e Não
Revestido – Corrosão por Exposição à Atmosfera Saturada (Relatório de ensaio
preferencialmente do produto ou produto de mesma linha – Moveis de escritório)


Relatório de ensaio referente NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes Determinação da
espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio (Relatório de
ensaio preferencialmente do produto ou produto de mesma linha – Moveis de escritório)



Relatório de ensaio referente NBR 11003:2009 – Tintas – Determinação da aderência
(Relatório de ensaio preferencialmente do produto ou produto de mesma linha – Moveis de
escritório);



Certificação de cadeia de custódia para produtos de Madeira comprovando que na
fabricação do produto, 100% (cem por cento) dos componentes de madeira utilizados são
oriundos de madeira certificada.



Todos os produtos ou subprodutos de madeira que compõem o mobiliário deverão,
obrigatoriamente, ser oriundos de florestas nativas ou plantadas, tendo procedência legal
certificada de manejo florestal sustentável;
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Para a referida comprovação poderão ser apresentados: Certificado do CADMADEIRA,
instituído pelo Decreto Estadual nº 53047/2008; Certificado (selo) de Cadeia de Custódia
CERFLOR ou Certificado (selo) de Cadeia de Custódia FSC – Forest StewardshipCouncil,
ou similares, desde que emitidos por entidade ou organismo credenciador (certificador)
reconhecido nacional ou internacionalmente, que garanta a rastreabilidade de toda a cadeia
produtiva;

Os Certificados de Cadeia de Custódia apresentados terão sua validade confirmada, por
meio de consulta via internet nos sites das entidades emissoras.
CAMA EMPILHÁVEL

As duas cabeceiras devem ser inteiriças, formadas por uma única peça, produzidas em
polipropileno. O produto deverá ser atóxico, com aditivo antibacteriano, eficaz para cepas
gran-positivas e gran-negativas, apresentar excelente acabamento, sem rebarbas e bordas
cortantes.

19

20

21

22

01

05

05



As duas estruturas laterais devem ser em tubos de alumínio com espessura mínima de
1,59mm de alta qualidade de acabamento, além de ótima resistência a corrosão em geral,
incluindo corrosão por tensão, umidade e salinidade. Deverá ainda, ser leve e resistente.



A área de repouso deve ser composta por um leito de rede vazada, 100% poliéster
empastado em PVC, com espessura mínima de 0,51mm e gramatura mínima de 310g/m2,
com anti-fungo, anti-uv, anti-oxidante, anti-chama, isento de ftalatos, anti-transpirante e
lavável. As laterais devem ser soldadas de maneira uniforme e resistente a tração manual.



Alta resistência a peso, suportando até 50 kg.



Ponteiras de borracha antiderrapante para que a caminha não deslize, permitindo que a
criança possa se movimentar de forma segura durante o sono. Deve ser fixada de maneira
que não se solte facilmente.



Todo o conjunto deve estar bem montado, de forma segura, firme e bem tencionado, sem
imperfeições como onda no leito ou ainda o efeito de "barriga" no centro da caminha.



Sem velcro e sem parafusos. A cama não deve conter pequenas peças que possam se
soltar facilmente, podendo passar por avaliação se o conjunto é seguro.



A cama empilhável é composta por módulos, este sistema permite que todos os seus
componentes sejam repostos.



Medidas mínimas: 135 cm comprimento x 60 cm largura x 13 cm altura.



Apresentar laudo de certificação em conformidade para segurança, regulamentado pela
NBR-nm 300/2014.

LAVADORA DE ROUPAS – 11KG
Características:

Função Turbo Performance, para roupas mais sujas com 05 programas de lavagem e 4
níveis de água;

Ciclo Tira Manchas melhora a eficiência de limpeza das roupas encardidas;

Avança etapas;

Enxague Amaciante;

Diluição Anti-Manchas;

Ciclo Tira Manchas;

Dispenser para sabão, amaciante e alvejante;

Capacidade para 11kg de roupas;

Acesso ao cesto pelo lado superior;

Tensão/Voltagem – 110V

Acabamento do cesto: aço inox

Dimensões:
Altura com a tampa fechada: 105cm
Altura com a tampa aberta: 142cm
Largura: 62cm
Profundidade: 61cm

Cor: Branca

Consumo de energia: A
PANELEIRO COM 06 PORTAS

Paneleiro 6 portas, produzido em aço com pintura eletrostática a pó de alto brilho e
resistente. Com dobradiças metálicas de pressão, puxadores em ABS metalizados com
verniz UV de alto brilho.

