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EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 

MODO DE DISPUTA ABERTO 

 

Processo nº: 020/2023 

Modalidade: Pregão Eletrônico 012/2023 

Edital nº: 012/2023 

Forma: Eletrônica 

 

Tipo: Menor Preço por Item. 

Objeto: Aquisição de equipamentos para o Proinfância (Programa Plano de Ações 

Articuladas), conforme Termos de Compromisso e Processos do Ministério da Educação 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e Anexo I. Termos de Compromisso 

números: 202240769-5, 202240768-8, 202240764-8, 202240771-5 e 202240762-6. 

Processos números: 23400.000610/2022-10, 23400.000607/2022-04, 23400.000606/2022-

51, 23400.000617/2022-31 e 23400.000603/2022-18. 

 

O Município de Abadia dos Dourados – MG, através da Secretaria Municipal de 

Educação com endereço na Rua Dr. Calil Porto, 380 – Centro, por meio do setor de Licitações, 

através do Pregoeiro e equipe de apoio designados pela Portaria nº 002 de 03 de Janeiro de 

2022, com autorização do Gestor do Departamento, de acordo com a Lei nº 8.666 de 21 de 

Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal 756/2010, Lei 

Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto 

de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que Aprova o Regulamento para 

a Modalidade de Licitação Denominada Pregão, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro 

de 2019, e Decreto Municipal 10.563 de 13 de novembro de 2020 Regulamenta a licitação, na 

modalidade pregão, na forma eletrônica, e demais condições fixadas neste edital, Tornar 

público, para conhecimento dos interessados, que, realizará a licitação na modalidade 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item. 

LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: 

Dia: 30/03/2023 às 13:00 (treze horas). 

ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: 

Dia: 30/03/2023 às 13:00 (treze horas). 

 

SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br  

 DO OBJETO: 

1.1.  Aquisição de equipamentos para o Proinfância (Programa Plano de Ações 

Articuladas), conforme Termos de Compromisso e Processos do Ministério da Educação 
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(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e Anexo I. Termos de Compromisso 

números: 202240769-5, 202240768-8, 202240764-8, 202240771-5 e 202240762-6. 

Processos números: 23400.000610/2022-10, 23400.000607/2022-04, 23400.000606/2022-

51, 23400.000617/2022-31 e 23400.000603/2022-18. 
 

2. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: 

2.1 O presente procedimento licitatório é disciplinado pela Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 

2002, Decreto Municipal 756/2010, Decreto Municipal 10.563 de 13 de novembro de 2020, Lei 

Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto 

de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que Aprova o Regulamento para a 

Modalidade de Licitação Denominada Pregão, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 

2019, Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, Lei nº 8.666 de 21 

de junho de 1993 e suas alterações e, pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus 

anexos. 
 

3 DO CREDENCIAMENTO: 

3.1 Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá estar credenciado no sistema 

“PREGÃO ELETRÔNICO” através do site https://licitanet.com.br/; 

3.2 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico; 

3.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica; 

3.4 O licitante que deixar de assinalar o campo da Declaração de ME/EPP não terá direito 

a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte e equiparadas; 

3.5 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

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

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

4 DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO: 
 

4.1 Este Edital é reservado para a participação das ME´s e EPP´s de acordo com a 

Lei LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 

COMPLEMENTAR 147/2014, Art. 48, inciso I “deverá realizar processo licitatório 

destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais). 
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4.2 Poderão participar deste Pregão os interessados que militem no ramo pertinente ao 

objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, 

constantes deste Edital e seus Anexos;  

4.3 A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das 

condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, 

normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância 

destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame; 

4.4 Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus 

itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes 

deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as 

especificações do ANEXO (TERMO DE REFERÊNCIA); 

4.5 Como requisito para participação no PREGÃO ELETRÔNICO o Licitante deverá 

manifestar, em campo próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação e que sua proposta de preços está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório, bem como a descritiva técnica constante do ANEXO I (TERMO DE 

REFERÊNCIA); 

4.6 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 

sujeitará o licitante às sanções previstas no edital e Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93; 

4.7 Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO: Somente poderão participar deste 

PREGÃO ELETRÔNICO, via internet, os interessados cujo objetivo social seja pertinente ao 

objeto do certame, que atendam a todas as exigências deste Edital e da legislação a ele 

correlata, inclusive quanto à documentação, e que estejam devidamente credenciadas, através 

do site https://licitanet.com.br/; 

4.9.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, 

exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observada data e horário limite 

estabelecidos. 

a)    O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de 

remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do 

licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo: 

a.1 – Para todas  as empresas. 
 

30 dias 90 dias 180 dias 365 dias 
R$ 128,60 R$ 195,20 R$ 267,20 R$ 387,80 

 

b) O referido pagamento/remuneração possui amparo legal no inciso III do art. 5º da Lei nº 

10.520/02. 

4.9.2 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta 
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implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo 

da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo; 

4.9.3 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de 

responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo do Município de Abadia dos Dourados - MG, 

em nenhuma hipótese responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável 

pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua 

eventual desconexão; 

4.9.4 As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data 

marcada para início da sessão pública via internet; 

4.9.5 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico, no site: 

https://licitanet.com.br/; 

4.9.6 O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal 

única e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico; 

4.9.7 O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor 

do Sistema, ou do Município de Abadia dos Dourados - MG, promotora da licitação, 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por 

terceiros; 

4.9.8 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do 

Sistema para imediato bloqueio de acesso; 

4.10 Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, as empresas enquadradas 

nos casos a seguir: 

4.10.1 Consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição
1
; empresas que 

estiverem em recuperação judicial, processo de falência ou sob o regime de concordata, 

concurso de credores, dissolução ou liquidação, Ressalva: É possível a participação de 

empresas em recuperação judicial, desde que amparadas com certidão emitida pela instância 

judicial competente, que certifique que a interessada está apta econômica e financeiramente a 

participar de procedimento licitatório nos termos da Lei nº. 8666/1993. (TCU, Ac. 8.271/2011-2ª 

Câmara, Dou de 04/10/2011); 

4.10.2 Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública; 

4.10.3 Empresa suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com 

este Município; 

                                            
1 NE - Justificativa para Vedação de Consórcio: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de 
conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial 
técnico, profissional e operacional suficiente para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se 
que é conveniente a vedação de participação de empresas em “consórcio” no Pregão em tela.  
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4.10.4 Empresas que, por quaisquer motivos, tenham sido declaradas inidôneas ou punidas 

com suspensão ou impedidas de licitar por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, 

na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa 

oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. 

Para verificação das condições definidas nesta alínea, a Comissão do Pregão, promoverá a 

consulta eletrônica junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

4.10.5 Empresas cujo dirigente, gerente, sócio ou responsável técnico seja servidor público da 

Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados – MG; 

4.11 A participação na sessão pública da internet dar-se-á pela utilização da senha 

privativa do licitante. 

4.11.1 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os 

documentos referentes à proposta de preço e à habilitação (e seus anexos), deverão ser 

apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do país; 

4.11.2 Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame, quando 

apresentados em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e 

traduzidos para o idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste país; 

4.11.3 Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, 

filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, salvo quando expressamente permitidos 

no Edital; 

4.11.4 Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de 

ilustração dos itens constantes da proposta de preços; 

4.11.5 Os licitantes devem estar cientes das condições para participação no certame e 

assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 

4.11.6 O contratado deverá manter, durante toda a vigência do contrato, as mesmas 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

4.11.7 Os licitantes interessados em usufruir dos benefícios estabelecidos pela Lei 

Complementar nº 123/2006 deverão atender às regras de identificação, atos e manifestação de 

interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Pregoeiro ou pelo sistema eletrônico, 

nos momentos e tempos adequados; 

 

5 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

5.1 Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 

(https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO 

exigidos no edital, proposta com a “DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO”, 

incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o 

horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do 

Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio 
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dessa documentação; 

5.2 As propostas cadastradas no Sistema NÃO DEVEM CONTER NENHUMA 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROPONENTE, visando atender o princípio da 

impessoalidade e preservar o sigilo das propostas. 

5.2.1 Em caso de identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será 

DESCLASSIFICADA pelo pregoeiro; 

5.3 A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 

no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances 

inseridos em sessão pública; 

5.4 O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em 

caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as 

especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas; 

5.5 Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos 

que o compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, 

fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 

objeto desta licitação; 

5.6 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha; 

5.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

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

do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006; 

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

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

negociação e julgamento da proposta; 

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

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

encerramento do envio de lances; 

5.11 O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu 

nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e 

subsequentes lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, 

ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 

6 DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA: 

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

6.1.1 Valor unitário e total do item; 

6.1.2 Marca; 

6.1.3 Fabricante; 

6.1.4 Os preços deverão ser apresentados em até duas casas decimais após a vírgula. 

6.1.5 Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

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

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

6.2 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada; 

6.3 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

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

indiretamente no fornecimento dos bens; 

6.4 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

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

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto; 

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

de sua apresentação; 

 

7 DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO 

DE LANCES: 

7.1 No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as 

propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com 

as especificações e condições detalhadas no item 6.1 do edital; 

7.2 O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a 

proposta ofertada que se encontra inserida no campo “DESCRIÇÃO DETALHADA DO 

OBJETO” do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus 

anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, 

motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou 

apresentarem irregularidades insanáveis; 

7.3 Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou 

manifestadamente inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e 

então DESCLASSIFICARÁ; 

7.4 O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente 

inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na 

fase de aceitabilidade; 

7.5 As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem 

desclassificadas do certame pelo pregoeiro;  
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7.6 Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no 

site https://licitanet.com.br/, conforme Edital; 

7.7 Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 

abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital; 

7.8 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema; 

7.9 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta está definido no Termo de Referência; 

7.10 Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 

prorrogações; 

7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, 

será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 

(dois) minutos do período de duração da sessão pública; 

7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 

(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 

de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários; 

7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente; 

7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 

poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço; 

7.15 Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES 

UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as 

quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase 

de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro poderá convocar no CHAT 

MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores 

arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte; 

7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar; 

7.17 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada 

a identificação do detentor do lance; 

7.18 Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o 

proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, 

podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente; 
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7.19 A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o 

sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;  

7.20 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão 

Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção 

dos lances; 

7.21 O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados;  

7.22 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

(24) vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação no site https://licitanet.com.br/; 

7.23 Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão 

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

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua 

desconexão; 

7.24 A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e 

na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas 

de preços; 

7.25 Nos casos específicos, em relação a itens NÃO exclusivos para participação de 

microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, uma vez encerrada a etapa de 

lances, será efetivada a verificação automática, onde: 

7.26.1 O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 

empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 

disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006 e suas alterações; 

7.26.2 Entende-se como empate àquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores a proposta melhor classificada, depois de encerrada a etapa de lances; 

7.26.3 A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto; 

7.26.4 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 

e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior; 
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7.26.5 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta; 

7.26.6 Na hipótese de não-contratação nos termos previstos neste item, a convocação será 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

7.26 O disposto no item 7.26 somente se aplicará quando a melhor oferta não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

7.27 Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 

sucessivamente, aos bens e serviços: 

7.28.1 Produzidos no País; 

7.28.2 Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

7.28.3 Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93); 

7.28.4 Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação; 

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

dentre as propostas empatadas. 

7.28 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, 

no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

 

8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 

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

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

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

parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a 

habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X do 

Decreto 10.024/2019; 

8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior 

ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível; 

8.3 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
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simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

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

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

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

remuneração. 

8.4 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

fundamentam a suspeita; 

8.5 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

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

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

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

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

aceitação da proposta. 

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

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

8.6.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo 

indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena 

de não aceitação da proposta; 

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação; 

8.6.4 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade; 

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

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

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

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

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

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

demais licitantes; 

8.6.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

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

haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
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artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 

caso; 

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

do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9 DA HABILITAÇÃO  

9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro: 

9.1.1 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS; 

9.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu 

sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 

impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 

contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário; 

9.1.3 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

9.1.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros; 

9.1.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação; 

9.1.6 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se 

a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente; 

9.1.7 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob 

pena de inabilitação; 

9.1.8 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 

mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 

relação à integridade do documento digital; 

9.1.9 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos; 

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

o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
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documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz; 

9.1.11 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 

de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido para 

matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante 

tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o 

documento comprobatório de autorização para a centralização. 

9.2 OS LICITANTES DEVERÃO ENCAMINHAR, NOS TERMOS DESTE EDITAL, A 

DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA NOS ITENS A SEGUIR, PARA FINS DE HABILITAÇÃO: 

9.2.1 Ato Constitutivo; 

9.2.1.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou; 

9.2.1.2 Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alterações em vigor2, devidamente 

registradas e arquivadas na repartição competente, para as Sociedades Comerciais, e, 

em se tratando de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, ou; 

9.2.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício, ou; 

9.2.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou; 

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

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

na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de 

seus administradores; 

9.2.2 Prova de Inscrição no CNPJ. O documento deverá ser expedido no máximo 90 

(Noventa) dias antes da data do recebimento dos envelopes; 

9.2.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal em vigor; 

9.2.4 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 

                                            
2 NE - O contrato social consolidado dispensa a apresentação do contrato original e das alterações anteriores, devendo ser 

apresentadas alterações posteriores ainda não consolidadas. 
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Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou Certidão Positiva de Débitos 

Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT conforme lei 12.440, de 07 de julho de 

2011, em vigor; 

9.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, 

incluindo os Débitos Previdenciários, mediante apresentação de Certidão Conjunta de 

Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional, em vigor; 

9.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Estado em vigor; 

9.2.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

licitante, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 

Município; 

9.2.8 Certidão negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica. Caso o documento não declare sua validade somente será aceito 

documento expedido no máximo 90 (noventa) dias antes da data do recebimento dos 

envelopes; 

9.2.9 Alvará de Licença e Funcionamento; e  
 

9.2.10 Certidão Simplificada, Ou Simplificada Digital da Junta Comercial, com data de 

emissão máxima de 90 (Noventa) dias, para fins de comprovação da condição de 

Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP). 

9.2.11 DECLARAÇÕES: 

9.2.11.1 Declaração expressa de que a licitante não emprega 

trabalhador nas situações previstas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, 

assinada por sócio, diretor ou procurador que tenha poderes para tal investidura, 

conforme modelo ANEXO III; 

9.2.11.2 Declaração do Anexo IV – Conforme modelo de declaração de 

enquadramento de microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso; 

9.2.11.3 Declaração do Anexo V - Conforme modelo de declaração de 

Atendimento pleno a todos os requisitos de habilitação; 

 

9.3 O objeto social descrito no ato constitutivo referente ao item (9.2.1) deverá possuir ramo de 

atividade compatível ao objeto licitado; 

9.4 Qualquer informação incompleta ou inverídica constante dos documentos apresentados 

apurada pelo (a) Pregoeiro (a), mediante simples conferência ou diligência, implicará na 

inabilitação da respectiva licitante e envio dos documentos para o M.P.M.G(Ministério Público 
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de Minas Gerais), para apuração, se possível, de prática delituosa, conforme art. 89 e 

seguintes da Lei Federal 8.666/93; 

9.5 Não serão aceitos protocolos de pedidos ou solicitações de documentos, em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital; 

9.6 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 

que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 

vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital; 

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

habilitação; 

9.8 Havendo restrição quanto à regularidade fiscal ou trabalhista no caso de 

Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Equiparadas, fica concedido 

um prazo de 05 (Cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável por igual período 

mediante justificativa tempestiva e aceita pelo Pregoeiro e equipe de apoio, nos termos da Lei 

Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014; 

9.9 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 

a inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 

classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada, com 

alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização; 

9.10  Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma; 

9.11 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 

Edital; 

9.12 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro 

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, 

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e 

assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis; 

9.13 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o (s) item (ns) de menor (es) valor (es) cuja retirada (s) seja (m) suficiente (s) 

para a habilitação do licitante nos remanescentes; 

9.14 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante 

será declarado vencedor; 

9.15 As Certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data 

de emissão não superior a 90 (noventa) dias consecutivos de antecedência da data de abertura 
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da sessão deste Pregão; 

 

10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

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

02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

10.1.1 Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 

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

fins de pagamento; 

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

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

o caso; 

10.1.4 Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como, validade da 

proposta, marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada; 

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

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

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

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

por extenso, prevalecerão estes últimos; 

10.1.7 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

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

mais de um resultado, sob pena de desclassificação; 

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

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que 

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante; 

 

11 DOS RECURSOS: 

11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema; 

11.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso; 
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11.3 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito; 

11.4 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 

para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 

outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses; 

11.5 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.6 Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 

12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.2 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

12.3 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances;  

12.4 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta; 

12.5 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”). 

 

13 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados; 

13.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

14 DO CONTRATO 

14.1 Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato; 

14.2 Prazo de Vigência do Contrato: O Prazo de Vigência do Contrato inicia-se na data de 

sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2023; 
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14.3 Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a 

entrega do item licitado, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), 

mediante a apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria da 

Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados - MG, mediante cheque nominal ou depósito 

bancário em nome da proponente; 

14.4 Da Entrega dos Itens: O Item deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após a 

Assinatura do Contrato e Emissão da Autorização do Fornecimento. O item deverá ser 

entregue na Sede da Prefeitura Municipal, no Endereço: Avenida Dr. Calil Porto, 380 – Centro 

– CEP 38.540-000 – Abadia dos Dourados – MG; 

14.5 O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 

14.6 Alternativamente à convocação para comparecer perante à secretaria Municipal de 

Fazenda, situada na Rua Dr. Calil Porto, 380, no Centro da Cidade de Abadia dos Dourados - 

MG, para a assinatura do Termo de Contrato, ou o aceite da Adjudicatária, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja 

aceito e assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu recebimento, 

podendo ser prorrogado, por igual período, mediante solicitação justificada do adjudicatário e 

aceita pela Administração; 

14.7 Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante toda a vigência do 

contrato; 

14.8 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da 

aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos 

requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, 

feita a negociação, assinar o contrato; 

 

15 DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

15.1 O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 

8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações. 

 

16 DA ENTREGA DO ITEM 

16.1 O Item deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após a Assinatura do Contrato e 

Emissão da Autorização do Fornecimento. 

16.2 Local de entrega: O item deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, no Endereço: Rua 
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Dr. Calil Porto, 380 – Centro – Abadia dos Dourados – MG. 

 

17 DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

17.1 DA CONTRATADA: 

17.1.1 Promover a entrega dos itens homologados a seu favor, de acordo com as Descrições 

e prazos determinados no Edital e seus anexos, independente ou não de sua Transcrição. 

17.2 DA CONTRATANTE: 

17.2.1 Efetuar os Pagamentos na forma e prazo estabelecido na cláusula quarta; 

17.2.2 Proceder a conferência dos itens Homologados, de acordo com as exigências contidas 

no edital e anexos. 
 

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1 AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do 

Município de Abadia dos Dourados - MG, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla 

defesa, sem prejuízo das multas de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, 

nos termos do art. 81 da Lei Federal 8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o 

ADJUDICATÁRIO que: 

18.1.1.1 Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar o 

contrato, deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa; 

18.1.1.2 Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

18.1.1.3 Não mantiver a proposta; 

18.1.1.4 Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente; 

18.1.1.5 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

18.2 Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da 

primeira colocada. 

18.3 À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração 

poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as 

penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 10.520/02, na forma 

prevista no respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das obrigações 

assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração Municipal, 

resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções: 

a. 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 

sobre o valor do Contrato, por ocorrência;  
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b. 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 

possível rescisão contratual;  

c. 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - 

MG, em face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá 

reduzir o percentual da multa a ser aplicada.  

d. O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE ABADIA DOS DOURADOS - MG. Se os valores dos 

pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA no 

prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da aplicação da sanção;  

e. As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa;  

f. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de 

cláusulas contratuais; e  

g. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

depois de decorrido o prazo da sanção aplicada; 

h. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força 

maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.  
 

19 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

19.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital; 

19.2 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica através do site 

www.licitanet.com.br/; 

19.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 

recebimento da impugnação; 

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

certame; 

19.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
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sessão pública, deverão ser realizados por forma eletrônica através do sistema; 

19.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos; 

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

certame; 

19.8 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação; 

19.9 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 
 

20 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

20.1 As despesas para o presente processo licitatório correrão por conta da seguinte 

Dotação Orçamentária:  

02.01.05.00.12.365.0121.00.1088.4.4.90.52.180015700000000 – Máquinas, utensílios e 

equipamentos diversos. 

02.01.05.00.12.365.0121.00.2077.3.3.90.30.140015700000000 – Material educativo e 

esportivo. 
 

21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

21.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não 

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro; 

21.3  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF; 

21.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação; 

21.5 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 

21.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 

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

de expediente na Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados - MG; 

21.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 

isonomia e do interesse público; 

21.9 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

21.10 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico, 

http://www.abadiadosdourados.mg.gov/licitação, e www.licitanet.com.br, e também 

poderão ser lidos ou obtidas cópias no setor de Licitações, situado na Rua Dr. Calil Porto, 380 

– Centro, Abadia dos Dourados/MG, CEP: 38.540-000, nos dias úteis, no horário das 12:00 às 

18:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados; 

21.11 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata 

desclassificação ou inabilitação do licitante, ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções 

administrativas, civis e penais cabíveis; 

21.12 Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido; 

21.13 Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o Pregoeiro 

poderá, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais 

especializados; 

21.14 Toda a documentação apresentada neste edital e seus anexos são complementares 

entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em 

outro será considerado especificado e válido; 

21.15 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, 

durante o certame, e relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e 

proposta, desde que não contrariem a legislação vigente, sendo possível a promoção de 

diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instrução do processo, conforme 

disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93; 

21.16 O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a 

inabilitação do licitante; 

21.17 As decisões do Pregoeiro serão publicadas no site da Prefeitura Municipal, no 

endereço: http://www.abadiadosdourados.mg.gov.br/licitação; 

http://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/, no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do 

Estado. 

21.18 A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e 
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condições inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a 

matéria; 

21.19 A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o 

Município de Abadia dos Dourados - MG revogá-la, no todo ou em parte, por razões de 

interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação, mediante ato escrito e fundamentado, disponibilizado no sistema 

para conhecimento dos licitantes; 

21.20 Para atender a seus interesses, o Município de Abadia dos Dourados - MG poderá 

alterar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços unitários ofertados, 

obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei Federal n 8.666/93; 

21.21 O Município de Abadia dos Dourados - MG poderá prorrogar, por conveniência 

exclusiva, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura; 

21.22 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste 

Edital será o da Comarca de Coromandel-MG; 

21.23 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

21.23.1 ANEXO I – Termo de Referência; 

21.23.2 ANEXO II – Modelo de Proposta de Preços; 

21.23.3 ANEXO III - Declaração (disposto no inc. XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal); 

21.23.4 ANEXO IV – Modelo de Declaração de Condição de ME, EPP ou Equiparadas; 

21.23.5 Anexo V – Declaração Referente à Habilitação; 

21.23.6 Anexo VI – Minuta de Contrato. 

21.23.7 Anexo VII – Termos Aditivos/Processos. 
 

Abadia dos Dourados - MG, 01 de março de 2023.  
 

Fernando Pereira Borges 

Pregoeiro  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO 

Processo nº: 020/2023 

Modalidade: Pregão Eletrônico 012/2023 

Edital nº: 012/2023 

Forma: Eletrônica 

Tipo: Menor Preço por Item. 
 

Objeto: Aquisição de equipamentos para o Proinfância (Programa Plano de Ações 

Articuladas), conforme Termos de Compromisso e Processos do Ministério da Educação 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e Anexo I. Termos de Compromisso 

números: 202240769-5, 202240768-8, 202240764-8, 202240771-5 e 202240762-6. 

Processos números: 23400.000610/2022-10, 23400.000607/2022-04, 23400.000606/2022-

51, 23400.000617/2022-31 e 23400.000603/2022-18. 
 

1. Este Edital, é reservado para a participação das ME´s e EPP´s de acordo com a 
Lei LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 
COMPLEMENTAR 147/2014, Art. 48, inciso I “deverá realizar processo licitatório 
destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 
(Oitenta mil reais). 
 

2. O fornecimento do bem deverá ser conforme condições, quantidades e exigências 

estabelecidas neste anexo, bem como as demais condições estabelecidas no edital. 
 

ITEM   QTD UN DESCRIÇÃO  

 VALOR 

UNIT. 