Tipo de porta: bater

Puxador: Externo

Quantidade de portas: 06

Quantidade de prateleiras: 05

Cor: Branco

Dimensões aproximadas:
Altura: 1,79m
Largura: 0,70m
Profundidade: 0,28m
CÔMODA BRANCA COM 4 GAVETAS

Cômoda Infantil, estrutura em MDP/MDF 12/15mm, acabamento com pintura UV (Brilho);

Composta por gavetas com corrediças metálicas que deslizam com facilidade;

20



Pés plástico;



Cor: branca;



Dimensões aproximadas:
Altura: 100 cm
Largura: 84,6 cm
Profundidade: 45 cm
Sistema de Montagem: Parafusos, cavilhas.

TV 49”
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Televisor com tela de 49 polegadas em resolução Full HD. Tecnologia Smart, com sistema
operacional Android, possui a função DNR, que reduz os ruídos de imagem e Som Surround,
que recria um ambiente mais realista de áudio, aumentando a qualidade sonora.

Tecnologia da tela: LED;

Taxa de atualização: 60Hz;

Recursos de vídeo: Midiacast, Progressive Scan, Ginga, DNR, Receptor DTV, CC, Info,
Guide, Sleep;

Recursos de áudio: SAP/MTS, Som Surround, Equalizadores de som predefinidos;

Potencia de áudio: 20 Wrms

02 entradas laterais USB;

02 entradas HDMI;

Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA); 2 entradas HDMI; Saída de áudio digital coaxial;
Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo; 2 entradas USB 2.0: reproduz
filmes, músicas e fotos; Entrada RJ45¹; Saída estéreo; Dispositivo wireless integrado;

Wi-Fi integrado;

Conversor Digital integrado;

Recursos: Resolução: FullHD 1920 x 1080 (pixels); Tecnologia Smart Android;

Dimensões aproximadas: 64,7x109,8x8,7cm(AxLxP)
TV LED 40”
DESCRIÇÃO

Televisor em cores, LED de 40”, widescreen, resolução mínima de 1920 x 10 0 píxels,
com comandos de sintonia, operações frontal ou lateral, acompanhado de controle remoto
com comandos básicos. Moldura na cor preta

O aparelho deverá apresentar selo do Programa Nacional de Energia Elétrica - PROCEL.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tela LED.

Recepção e reprodução de som Estéreo/Sap.

Seleção automática de canais.

Sistema PAL-M e NTSC (automático).

Funções com visualização na tela.

Fonte de alimentação bivolt: tensão de alimentação 110V/127V e 220V/240V - AC 50/60Hz
(comutação automática).

Cordão de alimentação e plugue de acordo com ABNT NBR

14.136:2012 – Plugues e tomadas para uso doméstico e
análogo até 20A/250V em corrente alternada.

Função para fi xação na parede: padrão VESA até ( 400 x
400 )mm.
CONEXÕES
O televisor deve apresentar, no mínimo, as seguintes conexões :

Entrada de antenas para recepção de sinal de TV.

1 entrada de USB

2 entradas HDMI.

Obs.: A entrada de USB citada deve permitir conexão multimídia e não deve ser destinada
a uso exclusivo de manutenção do aparelho.
ACESSÓRIOS

Controle remoto com 1 jogo de pilhas alcalinas.

Cabo de força bivolt.

Cabo HDMI X HDMI: comprimento de 3 à 5 metros.
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GARANTIA

Certificado de garantia com prazo mínimo de 1 (um) ano.

Obs.: A data para cálculo da garantia deve ter como base o último dia da entrega do lote
correspondente à ordem de fornecimento.
CAIXA DE SOM MULTIFUNCIONAL FALANTE 12”

Canais de Entrada: 3;

Canal 1: 1 Entrada Microfone/Guitarra (P10 ¼);

Entrada: 1 Linha/Guitarra Ativa (P10 ¼) com Controle de Volume ;
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Canal 2: 1 Entrada Microfone/Guitarra (P10 ¼);
Entrada: 1 Linha/Guitarra Ativa (P10 ¼) com Controle de Volume;
Canal 3: 2 Entradas para Teclado;Entrada: 1 Dupla L&R Auxiliar CD/DVD/MP3-4 (RCA)
com Controle de Volume;

Entrada: 1 SD e 1 Entrada USB com Comandos Play, Pause, Avanço e Retr.
SD/USB Potência Real: 55 Wrms;

Programa Musical: 110W;

Alto Falante: 1 de 12”, Tweeter: 1,

Controle: Grave, Médio e Agudo;

Efeito: Delay (Echo) nos Microfones;

Saída:Auxiliar de Energia – AC. Led: Indicador de Clip;

Baixo Nível: de Microfonia;

Baixo Nível: de Ruído;

Tensão AC:120/240;

Peso Líquido: 17,1 Kg;

Dimensões: (Altura x Largura x Profundidade) 650x540x260mm.

Acompanha 02 microfones sem fio os quais tem ajuste de volume independente e podem
sem mixados com o som de fundo proveniente de musicas do pendrive ou cartão SD, os
microfones também tem câmera de eco ajustável, cabo para recarregar na tomada,
conector para recarregar no cinzeiro, e controle remoto.
CARRINHO DE BEBÊ

Para bebês de até 15 Kg;

Encosto reclinável em 4 posições;

Cabo reversível ;

Cinto de segurança de 5 pontos;

Acolchoado em tecido removível e lavável e com a função de dupla face;

Bandeja do bebê removível e com fácil encaixe de travamento;

4 rodas dianteiras giratórias;

4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios;

Capota retrátil e removível, confeccionada em tecido emborrachado;

Trava para acoplamento do dispositivo de retenção;

Cor rosa(15 unid); azul(15 unid)

Dimensões aproximadas:
Altura: 1,03 m
Largura: 51,00 cm
Profundidade: 87,00 cm
Peso: 10,05 kg
SUPORTE PARA TV 32" ATÉ 50"
DESCRIÇÃO

Suporte para TV LCD/LED/PLASMA/3D de 32 Polegadas até 50 Polegadas permite
inclinação de até +/-15° Rotação de até +/-90°

Distância da parede: 74mm a 529mm Carga Máxima: 40 kg Vesa: 200mm x 100mm/
200mm x 200mm/ 300mm x 200mm/ 300mm x 300mm/ 400mm x200mm/ 400mm x 300mm/
400mm x 400mm Pré Montado


Conteúdo da embalagem: 1 SUPORTE PARA TV, 1 MA NUAL, 1 KIT para instalação

DIMENSÕES

Dimensao aprox. Largura: 44

Dimensao aprox. Profundidade: 43.8


Dimensao aprox. Altura: 13.8



Peso Liquido aprox: 2.6
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pela presente declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido
no inciso VII, do artigo 4º, da Lei federal nº 10.520, de 17/07/02, sob as penalidades
cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital.

_______________ de ______________ de 2.017.

_______________________________
Nome da Empresa
Nome assinatura do responsável
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ANEXO III

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 636/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017

À
Prefeitura Municipal de Guariba
Comissão Permanente de Licitação
Guariba - Estado de São Paulo

Prezado Senhores.

A empresa ____________________________________, com sede à
______________________________, na cidade de ___________________, Estado de
___________________, CNPJ nº ____________________, Inscrição Estadual nº
___________________, credencia o senhor _______________________________, CPF nº
__________________, RG nº ___________________, para representá-la no Pregão
Presencial nº 119/2017, referente ao Processo de Licitação nº 636/2017, perante a
Comissão Permanente de Licitação, podendo praticar todos os atos inerentes ao certame,
com plenos poderes específicos para formular lances verbais, negociar preços, apresentar
impugnações, interpor recursos e manifestar-se quanto à desistência dos mesmos, prestar
esclarecimentos, receber avisos e notificações, e assinar atas.