MÁXIMO 

ACEITÁVEL  

VALOR 

TOTAL  

MÁXIMO  

ACEITÁVEL  
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001 10 UN APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 
BTU ́S 

DEFINIÇÃO 

• Aparelho de ar condicionado com capacidade 
mínima de 24.000 BTU`s. 
- Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste 

- Ciclo frio: demais regiões 

LOCAL 

• Sala multiuso, secretaria (creche modelo tipo3). 
DIMENSÕES 

Unidade interna - evaporadora 

• Altura máxima: 350 mm; 
• Largura máxima: 1200 mm; 
• Profundidade máxima: 250 mm. 
Unidade externa - condensadora 

• Altura máxima: 840 mm; 
• Largura máxima: 950 mm; 
• Profundidade máxima: 460 mm. 
CARACTERÍSTICAS 

• Classificação do INMETRO – A. 
• Tecnologia do compressor inverter. 
• Gás refrigerante R410a. 
• Filtro anti-bactéria. 
• Desumidificação. 
• Controle remoto. 
• Unidade evaporadora na cor branca. 
• Funções timer, sleep e swing. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e 
conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis 

com a corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da 

voltagem. 
GARANTIA 

• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento. 
O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
técnica gratuita na sua rede 

credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças 

com defeito 

2.962,74 29.627,40 

002 4 UN ARMARIO BAIXO 02 PORTAS. 

• Armário baixo com duas portas, dotado de duas 
prateleiras em MDP ou MDF, 
revestido com laminado melamínico de baixa pressão, 
cor cinza com bordas e 

componentes nas cores amarela, laranja, azul ou 
verde. 
 

LOCAL 

• Creches II, III e pré-escola. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Armário: 
• Largura: 810 mm; 
• Profundidade: 500 mm; 
• Altura: 740 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, 
+/- 1 mm para espessura e +/- 
10 mm para altura. 
Portas: 
• Largura: 400 mm; 
• Profundidade: 630 mm; 
• Espessura: 18 mm; 
Prateleiras: 
• Largura: 768 mm; 
• Profundidade: 455 mm; 
• Espessura: 18 mm; 
CARACTERÍSTICAS 

• Tampo, peça inferior, peças laterais esquerda e 
direita e peça posterior em MDP ou 

MDF, com espessura de 18mm, revestido em ambas 
as faces por laminado 

1.294,00 5.176,00 
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melamínico de baixa pressão, acabamento 
texturizado, na cor cinza. 
• Duas portas em MDP ou MDF, com espessura de 
18mm, revestido em ambas as 

faces por laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor 
cinza. 
• Duas prateleiras em MDP ou MDF, com espessura 
de 18mm, revestido em ambas as 

faces por laminado melamínico de baixa pressão, 
acabamento texturizado, na cor 
cinza. 
• Topos de todas as peças encabeçados com fita de 
bordo em PVC (cloreto de 

polivinila), PP (polipropileno) ou em PE (polietileno) 
com “primer”, acabamento 

texturizado, na mesma cor e tonalidade do laminado 
melamínico de baixa pressão 

dos painéis, exceto prateleiras, que receberão bordo 
colorido na parte frontal, e duas 

portas que receberão bordos coloridos nos quatro 
lados. Colagem das fitas com 

adesivo a base de PUR, através do processo “Hot 
Melting”. Dimensões acabadas de 

18mm (largura) x 3mm (espessura), ou de 18mm 
(largura) x 0,45mm (espessura) de 

acordo com seu posicionamento. Fitas de espessura 
de 3mm deverão ter seus 

bordos usinados com raio de 3mm. 
• Base confeccionada em quadro soldado de tubo de 
aço carbono, laminado a frio, 
com costura, secção retangular de 20x40mm, em 
chapa 14 (1,9mm). 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 
de 40 micrometros na cor cinza. 
• Quatro rodízios industriais de duplo giro com freio de 
rolagem, para carga nominal de 

50kg, diâmetro da roda de 50mm, fixação ao móvel 
em eixo vertical metálico 

galvanizado com rosca e porca galvanizada. Altura 
total de 70mm. Giro estruturado 

por duas pistas de esferas de aço inoxidável. Carcaça 
em chapa de aço galvanizado 

estampado. Eixo horizontal em aço inoxidável. Rodas 
em polipropileno injetado na 

cor cinza, e bandas de rodagem em poliuretano 
injetado na cor cinza. Travas 

metálicas com pedal injetado em polipropileno ou 
ABS. 
• Espaçador/ amortecedor em borracha termoplástica 
TPE, injetados em cores. 
• Puxador em polipropileno copolímero virgem, isento 
de cargas minerais, injetado em 

cores, dotado de porca M, sobre injetada. 
• Dobradiça de caneco com abertura de 110° em aço 
niquelado, caneco de 12,5mm e 

fechamento automático, montagem sobreposta. 
• Fechadura universal metálica, acabamento 
cromado, dotada de contra porca, com 

posição de fechamento a 90°, com chaves articuladas 
em duplicata. Aplicação na 

porta direita. 
• Fecho de caixa reto em latão cromado, com 50mm 
de comprimento, dotado de 

lingueta de bloqueio reta. Aplicação na porta 
esquerda. 
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003 2 UN ARMARIO EM ACO. 02 PORTAS COM 04 

PRATELEIRAS. 
• Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois 
compartimentos por meio de 

divisórias com portas independentes, dotado de 
quatro prateleiras removíveis e 

ajustáveis em cada compartimento. 
 

LOCAL 

• Administração, secretaria e direção. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Largura: 900 mm +/- 10 mm; 
• Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; 
• Altura: 1980 mm +/- 10 mm; 
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 

• Corpo, divisórias e portas em chapa de aço 
laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). 
• Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço 
laminado a frio - chapa 20 (0,90 

mm). 
• Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 
(1,25 mm). 
• Barras de travamento das portas Ø = 1/4” (mínimo). 
28 

• Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do 
móvel em chapa de aço 

laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 
75 mm de altura - três unidades 

por porta. 
• Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com 
travamento sistema cremona. 
• Fechadura de tambor cilíndrico embutida na 
maçaneta com no mínimo de 4 pinos. 
• Chaves em duplicata presas às maçanetas 
correspondentes. 
• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo 
este último exclusivamente de liga 

metálica não ferrosa cromado. 
• Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática brilhante, polimerizada 

em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na 
cor cinza. 
GARANTIA 

• Mínima de três anos a partir da data de entrega, 
contra defeitos de fabricação e 

oxidação. 

 
 

596,51 1.193,02 

004 2 UN ARMARIO EM ACO. 16 PORTAS. 

• Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com 

venezianas para ventilação, 
compartimentos de tamanhos médios independentes 
sem divisórias internas, 
fechamento das portas independentes através de 
pitão para cadeado. 
 

LOCAL 

• Copa dos funcionários. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Largura: 1230 mm +/- 30 mm; 
• Profundidade: 400 mm +/- 30 mm; 
• Altura: 1980 mm +/- 30 mm; 
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 

• Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm); 
• Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm); 
• Pés em chapa 16 (1,50mm); 
• Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte 

593,34 1.186,68 
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exterior do móvel no mínimo 

75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. 
• Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo 
este último exclusivamente de liga 

metálica não ferrosa cromado. 
• Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, 
eletrostática brilhante, polimerizada 

em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na 
cor cinza. 
GARANTIA 

• Mínima de três anos a partir da data de entrega, 
contra defeitos de fabricação e oxidação. 

005 2 UN ARQUIVO EM ACO. AQ1. 

• Arquivo deslizante em aço com 
quatro gavetas montadas sobre 
trilhos telescópicos 

que permitam abertura total. 
 

LOCAL 

• Administração, secretaria e 
direção. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Altura: 1330 mm +/- 10 mm; 
• Largura: 470 mm +/- 10 mm; 
• Profundidade: 710 mm +/- 10 
mm; 
• Tolerâncias para camada de 
tinta: mínimo 40 micrometros 
/máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 

• Corpo e estrutura interna em aço 
chapa 22 (espessura 0,75mm) na 
cor cinza; 
• Gavetas em chapa 24 (0,60mm); 
• Trilhos telescópicos e guias 
zincados em chapa 18 (1,20mm) 
ou superior; 
• Haste de travamento de gavetas 
em chapa 16 (1,50mm); 
• Fechamento inferior (junto ao 
piso) em chapa 24 (0,60mm). 
• Puxadores em zamac no 
acabamento steel de 96mm. 
• Fechadura de tambor cilíndrico 
(mínimo 4 pinos) com sistema de 
travamento 

simultâneo das gavetas. 
• Chaves em duplicata. 
• Compressores para pastas em 
todas as gavetas. 
• Porta-etiquetas estampado ou 
sobreposto, sendo este último 
exclusivamente de liga 

metálica não ferrosa cromado ou 
niquelado. 
• Gavetas dotadas de trilhos 
telescópicos compostos por guias 
lineares com 

rolamentos de esferas de aço, 
com capacidade de carga vertical 
mínima de 45kg e 

mecanismo contra escape. 
• Sapatas niveladoras em metal 
cromado com base de 
polipropileno injetado. 
• Pintura em tinta em pó hibrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, 

569,68 1.139,36 
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brilhante, polimerizada 

em estufa, espessura mínima de 
40 micrometros na cor cinza. 
GARANTIA 

• Mínima de três anos a partir da 
data de entrega, contra defeitos 
de fabricação e oxidação. 

006 2 UN BALANCA PLATAFORMA 150 KG . BL2.  
BL2 BALANÇA PLATAFORMA 150 KG 
DESCRIÇÃO 
• Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso 
móvel, com capacidade mínima 
de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. 
LOCAL 
• Triagem/ lavagem. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 
• Largura mínima: 300 mm; 
• Profundidade mínima: 400 mm; 
• Altura mínima da coluna: 600 mm; 
• Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g – 
máximo). 
 

1.426,82 2.853,64 

007 2 UN BALANCO 04 LUGARES . BA. 
• Balanço quatro lugares (lado a lado) para crianças a 
partir de três anos. 
 

LOCAL 

• Playground 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Largura: 1800 mm; 
• Altura mínima: 2200 mm; 
• Comprimento: 4400 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS 

• Selo do INMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 
• Estrutura principal em aço carbono com travessão 
superior em aço de 2,5”x3mm. 
• Coluna a cada dois assentos, que separe e dê 
sustentação; o espaço de circulação 

entre os assentos e a coluna devem respeitar os 
requisitos de segurança 

estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). 
• Pé central em aço de 2”x 2,65mm. 
• Corrente de sustentação em aço galvanizado de 
espessura 5mm ou sustentação em 

corda trançada de Poliéster resistente, com no 
mínimo, 8mm de diâmetro. 
• Para o caso de correntes de sustentação em aço, 
deverá ser utilizado o sistema de 

movimentação/articulação em parafusos de aço com 
diâmetro de ½”, com 

movimentação sobre rolamentos de esfera blindados 
acondicionados em bucha 

metálica que permita substituição. 
• Para o caso de utilização de cordas trançadas em 
poliéster, a fixação deverá ser executada através de 
ganchos ou sistema similar que impeça o desgaste as 
cordas, devido ao atrito. 
• Parafusos de fixação a base do tipo parabolt em aço 
galvanizado, medindo ⅜”x3”. 
• Cadeira de balanço em aço carbono com tubo de 1" 
com parede de 2mm, com encosto sem emendas 
entre o assento e o encosto ou em polietileno 

rotomoldado(composto com aditivo antiestático e 
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e 
desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 
chuva), garantindo a cor e a resistência do produto) 
com barra de segurança móvel e assento com 
encosto. 
• Flange com quatro furos em cada pé de sustentação 
para permitir a fixação do equipamento através de 
parafusos sob base de concreto. 
• A pintura deverá ser eletrostática em pó, em tinta 
poliéster, com espessura mínima de 70 micrômetros. 
• Os produtos deverão ser montados/soldados através 
de processo MIG/TIG, 

2.165,67 4.331,34 
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proporcionando acabamento livre de arestas, 
rebarbas e saliências. 
• Todos os tubos utilizados na fabricação dos 
produtos deverão ter seu topo fechado com tampa 
metálica soldada, sendo proibido o uso de ponteiras 
plásticas para este acabamento. 
• A superfície metálica do balanço deverá receber 
tratamento anti-corrosão através do processo de 
fosfatização. 
• Os parafusos de fixação à base do tipo parabolt 
deverão acompanhar os produtos. 
GARANTIA 

• Mínima de um ano a partir da data de entrega, 
contra defeitos de fabricação e 

pigmentação/coloração de peças. 
 

008 2 UN BATEDEIRA PLANETARIA 05 LITROS. 
• Batedeira planetária comercial com 
capacidade volumétrica mínima de 12l, 
destinada 
a misturar e bater massas leves. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 
• Largura máxima: 800 mm; 
• Profundidade mínima: 700 mm; 
• Altura mínima da coluna: 380 mm; 
• Capacidade volumétrica mínima: 12l. 