Atenciosamente

____________, ___ de _____________ de 2.017.

________________________
(representante da licitante)

Nome: _____________________
RG nº _____________________

Cargo________________________
CPF ________________________
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2017

MODELO DE DECLARAÇÃO - SOMENTE PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

DECLARAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) ___________________, CNPJ nº
___________________, com sede __________________________, (endereço completo)
por intermédio de seu representante legal, para fins do Pregão Presencial n° 119/2017
DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:
a) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte, em
atendimento à Lei Federal Complementar 123/2006.
b) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Federal Complementar 123/2006,
estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal
habilitação, em cumprimento ao art. 32,§2º, da Lei nº 8.666/93.

Local e Data

_________________________________
(assinatura do representante legal)

Nome ou carimbo do declarante: ____________________________________
Cargo ou carimbo do declarante: ____________________________________
Nº da cédula de identidade: ________________________________________
Telefone, fax e e-mail para contato: __________________________________
OBS: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da licitante.
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ANEXO V
(MINUTA)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ........./2017
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 636/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 119/2017

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARIBA, inscrita no CNPJ nº 48.664.304/0001-80, doravante denominada PREFEITURA, representada pela Sra.
ANDRÉIA ROCHA BATISTA RODRIGUES, Presidente da Comissão Permanente de Licitações, de acordo com a
atribuição que lhe foi conferida pelo Decreto nº 3.347, de 24 de Agosto de 2.017, e de outro lado a empresa ..........,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº .........., estabelecida na .........., nº .......... - SP, daqui por diante denominada
FORNECEDORA, resolvem REGISTRAR os preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1.993, com as alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 2.744, de 13 de Março de 2.013 e ulteriores
alterações, mediante as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo
e obrigacional às partes.
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1 - Fornecimento parcelado de móveis escolares e de escritório, e eletroeletrônicos,
destinados às unidades de ensino e Secretaria Municipal de Educação, conforme relação constante do Anexo I do
presente Edital, constantes do Edital nº 636/2017 e nas quantidades solicitadas em cada requisição dos órgãos
interessados.
CLÁUSULA II – DA VALIDADE DOS PREÇOS
2.1 – A presente ata de registro de preços terá a validade de até 06 (seis) meses, a partir da
data de sua publicação, em cujo prazo a PREFEITURA não será obrigada a firmar as contratações, ou expedir as
ordens de fornecimento ou de execução de serviços comuns, que deles poderão advir, facultando-se a realização de
licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao FORNECEDOR registrado preferência de
fornecimento ou execução, em igualdade de condições com os demais.
2.2 – O prazo de validade desta ata de registro de preços, não poderá ser prorrogado, salvo
se sua duração não ultrapassar a 12 (doze) meses, quando, então, admitir-se-á a prorrogação, desde que a soma dos
períodos de vigência não atinja o limite máximo anual.
CLÁUSULA III – DA UTILIZAÇÃO DA ATA
3.1 - Poderão utilizar-se da ata de registro de preços os órgãos interessados ou não da
PREFEITURA, mediante prévia consulta na ata de registro de preços e desde que devidamente comprovada a
vantagem administrativa e respeitada, no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei federal nº 8.666/93,
na Lei federal nº 10.520/2002 e no Decreto municipal nº 2.744/2013, relativas à utilização do sistema de registro de
preços.
CLÁUSULA IV – DOS PREÇOS
4.1 - O preço ofertado pela empresa signatária da presente ata de registro de preços é o
especificado na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação e o ato de homologação do objeto do Pregão
Presencial nº 119/2017.