2.045,60 4.091,20 

009 2 UN BEBEDOURO ELETRICO ACESSIVEL 
• Bebedouro elétrico, tipo pressão, acessível para 
fixação em parede, com sistema de 

filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) e 
Redução de cloro (CI). 
LOCAL 

• Refeitório, pátio coberto, circulação. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 

• Altura máxima: 625 mm; 
• Largura máxima: 465 mm; 
• Profundidade máxima: 490 mm; 
• Fornecimento mínimo de água gelada: 6 l/h. 
CARACTERÍSTICAS 

• Pia em aço inox polido. 
• Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. 
• Torneiras em latão cromado de fácil e suave 
acionamento. 
• Acionamento elétrico mediante botões 
independentes para água gelada e natural. 
• Identificação dos botões, com indicação em texto e 
para leitura tátil (Braille). 
• Duas torneiras em haste para copo, com jato 
regulável. 
Obs.: Visando melhores condições de higiene para as 
crianças, o bebedouro não 

terá torneira tipo jato para boca. 
• Reservatório de água em aço inox AISI 304. 
• Serpentina externa com isolamento térmico. 
• Previsões para limpeza, higienização e dreno. 
• Mangueiras atóxicas. 
• Baixo consumo de energia, com termostato para 
controle automático da temperatura 

da água. 
• Gás refrigerante R600a ou R134a. 
• Dreno para limpeza da cuba. 
• Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente 
do esgoto. 
165 

• Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer 
outras saliências cortantes ou 

perfurantes de modo a não causar acidentes. 
• A cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte 
integral do equipamento, não 

podendo considerá-las como itens adicionais. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis 

com a corrente de operação. 
• Voltagem: 110V. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da 

voltagem. 
 

2.769,38 5.538,76 
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010 26 UN BERCO COM COLCHAO.  
Berço com colchão 

Dimensões 

• Comprimento total incluindo cabeceiras: 1355mm (+ 
ou - 20mm) 
• Largura total incluindo grades: 670mm (+ou – 
20mm) 
• Altura das cabeceiras: 1000mm (+ ou – 20mm) 
• Extensão vertical das cabeceiras: 890 (+ ou – 
20mm) 
• Extensão vertical das grades: 750 (+ ou – 20mm) 
• Distância regulável da superfície do estrado à barra 
superior das grades: 
entre 180 e 80mm (faixa mínima de reulagem) 
Estrutura 

• Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4” e 
2”, em chapa 14 

(1,9mm); 
• Quadro em tubos de aço, secção retangular com 
dimensões de 40x20 ou 

40x40mm, em chapa 16 (1,5mm). 
• Estrado em chapa interiça de madeira aglomerada 
(MDP), com espessura 

de 18mm, revestida nas duas faces em laminado 
melamínico de baixa 

pressão – BP na cor BRANCA, topos encabeçados 
em todo perímetro com 

fita de bordo de 2mm de PVC (cloreto polivinila) na 
mesma cor e tonalidade 

do laminado. Ajuste do estrado em altura em no 
mínimo três (03) posições. 
Grades Laterais 

• Grades laterais fixas confeccionadas em chapa de 
madeira aglomerada (MDP), 
espessura de 18mm, revestida nas duas faces em 
laminado melamínico de 

baixa pressão – BP, texturizado na cor BRANCA, 
topos encabeçados em todo 

perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo 
de 2mm, com acabamento 

superficial liso, em PVC, na mesma cor e tonalidade 
do laminado. Cinco (05) 
aberturas com dimensões espaçadas conforme os 
requisitos da norma ABNT 

NBR 15860 (partes 1 e 2). 
• Cabeceiras em chapas de madeira aglomerada 
(MDP), espessura de 18mm, 
revestidas nas duas faces em laminado melâminico 
de baixa pressão – BP 

texturizado, na cor BRANCA, com bordas 
arredondadas, e topos encabeçados 

em todo perímetro com fita de bordo em PVC de 
2mm. 
 

• Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de 
freio por pedal, em nylon 

reforçado com fibra de vidro, com rodas duplas de 
75mm, injetadas em PVC, 
com capacidade de 60Kg cada. Banda de rodagem 
macia e com cores 

diferenciadas entre o centro (BRANCO) e a banda de 
rodagem (CINZA). 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó, 
eletrostática, hibrida 

Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, na 
cor CINZA 

2.2 Colchões para Berço 

Dimensões do colchão 

• Comprimento: 1300mm 

• Largura: 600mm 

• Espessura: 120mm 

• Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, 
revestido em matelassê 

(acolchoado), costurado, com acabamento em uma 
das faces plastificado, 
conforme os requisitos das nrmas ABNT NBR 13579 
(partes 1 e 2). O 

revestimento deve ser dotado de dispositivo de 
abertura (“zíper”) para lavagem. 
• Proteção antialérgica e antiácaro. 

749,30 19.481,80 
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Obs: O comprimento e a largura mínima do colchão a 
ser utilizado com o berço, 
devem ser tais que o espaço entre o colchão e as 
laterais e as extremidades não 

exceda 3cm. 
Requisitos de Segurança 

• O berço deve atender aos requisitos de segurança 
estabelecido na NBR 15860 

1:2010 - Móveis – Berços e berços dobráveis infantis 
tipo doméstico – Parte 1: 
Requisitos de Segurança. 
Fabricação 

• Para fabricação do berço é indispensável atender às 
especificações técnicas e 

recomendações das normas vigentes específicas 
para cada material. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso, que assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. 
• Soldas devem possuir superfícies lisa e homogênea, 
não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies 
ásperas ou escórias. As uniões entre tubos devem 

receber solda em todo o perímetro. 
• Deverão ser eliminados respingos e irregularidades 
de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. 
• Para fabricação do colchão é indispensável atender 
às especificações técnicas e 

recomendações das normas vigentes específicas 
para cada material. 
 

011 20 UN CADEIRA FIXA. C7 
• Cadeira fixa estofada, sem braços, montada 
sobre armação tubular de aço com quatro 
pés. 
 

LOCAL 

• Administração, sala professores/ reuniões, 
direção e creche III. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; 
• Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 
mm; 
• Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; 
• Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm 
(medida no ponto mais saliente do apoio 
lombar); 
• Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 
mm; 
• Espessura da espuma do assento: mínima 
de 40 mm; 
• Espessura da espuma do encosto: mínima 
de 30 mm. 
• Tolerâncias dimensionais para tubos 
conforme ABNT NBR 6591. 
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 
40 micrometros /máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 

• Assento e encosto confeccionados em 
compensado anatômico moldado a quente, 
contendo no mínimo sete lâminas internas, 
com espessura máxima de 1,5 mm cada. 
• Estofamento do assento e do encosto em 
espuma de poliuretano expandido, colada à 
madeira e revestida com tecido, na cor cinza, 
dotado de proteção com 

produto impermeabilizante hidro-repelente. 
• Faces inferior do assento e posterior do 
encosto revestidas com capas de plástico 
injetado, na cor preta. 
• Fixação do assento e do encosto à estrutura 
por meio de parafusos com rosca métrica e 
porcas de cravar. 
• Estrutura constituída de 4 pés, 
confeccionada em tubo de aço com costura, 
laminado a frio, secção circular mínima 22,3 
mm (7/8”), com espessura mínima de 1,5 
mm(chapa 16). 
• Acabamento das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, na cor preta. 

93,64 1.872,80 
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• Terminações de tubos em plástico injetado, 
na cor preta, fixadas através de encaixe. 
Estas não devem poder ser retiradas sem o 
uso de ferramentas. 
• Sapatas articuladas para garantir o 
nivelamento em relação às variações do piso. 
• Todos os encontros de tubos ou uniões de 
partes metálicas devem receber solda em 
toda a extensão da união. 
GARANTIA 

• Mínima de dois anos a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação, 
oxidação das partes metálicas, degradação 
do tecido e das sapatas. 

012 10 UN CADEIRA GIRATORIA. C6.  

• Cadeira giratória estofada com 
braços e rodízios, dotada de 
mecanismo amortecedor e regulador 
do assento e do encosto. 
 

LOCAL 

• Secretaria, direção e sala dos 
professores. 
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS 

• Largura do assento: 500 mm +/- 50 
mm; 
• Profundidade do assento: 460 mm 
+/- 10 mm; 
• Altura do assento variável: faixa 
obrigatória entre 420 mm e 520 mm; 
• Largura do encosto: 400 mm +/- 10 
mm (medida no ponto mais saliente 
do apoio lombar); 
• Extensão vertical do encosto: 350 
mm +/- 10 mm; 
• Espessura da espuma do assento: 
mínima de 40 mm; 
• Espessura da espuma do encosto: 
mínima de 30 mm; 
• Tolerâncias dimensionais para 
tubos conforme ABNT NBR 6591; 
• Tolerâncias para camada de tinta: 
mínimo 40 micrometros /máximo 100 
micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 

• Assento e encosto confeccionados 
em compensado anatômico moldado 
a quente, contendo no mínimo sete 
lâminas internas, com espessura 
máxima de 1,5mm cada. 
• Estofamento do assento e do 
encosto em espuma de poliuretano 
expandido, colada à madeira e 
revestida com tecido, na cor cinza, 
dotado de proteção com 

produto impermeabilizante hidro-
repelente. 
• Faces inferior do assento e 
posterior do encosto revestidas com 
capas de plástico injetado, na cor 
preta. 
• Fixação do assento e do encosto à 
estrutura por meio de parafusos com 
rosca métrica e porcas de cravar. 
• Estrutura composta de: 
- Mecanismo de regulagem 
independente do assento e do 
encosto; inclinação do encosto 
variável em pelo menos 22º e do 

242,30 2.423,00 
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assento em pelo menos 8º com 

bloqueio em qualquer posição 
através de sistema de lâminas 
travadas por contato. 
Comando por alavanca. 
- Suporte para regulagem de altura 
do encosto com curso de 70 mm, 
dotado de 

dispositivo de fixação, articulado e 
com sistema amortecedor flexível. 
- Coluna de regulagem de altura do 
assento por acionamento a gás. 
Curso mínimo do pistão de 100 mm. 
- Base em formato de estrela com 5 
pontas e sistema de acoplamento 
cônico. 
Distância entre eixo da coluna e eixo 
do rodízio igual ou maior que 300 
mm. 
- Rodízios de duplo giro com rodas 
duplas de 50 mm (mínimo). 
- Dispositivos de regulagens e 
alavancas com manoplas em 
material plástico injetado e desenho 
ergonômico. 
• Acabamento das partes metálicas 
em pintura em pó, brilhante, na cor 
preta. 
• Terminações de tubos em plástico 
injetado, na cor preta, fixadas 
através de encaixe. Estas não 
devem poder ser retiradas sem o uso 
de ferramentas. 
• Todos os encontros de tubos ou 
uniões de partes metálicas devem 
receber solda em toda a extensão da 
união. 
 

GARANTIA 

• Mínima de dois anos a partir da 
data de entrega, contra defeitos de 
fabricação, oxidação das partes 
metálicas e desgaste ou 
desprendimento de componentes. 

013 12 UN CONJUNTO REFEITORIO 3. 01 MESA COM 04 

CADEIRAS. CJR 03. 

DESCRIÇÃO 

• Conjunto para crianças com altura 
compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto 
de uma mesa e quatro cadeiras. 
 

- Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, 
revestido na face superior de laminado 
melamínico e na face inferior em laminado 
melamínico de baixa pressão, montado sobre 
estrutura tubular de aço. 
 

- Cadeira individual empilhável com assento e 
encosto em polipropileno injetado ou em 
compensado anatômico moldado, montado 
sobre estrutura tubular de aço. 
 

Figura 30: conjunto para refeitório 

Imagem ilustrativa 

LOCAL 

• Refeitório. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA 

1.182,00 14.184,00 
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• Largura: 1230 mm; 
• Profundidade: 760 mm; 
• Altura: 590 mm; 
• Espessura: 25,8 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e 
profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/-
10 mm para altura. 
 

CARACTERÍSTICAS DA MESA 

• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 
25mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm 
de espessura, acabamento texturizado, com 
padrão especial de acabamento (impressão 
digital com overlay duplo), e cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior 
em laminado melamínico de baixa pressão, na 
cor branca. 
• Topos encabeçados com fita de bordo PVC 
(cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE 
(polietileno), com "primer", acabamento 
texturizado, na cor amarela,colada com 
adesivo à base de PUR, através do processo 
"Hot Melting". 
• Estrutura composta de: 
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção circular, 
diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). 
- Travessas longitudinais e transversais em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção retangular de 20x40mm, em 
chapa 16 (1,5mm). 
• Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos rosca máquina polegada, 
diêmetro ¼”, comprimento ½”, cabeça lentilha, 
fenda combinada. 
• Tampa/ espaçador em polipropileno 
copolímero virgem, sem cargas, injetadas na 
cor amarela, fixadas à estrutura através de 
encaixe. 
• Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem, sem cargas, injetadas na 
cor amarela, fixadas à estrutura através de 
encaixe. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em 
pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 

• Largura do assento: 400 mm; 
• Profundidade do assento: 310 mm; 
• Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; 
• Largura do encosto: 396 mm; 
• Altura do encosto: 198 mm; 
• Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; 
• Altura do assento ao chão: 350 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e 
profundidade, +/- 1mm para espessura e +/-
10mm para altura do assento ao chão. 
 

CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA 

• Assento e encosto em polipropileno 
copolímero virgem isento de cargas minerais, 
injetados na cor amarela. 
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• Alternativamente o assento e o encosto 
poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no 
mínimo sete lâminas internas, com espessura 
máxima de 1,5mm. 
• Quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na face 
superior de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor amarela. 
Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7mm, com 
acabamento em selador, seguido de verniz 
poliuretano, inclusive nos bordos. 
• Quando fabricado em compensado, o 
encosto deve receber revestimento nas duas 
faces de laminado melamínico de alta 
pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor amarela. 
Bordos com acabamento em selador seguido 
de verniz poliuretano. 
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado 
a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 
chapa 14 (1,9mm). 
• Fixação do assento e encosto injetados à 
estrutura através de rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
• Fixação do assento em compensado 
moldado à estrutura através de rebites 
de“repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 
19mm. 
• Fixação do encosto em compensado 
moldado à estrutura através de rebites 
de“repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 
22mm. 
• Ponteiras e sapatas, em polipropileno 
copolímero virgem, isento de cargas minerais, 
injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura 
através de encaixe e pino expansor. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti-ferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em 
pó híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima 40 micrometros, na 
cor cinza. 

014 7 UN CONJUNTO REFEITORIO 1. 01 MESA COM 04 

CADEIRAS.CJR 01. 
DESCRIÇÃO 

• Conjunto para crianças com altura compreendida 
entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro 
cadeiras. 
- Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, 
revestido na face superior de laminado melamínico e 
na face inferior em laminado melamínico de baixa 
pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. 
- Cadeira individual empilhável com assento e 
encosto em polipropileno injetado ou em compensado 
anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular 
de aço. 
 

LOCAL 

• Refeitório. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA 

• Largura: 1100 mm; 
• Profundidade: 680 mm; 
• Altura: 460 mm; 
• Espessura: 25,8 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, 
+/- 1 mm para espessura e +/-10 mm para altura. 

1.103,50 7.724,50 
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CARACTERÍSTICAS DA MESA 

• Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, 
revestido na face superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, com padrão especial de acabamento 
(impressão digital com overlay duplo), e cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior em 
laminado melamínico de baixa pressão, na cor 
branca. 
• Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto 
de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), 
com "primer", acabamento texturizado, na cor 
laranja,colada com adesivo à base de PUR, através 
do processo "Hot Melting". 
• Estrutura composta de: 
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção circular, 
diâmetro de 45mm em chapa 16 (1,5mm). 
- Travessas longitudinais e transversais em tubo de 
aço carbono laminado a frio, com costura, secção 
retangular de 20x40mm, em chapa 16 (1,5mm). 
• Fixação do tampo à estrutura através de parafusos 
rosca máquina polegada, 
diêmetro ¼”, comprimento ½”, cabeça lentilha, fenda 
combinada. 
• Tampa/ espaçador em polipropileno copolímero 
virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas 
à estrutura através de encaixe. 
• Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero 
virgem, sem cargas, injetadas na cor laranja, fixadas 
à estrutura através de encaixe. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor cinza. 
 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 

• Largura do assento: 340 mm; 
• Profundidade do assento: 260 mm; 
• Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; 
• Largura do encosto: 350 mm; 
• Altura do encosto: 155 mm; 
• Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; 
• Altura do assento ao chão: 260 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, 
+/- 1mm para espessura e +/- 
10mm para altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA 

• Assento e encosto em polipropileno copolímero 
virgem isento de cargas minerais, injetados na cor 
laranja. 
• Alternativamente o assento e o encosto poderão ser 
fabricados em compensado anatômico moldado a 
quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, 
com espessura máxima de 1,5mm cada. 
• Quando fabricado em compensado, o assento deve 
receber revestimento na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. 
Revestimento da face inferior em lâmina de madeira 
faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, 
seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. 
• Quando fabricado em compensado, o encosto deve 
receber revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. 
Bordos com acabamento em selador seguido de 
verniz poliuretano. 
• Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, 
com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 
(1,9mm). 
• Fixação do assento e encosto injetados à estrutura 
através de rebites de “repuxo”, diâmetro de 4,8mm, 
comprimento 12mm. 
• Fixação do assento em compensado moldado à 
estrutura através de rebites de“repuxo”,diâmetro de 
4,8mm, comprimento 16mm. 
• Fixação do encosto em compensado moldado à 
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estrutura através de rebites de“repuxo”,diâmetro de 
4,8mm, comprimento 18mm. 
• Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero 
virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor 
laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino 

expansor. 
• Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
anti-ferruginoso. 
• Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó 
híbrida Epóxi / Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima 40 micrometros, na cor cinza. 
 

GARANTIA 

• Mínima de dois anos a partir da data da entrega, 
contra defeitos de fabricação. 
 
 

015 2 UN ESPREMEDOR DE FRUTAS CITRICAS. LINHA 

COMERCIAL. 
DESCRIÇÃO 
• Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, 
com copo coletor de 1 litro com 
tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração 
(castanha/ carambola) em 
tamanhos diferentes, para laranja e limão. 
LOCAL 
• Cozinha. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 
• Altura máxima: 330 mm; 
• Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; 
• Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. 
CARACTERÍSTICAS 
• Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. 
• Copo superior, em aço inox ou alumínio, 
desmontável com bica. 
• Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em 
aço inox, alumínio ou plástico. 
• Jogo de cones de extração (carambola/castanha) 
em poliestireno. 
• Motor de, no mínimo, 1/4 HP. 
• Base antiderrapante. 
• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da 
voltagem. 
• Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, 
como mínimo. 
GARANTIA 
• Mínima de um ano a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do equipamento. 
O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência 
técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período da 
garantia, substituindo as peças 
com defeito. 
 
 

276,60 553,20 

016 2 UN FOGAO INDUSTRIAL DE 06 BOCAS. 
DESCRIÇÃO 

• Fogão INDUSTRIAL central de seis queimadores 
com um forno, alimentado por GLP 

(gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. 
LOCAL 

• Cozinha  
DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO 

*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no 
que diz respeito ao espaço disponível para a 

instalação do equipamento. 
Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para 
passagem deste fogão é de 1 metro. 
• Largura máxima*: 1200 mm; 
• Profundidade máxima*: 850 mm; 
• Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm; 
Obs.: O design das grelhas deve garantir a 
possibilidade de apoio adequado de 

4.951,27 9.902,54 
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panelas com diâmetro a partir de 300 mm; 
• Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 
10mm; 
• Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 
mm. 
PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 

• 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; 
• 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. 
CARACTERÍSTICAS 

• Fogão comercial central de seis queimadores 
(bocas). 
• Com um forno e torneiras de controle no lado frontal, 
fixada em tubo de alimentação 

(gambiarra). 
• Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou 
gás natural (segundo demanda). 
• O fogão deve possuir identificação do tipo de 
alimentação, gravada de forma 

indelével, em local visível junto à conexão com a rede 
de gás, através de uma das 

seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou 
“UTILIZAR GLP”. 
• Com queimadores dotados de dispositivo 
“supervisor de chama”. 
• Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais 
de 1 1/2” x 1/8” de espessura. 
• Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e 
ponteira maciça de material 
polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique 
a aproximadamente 50 mm do 

piso. 
• Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” 
de aço inox, em chapa 16 

(1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, 
soldadas entre si, formando um 

quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e 
porcas de aço inox. 
• Quadro superior composto por travessas em perfil 
“U” de aço inox em chapa 18 

(1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de 
altura e as transversais180mm 

de altura, soldadas entre si, formando um quadro 
rígido fixado aos pés através de 

parafusos e porcas de aço inox. As travessas 
transversais constituem-se no painel 
de fechamento lateral do fogão. 
• Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, 
chapa 14 (1,90mm), obtida 

através de corte a laser, em uma peça única, onde se 
encaixam as grelhas em 

número de seis. 
• Reforços estruturais do tampo em aço inox, 
constituídos por perfil “L” em chapa 14 

(1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de 
espessura, fixados por solda a ponto 

na forma de “V” ao longo da superfície inferior do 
tampo. Os reforços devem ser 
aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas 
divisões internas. 
• Fixação do tampo aos pés, através de quatro 
cantoneiras de aço inox soldadas à 

face inferior do tampo e fixadas aos pés através de 
parafusos e porcas de aço inox. 
• Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, 
com 40 mm de largura e 1/8” de 

espessura, com furação para encaixe. 
• Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 
mm) com puxador desenvolvido na 

própria peça. 
• Conjunto de guias corrediças em aço inox para as 
bandejas coletoras, chapa 18 

(1,25 mm). 
• Grade inferior em aço inox para panelas, 
constituídos por perfil “U” em chapa 20 

(0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento 
máximo de 130 mm. 
• Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, 
removíveis, em número de seis. 
• Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 
1/4” x 1/8” e de parafusos auto 
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atarraxantes de aço inox. 
• Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro 
interno de 1”, fixado ao fogão por 
meio de 4 suportes em ferro fundido, fixados à 
estrutura através de parafusos 

sextavados e porcas em aço inox. O tubo de 
distribuição deverá ser instalado na 

parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará 
através de conexão tipo “L” 
(cotovelo), de 1”, com redução para 1/2”, situada no 
ponto médio da lateral do fogão. 
130 

Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 
1/2” que por sua vez, deverá ser 
conectado ao terminal de acoplamento quando da 
instalação do fogão. 
• Alimentação do fogão através de terminal de 
acoplamento em tubo metálico flexível 
para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 
- Tubo flexível metálico para 

instalações de gás combustível de baixa pressão. 
• Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em 
chapa em inox 304. 
• Três queimadores duplos, compostos de queimador 
tipo “cachimbo” de 300g/hora 

conjugado com queimador tipo “coroa” de 300g/h, 
perfazendo por boca, a 

capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de 
espalhadores de chamas. E três 

queimadores simples, compostos de queimador tipo 
“coroa” de 300g/h. 
• Queimador do forno tubular em forma de “U”, com 
diâmetro de 1”, e capacidade de 

queima de 800g/h. 
• Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” 
reforçadas, fixadas e alimentadas 

pela gambiarra. 
• Cada queimador deverá ser dotado de torneira 
individual. Os queimadores 

conjugados devem possuir duas torneiras de controle. 
Todas as torneiras deverão ter 
limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, 
assim como identificação de 

intensidade das chamas. Torneira do forno deve 
possuir identificação diferenciada 

para fácil localização, além da identificação para 
controle de temperatura. 
• Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de 
entrada de ar fixados a cada injetor. 
• Os queimadores do fogão e do forno devem possuir 
um dispositivo “supervisor de 

chama” que mantém aberto o fornecimento de gás 
para o queimador e fecha 

automaticamente o fornecimento caso haja a extinção 
acidental da chama. O 

dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado 
de acordo com a norma técnica 

ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama 
para aparelhos que utilizam gás 

como combustível. 
DIMENSÕES DO FORNO 

• Profundidade máxima: 580 mm; 
• Largura máxima: 540 mm; 
• Altura máxima: 300 mm. 
CARACTERÍSTICAS 

• Paredes e teto confeccionados em chapa de aço 
inox, duplos, sendo a face interna 

confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a face 
externa em chapa 18 (1,25mm). 
131 

Isolamento entre elas de lã de vidro ou de rocha com 
espessura mínima de 60 mm e 

densidade mínima 64 Kg/m3. 
• Corpo da porta em chapa de aço inox, dupla, com 
isolamento entre as chapas de lã 

de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 
mm e densidade mínima 64 

Kg/m3. Eixo de abertura da porta horizontal, 
dobradiças reforçadas com mola e 
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puxador plástico. 
Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a 
mantenha aberta sem a aplicação de 

força ou fechada de forma hermética. 
• Piso em placa de ferro fundido, bipartido e 
removível, com orifício de visualização 

das chamas. Alternativamente, o piso pode ser 
fabricado em chapa de aço carbono, 
esmaltada a fogo. Espessura mínima da chapa de 5 
mm. 
• Duas (2) bandejas corrediças em arame de aço inox, 
com perfil de seção circular 
Ø=1/4”. Distância máxima de 50 mm entre arames. 
ACESSÓRIOS 

• Uma chapa bifeteira de sobrepor lisa de ferro 
fundido, dotada de duas alças com 

cabos no mesmo material e canal rebaixado para 
drenagem. Dimensões mínimas: 
400 mm x 400 mm +/- 5 mm. 
GARANTIA 

• Mínima de cinco anos a partir da data da entrega, de 
cobertura integral do 

equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratuita 

na sua rede credenciada de assistência, durante o 
período da garantia, substituindo 

as peças com defeito. 