ITEM

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

4.2 - Em cada fornecimento ou execução decorrente desta ata serão observadas, quanto ao
preço, às clausulas e condições constantes do Edital nº 636/2017, do Pregão Presencial nº 119/2017, que a precedeu e
a íntegra do presente instrumento de registro de preços.
CLÁUSULA V – DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO
5.1 – O objeto desta licitação deverá ser entregue em até 20 (vinte) dias, após a
solicitação/ordem de fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Educação. A entrega deverá ser realizada no
Almoxarifado Municipal, localizado na Rodovia Vicinal Alpheu Bellodi km 03 - Fazenda Santa Cruz s/n - Guariba/SP, no
horário da 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 horas.
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5.2 – Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados, de forma a não serem
danificados durante a operação de transporte, carga e descarga.
5.3 - As parcelas deverão ser entregues em quantidades de acordo com as necessidades de
consumo, acompanhada da respectiva nota fiscal.
5.4 – A empresa vencedora obriga-se a entregar qualquer que seja a quantidade do objeto
dos preços registrados, não sendo admitido o acúmulo de pedidos para entrega posterior.
5.5 - Só serão emitidos atestados de recebimento se o objeto entregue estiver plenamente de
acordo com as especificações constantes deste edital e seus anexos.
CLÁUSULA VI – DO PAGAMENTO
6.1 - Em todos os fornecimentos ou execução, mediante contrato ou respectiva ordem, o
pagamento será efetuado por crédito em conta corrente do FORNECEDOR, preferencialmente, em instituição
financeira oficial, em até 30 (trinta) dias, a contar da data de expedição do atestado comprobatório do correto
fornecimento ou execução, ao qual se juntará a nota fiscal/fatura, de acordo com as formalidades previstas no edital.
CLÁUSULA VII – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO
7.1 - A entrega dos produtos ou a execução dos serviços comuns só estará caracterizada
mediante o recebimento da respectiva ordem de fornecimento ou de execução, ficando o FORNECEDOR obrigado a
atender todos os pedidos efetuados durante o prazo de vigência desta ata, mesmo a título de antecipação, sempre
devidamente acompanhados da respectiva nota fiscal ou fatura correspondente.
CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES
8.1 - Constatada a falsidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela
empresa licitante, poderá ela, na qualidade de FORNECEDOR, resguardados os procedimentos legais, como a
garantia do contraditório e da ampla defesa, sofrer as sanções abaixo, a critério da PREFEITURA, isolada ou
cumulativamente:
a) impedimento para registro na ata, se concluída as fases internas e externas do processo
de licitação;
b) cancelamento dos registros de preços da ata;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitações e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 5 (cinco) anos;
d) 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, que será
concedida sempre que o FORNECEDOR ressarcir a PREFEITURA pelos prejuízos resultantes, ou depois de decorrido
o prazo de sanção aplicada com base na letra anterior.
8.2 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo FORNECEDOR, sem
justificativa aceita pelo órgão interessado ou não, resguardados os procedimentos legais pertinentes, como a garantia
do contraditório e da ampla defesa, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, nas seguintes sanções:
a) advertência por escrito;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no
caso de descumprimento parcial, quando da emissão pelo órgão requisitante da ordem de fornecimento, desde que
decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o adimplemento da obrigação contratual, ou então, qualquer outra
irregularidade verificada na execução do objeto ajustado entre as partes;
c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, no
caso de descumprimento total, das obrigações assumidas perante a Administração municipal, após a confirmação de
reincidência do não atendimento das ordens de fornecimento emitidas pelo órgão requisitante, ou das respectivas
notificações da autoridade superior competente;
d) suspensão temporária do direito de participar de licitação e de fornecer à Administração
Pública, por prazo de até 5 (cinco) anos;
e) 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, que será
concedida sempre que o FORNECEDOR ressarcir a PREFEITURA pelos prejuízos resultantes, ou depois de decorrido
o prazo de sanção aplicada com base na letra anterior.
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8.3 - As sanções que vierem a ser aplicadas ao FORNECEDOR inadimplente serão
registradas no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF.
8.4 - A aplicação das sanções previstas no edital não exclui a possibilidade de aplicação de
outras, estabelecidas em lei, inclusive, responsabilização do FORNECEDOR por eventuais perdas e danos causados à
PREFEITURA ou a terceiros.
CLÁUSULA IX – DO REAJUSTAMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA
9.1 - Considerando que o prazo máximo de validade da presente ata, mesmo
compreendendo as hipóteses de prorrogação, não pode ultrapassar de 12 (doze) meses, em cumprimento ao disposto
no § 1º, do artigo 28, da Lei federal nº 9.069, de 29/06/1995, e demais legislação correlata, é vedado quaisquer
reajustamento dos preços registrados.
CLÁUSULA X – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
10.1 - Os bens adquiridos ou os serviços comuns executados serão recebidos, conferidos e
vistoriados pelo agente designado pelo órgão interessado ou unidade requisitante, representante da PREFEITURA, de
conformidade com o disposto no artigo 73, da Lei federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes, a quem competirá
a emissão de atestado que comprove a regularidade do atendimento da obrigação, nos termos da Lei federal nº
10.520/2002 e do Decreto Municipal nº 2.744/2013.
CLÁUSULA XI – DA REVISÃO DOS PREÇOS
11.1 – Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão
gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na letra “d”, do
inciso II, do “caput”, do artigo 65, da Lei federal nº .666, de 1.993.
11.2 – Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por
motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará o FORNECEDOR para negociar a redução dos preços aos
valores praticados pelo mercado.
11.3 – O FORNECEDOR que não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo
mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, enquanto que a ordem de
classificação dos que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado será observará para novo registro de
preços.
11.4 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o
FORNECEDOR não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
I – liberar o FORNECEDOR do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes
do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes
apresentados; e,
II – convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação e
novo registro de preços.
CLÁUSULA XII – DO CANCELAMENTO DA ATA
12.1 – Não havendo êxito nas negociações, na forma do inciso II, do subitem 9.4, da cláusula
anterior, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação ou cancelamento da ata de registro de preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
12.2 - O registro do FORNECEDOR será cancelado quando descumprir as condições desta
ata; ou não retirar a ordem de fornecimento ou execução equivalente, no prazo fixado, sem justificativa aceitável; ou
então, não aceitar reduzir o seu preço registrado; ou sofrer as sanções previstas nos incisos III ou IV, do “caput”, do
artigo 87, da Lei federal nº 8.666, de 1.993, ou no artigo 7º, da Lei federal nº 10.520, de 2.002.
12.3 – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados, ou também:
I – por razão de interesse público;
II – em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato ou da ordem de
fornecimento ou execução; ou,
III – a pedido do FORNECEDOR.