 

017 2 UN GIRA GIRA CARROSSEL . CR. 
DESCRIÇÃO 
• Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a 
partir de três anos. 
 

LOCAL 

• Playground 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Diâmetro: 1000 mm; 
• Altura mínima: 495 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS 

• Selo do INMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 
• Peça composta por três partes: base, assentos e 
volante. 
• Base com textura antiderrapante - as distâncias 
entre a base e os assentos e entre a base e o solo 
deverão acompanhar a norma vigente. 
• Volante central fixo. 
• Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão 
girar facilmente e de maneira segura para os 
usuários. 
• Três assentos anatômicos e antiderrapantes. 
• Apoio para os pés. 
• Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, 
composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV 
que protejam contra raios solares e desbotamento 
provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a 
cor e a resistência do produto. 
 

 

• Os produtos deverão ter as laterais arredondadas 
em seu acabamento. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação 
dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o 
término da vida útil. 
 

GARANTIA 

• Mínima de um ano a partir da data de entrega, 
contra defeitos de fabricação e 

1.499,00 2.998,00 
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pigmentação/coloração de peças. 

 

018 2 KT KIT DE BRINQUEDOS. 
CONJUNTO DE GOLS DESMONTÁVEL 

DESCRIÇÃO 

• Kit formado por dois gols desmontáveis e duas bolas 
para crianças a partir de três 

anos. 
 

LOCAL 

• Playground. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Gol: 
• Largura: 820 mm; 
• Altura: 930 mm; 
• Comprimento: 1240 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
Bolas: 
• Diâmetro da bola: 210 mm (8”); 
• Tolerância: ±5% (cinco por cento). 
CARACTERÍSTICAS 

• Selo do INMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 
110 

• Cada gol será composto por duas traves verticais, 
dois travessões e uma rede para 

fechamento na parte posterior do gol. 
• Laterais inteiriças ou com partes vazadas. 
• Traves desmontáveis. 
• Rede confeccionada 100% polietileno (nylon) virgem 
de alta densidade, na cor 
branca. 
• A rede deverá ser em corda trançada de 
monofilamento com fio de, no mínimo, 2,5 

mm de espessura e malha 5 x 5 cm, para evitar a 
passagem da cabeça da criança. 
• Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, 
composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV 
que protejam contra raios solares 

e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 
chuva), garantindo a cor e a 

resistência dos produtos. 
• Os produtos deverão ter os cantos arredondados em 
seu acabamento. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação 
dos produtos deverão possibilitar a 

reciclagem após o término da vida útil. 
GARANTIA 

• Mínima de um ano a partir da data de entrega, 
contra defeitos de fabricação e 

pigmentação/coloração de peças 

GANGORRA DUPLA 

DESCRIÇÃO 

• Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. 
 

LOCAL 

• Playground e pátio coberto 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Largura: 400 mm; 
• Altura: 470 mm; 
• Comprimento: 1110 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS 

• Selo do INMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 
• Gangorra em monobloco para duas crianças. 
• Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança 
para as crianças, evitando 

acidentes. 
• Base antiderrapante para apoio dos pés. 

29.449,78 58.899,56 
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• Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos 
nas extremidades para reduzir a 

possibilidade de a criança cair para trás. 
106 

• Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo 
processo de rotomoldagem, 
composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV 
que protejam contra raios solares 

e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 
chuva), garantindo a cor e a 

resistência do produto. 
• Os produtos deverão ter as laterais arredondadas 
em seu acabamento. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação 
dos produtos deverão possibilitar a 

reciclagem após o término da vida útil. 
GARANTIA 

• Mínima de um ano a partir da data de entrega, 
contra defeitos de fabricação e 

pigmentação/coloração de peças. 

CASA DE BONECAS 

DESCRIÇÃO 

• Casinha de boneca para crianças a partir de três 
anos. 
 

LOCAL 

• Playground e pátio coberto 

DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Largura: 1310 mm; 
• Altura mínima: 1287 mm; 
• Comprimento: 1610 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS 

• Selo do INMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 
• Casinha multicolorida deverá acompanhar, no 
mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: 
janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, 
tábua de passar com ferro, 
telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e 
campainha. 
• Balcão externo na janela (apoio para os braços). 
• O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, 
composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV 
que protejam contra raios solares 

100 

e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou 
chuva), garantindo a cor e 

resistência do produto. 
• Os produtos deverão ter as laterais arredondadas 
em seu acabamento. 
• Os parafusos utilizados no produto devem ser 
fixados para que não se soltem 

facilmente, visando à segurança do usuário. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação 
dos produtos deverão possibilitar a 

reciclagem após o término da vida útil. 
GARANTIA 

• Mínima de um ano a partir da data de entrega, 
contra defeitos de fabricação e 

pigmentação/coloração de peças. 

TATAME EM E.V.A. 
DESCRIÇÃO 
• Tatame em placas intertravadas de E.V.A. (etileno-
acetato de vinil) com bordas de 
acabamento. 
 
LOCAL 
• Creches I, II e III, Sala Multiuso. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
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• Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 
mm; 
• Espessura: 20 mm +/- 10 mm. 
CARACTERÍSTICAS 
• Placas de tatame intertravadas e bordas de 
acabamento, confeccionadas em E.V.A. 
(100%), atóxicas, com superfície texturizada, 
siliconizada, antiderrapante e lavável; 
• Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro 
cúbico; 
• Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma 
borda de acabamento. 
• Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita 
das peças; 
• As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, 
com corte preciso a 90º em 
relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e 
falhas. 
GARANTIA 
• Mínima de três meses a partir da data da entrega, 
contra defeitos de fabricação. 

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – TÚNEL 
SANFONADO 

DESCRIÇÃO 

• Túnel sanfonado confeccionado com arame zincado 
e revestido com tecido colorido 

(bagunzito), totalmente dobrável. Tem por objetivo 
estimular destreza e ritmo, noção 

de espaço, tipos de marcha e rastejamento quando a 
criança passar engatinhando 

por dentro do túnel. 
 

LOCAL 

• Sala multiuso. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Comprimento: 3000 mm; 
• Diâmetro: 530 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS 

• Estrutura em arame zincado que permite 
flexibilidade; 
• Revestimento em tecido tipo bagun; 
• Peças multicoloridas; 
• Não tóxico. 
40 

GARANTIA 

• Mínima de seis meses a partir da data de entrega, a 
partir da data de entrega, contra 

defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento 
de componentes. 

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – 
LOMBADINHA 

DESCRIÇÃO 

• Circuito contendo lombadas, com alturas 
diferenciadas ou iguais. Tem por objetivo 

proporcionar o estímulo do equilíbrio, quando a 
criança de locomove sobre o 

equipamento. 
 

LOCAL 

• Sala multiuso. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Largura: 700 mm; 
• Profundidade: 450 mm; 
• Altura: 250 mm (mais baixa) e 350 mm (mais alta); 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS 

• Preenchimento em espuma densidade mínima 28 e 
máxima 33; 
• Revestimento em courvin; 
• Produto impermeável; 
• Peças multicoloridas; 
• Não tóxico. 
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EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – PISCINA 
DE BOLINHAS 

DESCRIÇÃO 

• Piscina feita em material macio, livre de quinas. 
Pode ser utilizada como piscina de 

bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para 
aproximadamente 200 

bolinhas, que acompanham o produto. Tem por 
objetivo proporcionar o estímulo da 

percepção sensorial e visual, ao brincar com as 
bolinhas. 
 

LOCAL 

• Sala multiuso. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Diâmetro interno: 1100 mm; 
• Diâmetro externo: 1300 mm; 
• Largura das laterais: 200 mm; 
• Altura das laterais: 300 mm; 
• Espessura do fundo: 30 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS 

• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 
e máxima 33; 
• Revestimento em courvin; 
• Produto impermeável; 
• Peças multicoloridas; 
• Não tóxico. 
36 

GARANTIA 

• Mínima de seis meses a partir da data de entrega, 
contra defeitos de fabricação e 

desgaste ou desprendimento de componentes. 

EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE – DEGRAUS 
E RAMPAS 
DESCRIÇÃO 
• Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, 
um puff, uma rampa e um 
tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da 
percepção sensorial e visual ao 
se locomover por diferentes trajetos com formatos 
variados e uso de cores fortes. 
 
LOCAL 
• Sala multiuso. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
• Largura: 1200 mm; 
• Profundidade: 1200 mm; 
• Altura: 250 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS 
• Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 
e máxima 33; 
• Revestimento em courvin; 
• Produto impermeável; 
• Peças multicoloridas; 
• Não tóxico. 

 

019 66 UN • KIT EDUCACAO INFANTIL, 

cada kit deverá ser composto 

pelos seguintes objetos (com 

especificações mínimas) e 

quantidade: 

• Agenda escolar, tamanho 

12x16 cm – 01 Unidade 

• Apontador com depósito em plástico 

transparente, altura de 4 cm, comprimento de 

2,2 cm, largura 1,5 cm – 02 unidades 

• Borracha escolar – macia, 

flexível, 03 cm de altura, 02 cm 

de largura, 0,5 cm de 

65,37 4.314,42 
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espessura – 04 unidades. 

• Caderno de desenho – 96 

folhas isentas de impressão de 

papel offset branco, tamanho 

20x27,5 cm – 02 unidades. 

• Canetinha hidrográfica – caixa 

contendo 12 unidades em cores 

diferentes (cores obrigatórias: 

preto, vermelho, amarelo, 

marrons, dois tons de azul e 

dois tons de verde – 02 

unidades 

• Cola – branca, líquida, tampa 

antivazamento, peso: 90 

gramas – 04 unidades. 

• Cola colorida – caixa com 06 

tubos de 23 gramas cada, de 

cores diferentes (cores 

obrigatórias: amarelo, azul, 

verde, vermelho) – 04 

unidades. 

• Giz de cera – caixa com 12 

cores diferentes (cores 

obrigatórias: Preto, amarelo, 

vermelho, marron, dois tons de 

azul, dois tons de verde), 

diâmetro de 0,5 cm, 

comprimento de 7,5 cm – 04 

unidades 

• Lápis de cor – caixa com 12 

unidades de cores diferentes 

(cores obrigatórias: preto, 

amarelo, vermelho, marron, 

dois tons de azul, dois tons de 

verde), comprimento de 17 cm, 

matéria prima de madeira 

reflorestada – 03 unidades. 

• Lápis grafite – nº 02, 

comprimento de 17 cm, 

matéria prima de madeira 

reflorestada – 04 unidades. 

• Massa para modelar – caixa 

com 06 unidades, nas cores 

branca, amarela, azul, 

vermelha, preta e verde – 03 

unidades. 

• Pasta plástica – largura 24,5 

cm, comprimento 33,5 cm e 

espessura/altura 4 cm; feita em 

plástico (polipropileno) 

transparente com cores 

sortidas (poderá vir em várias 

cores) – 01 unidade. 

• Pincel para colorir – nº 08, feito 

de plástico, possuir virola de 

alumínio e pêlo de pônei – 02 

unidades. 

• Tesoura sem ponta – possuir 

corte limpo e eficiente, lâmina 

de aço inoxidável com ponta 

arredondada, cabo de plástico 

(prolipropileno), comprimento 

de 11 cm – 01 unidade. 

• Tinta guache – caixa com 06 

unidades nas cores preta, 

branca, amarela, vermelha, 
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azul e verde, 15 ml por 

unidade, tampa plástica de 

rosca – 02 unidades. 

020 2 UN LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL 02 LITROS. 
LIQUIDIFICADOR SEMI – INDUSTRIAL  2L 

DESCRIÇÃO 

• Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e 
copo monobloco, indicado para 

triturar alimentos leves com adição de líquido. 
LOCAL 

• Cozinha 

DIMENSÕES E CAPACIDADE 

• Altura máxima: 660 mm; 
• Largura máxima: 290 mm; 
• Profundidade máxima: 280 mm; 
• Capacidade volumétrica: 2 litros. 
CARACTERÍSTICAS 

• Copo removível confeccionado em chapa de aço 
inox, em peça única (monobloco), 
sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. 
• Flange do copo em material plástico injetado. 
• Alças em aço inox, espessura de chapa de, no 
mínimo, 1,25 mm, com bordas 

rebatidas para o lado interno e soldadas em toda 
extensão de modo que não haja 

retenção de resíduos. 
• Fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a 

evitar o acúmulo de resíduos. 
• Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de 
chapa de 0,6 mm, com dobras 

estruturais que permitam a limpeza interna. 
• Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima 
de chapa de 0,6 mm, flange 

superior e da base em material plástico injetado. 
Dreno da flange posicionado de 

modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do 
motor. 
• Sapatas antivibratórias em material aderente e 
antiderrapante. 
• Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox 
(as buchas poderão ser de bronze 

ou outro material apropriado que garanta o 
desempenho mecânico e a durabilidade 

do conjunto). 
• O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos 
de fixação deve ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de utilização de 
ferramentas. 
• Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e 
elementos de fixação em aço 

inox. 
• Interruptor liga/desliga. 
• Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. 
• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da 

voltagem. 
• Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de 
comprimento 

 

873,41 1.746,82 

021 2 UN MESA DE REUNIAO. M7. 

MESA DE REUNIÃO 

DESCRIÇÃO 

• Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em 
MDF revestido de laminado melamínico, montada 
sobre dois pés. 
 

LOCAL 

• Sala de reuniões. 
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS 

• Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; 
• Altura: 750 mm +/- 5 mm; 

615,66 1.231,32 
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• Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas 
(PCR) e atendimento às 

exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir 
altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm; 
• Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; 
• Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 
micrometros /máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 

• Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, 
revestido na face inferior com laminado 

melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior 
com laminado melamínico de 

alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou 
branco, acabamento texturizado. 
• Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço 
de 180º, na cor cinza ou branco, 
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, 
admitindo-se pequenas variações decorrentes das 
características de cada material (brilho, textura). O 
perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao 
tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. 
• Estrutura constituída de: 
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava 
em MDF entre os mesmos. 
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos 
de rosca com buchas metálicas. 
• Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno 
injetado. 
• Terminações de tubos em plástico injetado, na cor 
cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não 
devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. 
• Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, 
falhas de injeção ou partes 

cortantes. 
• Acabamento das partes metálicas em pintura em 
pó, brilhante, na cor cinza ou preta. 
• Todos os encontros de tubos ou uniões de partes 
metálicas devem receber solda em toda a extensão 
da união. 
 

GARANTIA 

• Mínima de dois anos a partir da data de entrega, 
contra defeitos de fabricação, oxidação das partes 
metálicas e desgaste ou desprendimento de 
componentes. 

022 2 UN PLAYGROUND 
PLAYGROUND 

DESCRIÇÃO 

• Playground para crianças a partir de dois anos. 
 

LOCAL 

• Playground. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Largura: 3400 mm; 
• Altura: 2100 mm; 
• Comprimento: 3500 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS 

• Selo do INMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 
• Módulos com telhado e paredes em diferentes 
formatos. 
• Rampa de escalada de acesso, com apoio para os 
pés e orifícios/furos que permitam a subida da criança 
com segurança. 
• Um escorregador tubo com sustentação. 
• Dois escorregadores pequenos, com rampa 
contínua ou ondulada, que devem obedecer a 
inclinação estabelecida em norma vigente. 
• Jogo da memória ou jogo da velha interativo de 

5.855,07 11.710,14 
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nove faces, montado na lateral inferior. 
• Entradas e saídas na parte inferior, exceto na lateral 
em que for montado o jogo interativo. 
• Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo 
processo de rotomoldagem, 
composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV 
que protejam contra raios solares e desbotamento 
provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a 
cor e a resistência do produto. 
• Os produtos deverão ter as laterais arredondadas 
em seu acabamento. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação 
dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o 
término da vida útil. 
 

GARANTIA 

• Mínima de um ano a partir da data de entrega, 
contra defeitos de fabricação e 

pigmentação/coloração de peças. 
 

023 2 UN PROCESSADOR DE ALIMENTOS.CENTRIFUCA. 

DOMESTICO. 
PROCESSADOR DE ALIMENTOS 

DESCRIÇÃO 

• Multiprocessador de alimentos, com lâminas 
multifuncionais, modelo 

doméstico. 
LOCAL 

• Cozinha. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 

• Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; 
• Altura máxima: 420 mm; 
• Profundidade máxima: 420 mm; 
• Volume mínimo: 1,5 litros. 
CARACTERÍSTICAS 

• Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável. 
• Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com 
capacidade mínima para 1,5l litros de 

ingredientes líquidos. 
• Tampa da tigela com bocal largo para absorver 
frutas, legumes e verduras inteiras. 
• Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que 
permita o controle preciso da 

duração e frequência do processamento. 
• Trava de segurança. 
• Cabo com armazenamento integrado. 
• Base firme com pés antideslizantes (ventosa). 
• Motor com potência mínima de 700W. 
• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis 

com a corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da 

voltagem. 
ACESSÓRIOS 

• Batedor para mistura de massas leves e pesadas; 
• Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, 
legumes e verduras; 
• Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços 
finos e médios; 
• Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade 
para 1,5 litros para misturar, triturar 
e mexer ingredientes variados; 
• Um disco emulsificador para preparar alimentos 
como clara em neve e maionese. 
 

691,29 1.382,58 

024 6 UN QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNETICO. QB2.  
QUADRO BRANCO TIPO LOUSA MAGNÉTICO – 
1200x3000 

DESCRIÇÃO 

• Quadro com superfície em laminado branco 
brilhante especial para escrita e fixação 

de acessórios magnéticos. 
 

LOCAL 

• Pré-escola. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

536,00 3.216,00 
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• Altura: 1200 mm +/- 10 mm; 
• Largura: 3000 mm +/- 10 mm; 
• Espessura: 17mm. 
CARACTERÍSTICAS 

• Resistente a manchas; 
• Moldura em alumínio anodizado fosco; 
• Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa 
metálica e laminado 

melamínico branco; 
• Sistema de fixação invisível; 
• Acompanha: 
- 1 apagador; 
- 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, 
verde, azul e preto. 
 
GARANTIA 

• Mínima de dois anos a partir da data de entrega, 
contra defeitos de 

fabricação. 
 

025 2 UN QUADRO DE AVISOS EM METAL. QC.  
QUADRO DE AVISOS EM METAL 

DESCRIÇÃO 

• Quadro em metal para fixação de avisos. 
LOCAL 

• Administração, sala dos professores e secretaria. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Largura: 1500 mm +/- 10 mm; 
• Altura: 900 mm +/- 10 mm; 
CARACTERÍSTICAS 

• Moldura com cantos arredondados em alumínio 
anodizado fosco; 
• Fundo confeccionado em MDF 10mm; 
• Acabamento em chapa de aço branca magnética; 
• Sistema de fixação invisível permitindo instalação na 
vertical ou horizontal. 
GARANTIA 

• Mínima de três meses a partir da data de entrega, 
contra defeitos de fabricação. 
 

178,40 356,80 

026 2 UN REFRIGERADOR VERTICAL/GELADEIRA EM INOX. 04 

PORTAS. 1000 LITROS. LINHA COMERCIAL. 
GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS 

DESCRIÇÃO 

• Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade 
mínima de 1000 litros, com 

sistema frost-free (degelo automático). Temperatura 
de operação: entre 0 °C e +7°. 
LOCAL 

• Cozinha. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 

*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no 
que diz respeito ao espaço disponível para a 

instalação do equipamento. 
• Largura máxima: 1250 mm; 
• Capacidade total: mínima de 1000 litros. 
CARACTERÍSTICAS 

• Gabinete com quatro portas. 
• Refrigerador vertical em aço inox com sistema 
“frostfree” (degelo automático, que 

não precisa descongelamento). 
• Gabinete tipo monobloco revestido interna e 
externamente em aço inox, em chapa 

22 (0,79 mm). 
• Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com 
espessura mínima de 55 mm e 

densidade mínima de 36 kg/m3. 
• Pés fixos em material metálico e maciço com 
revestimento de borracha resistente. 
• Portas revestidas interna e externamente em aço 
inox, em chapa 22 (0,79 mm), 
batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 
cm de altura, com tolerância 

+/- 5%. 
• Isolamento da porta de poliuretano injetado, com 
espessura mínima de 45 mm e 

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

7.467,67 14.935,34 
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constituída de gaxeta magnética 

sanfonada. 
• Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. 
Trincos com travamento automático, 
ou sistema de imã resistente ao peso da porta. 
• Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes 
das portas para evitar a 

condensação, constituída de resistência elétrica de 
baixa potência, intercambiável. 
• Sistema de controle de temperatura por meio de 
termostato regulável, dotado de 

termômetro digital, com posicionamento frontal de 
fácil acesso. 
• Sistema de refrigeração completa com unidade 
compressora selada, com forçador 
de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do 
refrigerador. 
• Temporizador para degelo com o evaporador 
situado na parte frontal do aparelho, 
com degelo por resistência, com condensadores em 
cano de cobre em volta por 
transmissão térmica convectiva, dotado de 
compressor hermético de, no mínimo, 1/2 

HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão 
local), com sistema de ar forçado 

e degelo automático (sistema “frost-free”). 
• Obs.: O compressor deve ser instalado na parte 
superior do equipamento. 
• Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. 
• Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, 
perfil de seção circular com 

diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre 
arames. 
• As paredes internas do gabinete devem ser dotadas 
de dispositivos em aço inox que 

possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 
70 mm (+/- 10 mm). 
• Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em 
chapa 22 (0,79mm). A base deve 

ter formato de bandeja com rebaixo para o 
direcionamento de qualquer líquido 

derramado no interior do gabinete para o dreno, com 
vistas ao seu escoamento. 
• Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), 
para proteção do sistema de 

refrigeração e elétrico do equipamento, com comando 
automatizado, programador, 
termômetro digital e controle de temperatura. 
• Conexões de fiação com bornes dotados de 
parafusos para compressão dos fios. 
• Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete 
por meio de braçadeiras. 
• O equipamento deve ser projetado para a 
temperatura de trabalho de até + 8ºC 

quando submetido a ambientes de até + 43ºC. 
• Devem ser utilizados componentes (sistema de 
refrigeração) que permitam a 

otimização no consumo de energia durante a sua vida 
útil. 
• Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. 
• Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da 

voltagem. 
• Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de 
comprimento. 
 

027 2 UN SOFA 02 LUGARES. SF1. 
SOFÁ DOIS LUGARES 

DESCRIÇÃO 

• Sofá de dois lugares em material lavável e pés em 
alumínio. 
LOCAL 

• Administração, sala dos professores, secretaria e 
direção. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Largura: 1250 mm +/- 50 mm; 

411,63 823,26 
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3. DO OBJETO 

Aquisição de mobiliários e equipamentos para o fortalecimento das Escolas Municipais, 

conforme Registro no SIGCON nº. 6754 e 8053/2021 e Anexo I. 
 

2 JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

• Profundidade: 750 mm +/- 50 mm; 
• Altura: 730 mm +/- 30 mm. 
CARACTERÍSTICAS 

• Revestimento superior em laminado de PVC com 
reforço em manta (Korino) CV 20; 
• Acabamento inferior em Tela de Ráfia; 
• Estrutura: 
- Madeira de pinus e eucalipto proveniente de 
reflorestamento com imunização 

contra mofo,cupim e microorganismos. 
- Sustentação do assento e encosto com cintas 
elásticas de alta resistência. 
- Travamento da estrutura com grampos fixados com 
grampeadores pneumáticos. 
• Espumas de poliuretano: 
- Assento: Densidade D-23 

- Braço: Densidade D-20 

- Encostos: Densidade D-20 

GARANTIA 

• Mínima de doze meses a partir da data de entrega, 
contra defeitos de fabricação, 
degradação do tecido e desgaste ou 
desprendimento de componentes 

028 2 UN TUNEL LUDICO .TL. 
TÚNEL LÚDICO 

DESCRIÇÃO 

• Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. 
LOCAL 

• Playground e pátio coberto. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

• Largura: 870 mm; 
• Altura mínima: 870 mm; 
• Comprimento: 2140 mm; 
• Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERÍSTICAS 

• Selo do INMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
• Não tóxico. 
• Túnel em estrutura curva. 
• Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados 
para visualização interna e com 

possibilidades de expansão. 
• Duas estruturas curvas que funcionam como entrada 
e saída. 
• Polietileno pelo processo de rotomoldagem, 
composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV 
que protejam contra raios solares e desbotamento 
provocado 

pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a 
resistência do produto. 
• O túnel deverá apresentar diversos formatos. 
• Os produtos deverão ter as laterais arredondadas 
em seu acabamento. 
• Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos 
devem ser fixos para que não se soltem facilmente, 
visando segurança dos usuários. 
• Os materiais utilizados no processo de fabricação 
dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o 
término da vida útil. 
GARANTIA 

• Mínima de um ano a partir da data de entrega, 
contra defeitos de fabricação e 

pigmentação/coloração de peças 

 

2.523,25 5.046,50 
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2.1 A aquisição em referência visa promover a manutenção das atividades da Secretaria 

Municipal de Educação e do Próinfancia proporcionando atendimento adequado aos alunos, 

profissionais da educação pais e toda a comunidade escolar, sendo uma forma de promover a 

cidadania e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos; 

2.2 O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de bens e serviços 

comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/19, por possuir padrões 

de desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, 

podendo ser licitado por meio da modalidade Pregão. 