28

12.4 – A comunicação do cancelamento do preço registrado será feita, direta e
pessoalmente, ou por correspondência pelos Correios com Aviso de Recebimento, juntando-se o comprovante aos
autos do processo de licitação, que deram origem a esta ata de registro de preços.
CLÁUSULA XIII - DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO
13.1 - As despesas correrão à conta de dotações próprias consignadas no Orçamento Geral
do Município de Guariba, para o exercício financeiro de 2.017, observada as seguintes classificações orçamentárias:
02.17.01.12.361.0016.2.017.000.3.3.90.30;
02.17.02.12.365.0021.2.020.000.3.3.90.30;
02.17.03.12.361.0017.2.039.000.3.3.90.30;
02.17.03.12.365.0017.2.040.000.3.3.90.30;
02.17.01.12.361.0016.2.017.000.4.4.90.51;
02.17.02.12.365.0021.2.020.000.4.4.90.51;
02.17.03.12.361.0017.2.039.000.4.4.90.51;
02.17.03.12.365.0017.2.040.000. 4.4.90.51.
CLÁUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1 – Fica eleito o Fórum da Comarca de Guariba para dirimir dúvidas ou questões que
encontrem forma de resolução amigável, pelas vias administrativas, entre as partes, sendo este irrenunciável pela
PREFEITURA, diante do que dispõe o § 2º, do artigo 55, da Lei federal nº 8.666/93.
14.2 – Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei federal nº 10.520/2002 e o
Decreto Municipal nº 2.744/2013, e demais normas aplicáveis à espécie.
..............

E, por estarem assim, justos e acordados, assinam as partes o presente instrumento, em 3
(três) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, que abaixo também subscrevem, para que produza
todos os efeitos legais.
Guariba, .............. de 2017.

ANDRÉIA ROCHA BATISTA RODRIGUES
PRESIDENTE DA C. P. DE LICITAÇÕES
(PREFEITURA)

(FORNECEDORA)

TESTEMUNHAS:
____________________________

____________________________
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