2.3  O objeto desse termo de referência também visa contemplar e cumprir os 

compromissos e obrigações que o poder público tem com o cidadão. 
 

3 ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

3.1 Da Entrega: Os itens deverão ser entregues na Prefeitura Municipal de Abadia dos 

Dourados - MG, Situada na Rua Dr. Calil Porto, 380 – centro de Abadia dos Dourados - MG. A 

entrega deverá ser de acordo com a autorização de fornecimento, emitida pelo Município, que 

poderá entre outras informações, determinar outro local de entrega; 

3.2 Só será aceito os itens, que estiverem de acordo com as especificações exigidas pelos 

órgãos de Fiscalização do Município, pela Secretaria Municipal de Educação e por este Edital; 

3.3 Os itens deverão atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por 

este Edital, sendo que o item considerado inadequado, de inferior qualidade ou não atender às 

exigibilidades, será recusado, devolvido e o pagamento cancelado. 
 

4 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1 São obrigações da Contratante: 

6.1.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos com as 

especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento 

definitivo; 

6.1.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, 

no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

4.2 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 

seus empregados, prepostos ou subordinados. 
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5 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

5.1 A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 

sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.1.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 

fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e 

prazo de garantia; 

7.1.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.1.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.4 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação; 

7.1.5 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.6 Indicar preposto para representá-la durante a vigência do contrato; 

7.1.7 Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a 

CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais; 

7.1.8 Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto do Órgão, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 

ordem do Município de Abadia dos Dourados - MG; 

7.1.9 Acatar todas as orientações do Município de Abadia dos Dourados - MG, emanadas 

pelo fiscal, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos 

solicitados e atendendo às reclamações formuladas; 

7.1.10 Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
 

6 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

6.1 A Secretaria Municipal de Educação, através da Secretaria Municipal de Educação a 

Srª. Neire Crato Borges Aguiar será a responsável direta pela fiscalização do contrato, 

observando a especificação do item licitado. 

6.2 Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas 

ou defeitos observados. 
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6.3 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o 

art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

6.4 O representante do Município anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente 

para as providências cabíveis. 

7 DO PAGAMENTO 

7.1 O Pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após a entrega do objeto e após a 

emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. O 

Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados - 

MG, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente; 

7.2 Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida pela Prefeitura, por estar inexata, será 

contado novo prazo para o pagamento a partir da data de sua reapresentação. 
 

8 DO REAJUSTE 

8.1 Os preços serão fixados e irreajustáveis, salvo as condições previstas nas Leis 

Federais 8.666/93 e Lei 10.520/2002, e suas alterações. 
 

9 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 As despesas para o presente processo licitatório correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária: 02.01.05.00.12.365.0121.00.1088.4.4.90.52.180015700000000 – Máquinas, 

utensílios e equipamentos diversos. 

     02.01.05.00.12.365.0121.00.2077.3.3.90.30.140015700000000 – Material 

educativo e esportivo. 
 

10 CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

10.1 O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas às 

especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

10.2 O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 

tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 

oferta deverá ser de R$ 1,00 (Um real).  
  

Abadia dos Dourados /MG, 01 de março de 2023. 
 

Fernando Pereira Borges 

Pregoeiro 
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ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO ELETRÔNICO 

 

Processo nº: 020/2023 

Modalidade: Pregão Eletrônico 012/2023 

Edital nº: 012/2023 

Forma: Eletrônica  

Tipo: Menor Preço por Item. 

 

Objeto: Aquisição de equipamentos para o Proinfância (Programa Plano de Ações 

Articuladas), conforme Termos de Compromisso e Processos do Ministério da Educação 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e Anexo I. Termos de Compromisso 

números: 202240769-5, 202240768-8, 202240764-8, 202240771-5 e 202240762-6. 

Processos números: 23400.000610/2022-10, 23400.000607/2022-04, 23400.000606/2022-

51, 23400.000617/2022-31 e 23400.000603/2022-18. 

 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: 

CNPJ: 

INSC. ESTADUAL: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: 

ESTADO: 

TELEFONE: 

E-MAIL:  
  
INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS: 

Banco: 

Agência: 

Conta:  
 
REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome/ Nacionalidade/ Estado Civil/ RG/ CPF/. 

E-mail 

Telefone: 
   

1. Planilha da Proposta: 

Item Un Qtd. Especificação Marca 
Valor 

Unitário 

Valor Total do 

Item 
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Valor Global da Proposta: R$___________ (_________________________________________) 

  

2. Validade da Proposta 60 (sessenta) dias; 

3. Os preços deverão ser apresentados em até duas casas decimais após a vírgula. 

4. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços 

unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final; 

5. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando 

os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores 

máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência; 

6. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento 

dos materiais, bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que 

deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora; 

7. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os 

preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e 

especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e 

integralmente; 

8. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta 

empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores; 

9. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou 

dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 

8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou 

empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista; 

10. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de 

inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas 

Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 

8.666/93.  

 

 

___________/____ de_____________de 2023. 

 

 

________________________________ 

Razão Social da Empresa 

Nº CNPJ 

Representante Legal 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 CONFORME DISPOSTO NO INC. XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

 

Processo nº: 020/2023 

Modalidade: Pregão Eletrônico 012/2023 

Edital nº: 012/2023 

Forma: Eletrônica 

Tipo: Menor Preço por Item. 

 

Objeto: Aquisição de equipamentos para o Proinfância (Programa Plano de Ações 

Articuladas), conforme Termos de Compromisso e Processos do Ministério da Educação 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e Anexo I. Termos de Compromisso 

números: 202240769-5, 202240768-8, 202240764-8, 202240771-5 e 202240762-6. 

Processos números: 23400.000610/2022-10, 23400.000607/2022-04, 23400.000606/2022-

51, 23400.000617/2022-31 e 23400.000603/2022-18. 

 

  

A empresa_____________________________, devidamente inscrita, no CNPJ sob o 

nº_____________________, com sede______________, nº_____, Bairro____________, na 

cidade de _______________, por intermédio de seu representante legal, o 

Sr.____________________, portador do CPF nº________________, DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, 

que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

 

_________________, ____, de__________, de 2023. 

 

 

 

_____________________________ 

Representante legal 

CPF 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE MPE  

 

Processo nº: 020/2023 

Modalidade: Pregão Eletrônico 012/2023 

Edital nº: 012/2023 

Forma: Eletrônica 

Tipo: Menor Preço por Item. 

 

Objeto: Aquisição de equipamentos para o Proinfância (Programa Plano de Ações 

Articuladas), conforme Termos de Compromisso e Processos do Ministério da Educação 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e Anexo I. Termos de Compromisso 

números: 202240769-5, 202240768-8, 202240764-8, 202240771-5 e 202240762-6. 

Processos números: 23400.000610/2022-10, 23400.000607/2022-04, 23400.000606/2022-

51, 23400.000617/2022-31 e 23400.000603/2022-18. 

 

 

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa: 

_________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 

___________________________, está enquadrada 

como________________________________ (Microempresa, EPP, Equiparada), e cumpre os 

requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida 

lei. Outrossim, declaro, que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do 

§ 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006. 

E que caso haja restrição fiscal ou trabalhista nos documentos de habilitação, pretendemos 

utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar 123/2006, para regularização, 

estando ciente que, do contrário, decairá o direito à contratação, estando sujeita às sanções 

previstas no art. 81 da Lei Federal 8.666/93.  

 

 _________________, ____, de__________, de 2023. 

 

_____________________________ 

Representante legal 

CPF 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO  

 

Processo nº: 020/2023 

Modalidade: Pregão Eletrônico 012/2023 

Edital nº: 012/2023 

Forma: Eletrônica 

Tipo: Menor Preço por Item. 

 

Objeto: Aquisição de equipamentos para o Proinfância (Programa Plano de Ações 

Articuladas), conforme Termos de Compromisso e Processos do Ministério da Educação 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e Anexo I. Termos de Compromisso 

números: 202240769-5, 202240768-8, 202240764-8, 202240771-5 e 202240762-6. 

Processos números: 23400.000610/2022-10, 23400.000607/2022-04, 23400.000606/2022-

51, 23400.000617/2022-31 e 23400.000603/2022-18. 

  

 

     

A empresa ........................................................................................, CNPJ 

nº........................................, declara, sob as penas da lei, que atende plenamente todos os 

requisitos de habilitação exigidos para participar do Pregão Eletrônico nº 012/2023, Processo: 

020/2023. 

  

   

_________________, ____, de__________, de 2023. 

 

 

_____________________________ 

Representante legal 

CPF 
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ANEXO VI 

MINUTA DE CONTRATO 

Processo nº: 020/2023 

Modalidade: Pregão Eletrônico 012/2023 

Edital nº: 012/2023 

Forma: Eletrônica 

Tipo: Menor Preço por Item. 
 

Objeto: Aquisição de equipamentos para o Proinfância (Programa Plano de Ações 

Articuladas), conforme Termos de Compromisso e Processos do Ministério da Educação 

(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e Anexo I. Termos de Compromisso 

números: 202240769-5, 202240768-8, 202240764-8, 202240771-5 e 202240762-6. 

Processos números: 23400.000610/2022-10, 23400.000607/2022-04, 23400.000606/2022-

51, 23400.000617/2022-31 e 23400.000603/2022-18. 
 

INSTRUMENTO CONTRATUAL para: Aquisição de equipamentos para o 

Proinfância (Programa Plano de Ações Articuladas), conforme Termos de 

Compromisso e Processos do Ministério da Educação (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) e Anexo I. Termos de Compromisso 

números: 202240769-5, 202240768-8, 202240764-8, 202240771-5 e 

202240762-6. Processos números: 23400.000610/2022-10, 

23400.000607/2022-04, 23400.000606/2022-51, 23400.000617/2022-31 e 

23400.000603/2022-18, que entre si celebram o Município de Abadia dos 

Dourados - MG e a empresa.......................................... 
 

 Pelo presente instrumento, que entre si celebram o município de Abadia dos Dourados - MG, com sede 

nesta cidade à Rua Dr. Calil Porto nº 380, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.593.111/0001-14, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Wanderlei Lemes Santos, brasileiro, casado, inscrito no 

CPF/MF sob o nº ___.___.___-__, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa.........................., sediada na cidade 

de................... à ................, inscrita no CNPJ/MF sob o nº .........................., neste ato representada por 

..........................., brasileiro, comerciante, inscrito no CPF/MF sob o nº..................., residente e domiciliado 

na cidade de......................., doravante denominada CONTRATADA,  convencionam a: Aquisição de 

equipamentos para o Proinfância (Programa Plano de Ações Articuladas), conforme 

Termos de Compromisso e Processos do Ministério da Educação (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação) e Anexo I. Termos de Compromisso números: 

202240769-5, 202240768-8, 202240764-8, 202240771-5 e 202240762-6. Processos 

números: 23400.000610/2022-10, 23400.000607/2022-04, 23400.000606/2022-51, 

23400.000617/2022-31 e 23400.000603/2022-18, subordinado às seguintes cláusulas e condições: 
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS E NORMAS DE EXECUÇÃO 

1.1 O presente instrumento contratual decorre da Licitação Pregão Eletrônico 012/2023, na Forma 

Eletrônica, processo 020/2023, homologada em ...................., do tipo Menor Preço por Item, de acordo 

com a Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Decreto Municipal 

756/2010, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de 

Agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, que Aprova o Regulamento para a 

Modalidade de Licitação Denominada Pregão, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, e 

Decreto Municipal 10.563 de 13 de novembro de 2020 Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, 

na forma eletrônica, para aquisição de bens e Serviços Comuns. 

1.2 Os Casos omissos serão resolvidos de acordo com o disposto nas Leis supramencionadas e 

segundos os princípios gerais de Direito Administrativo e subsidiariamente de Direito Privado, em 

benefício do interesse público; 

1.3 Este Contrato é lavrado com vinculação ao Edital, Pregão Eletrônico nº 012/2023 na forma 

eletrônica, a teor do artigo 55, inciso XI, da Lei 8.666/93; 

1.4 Integra o presente Contrato, ao respectivo Processo sob o nº 020/2023. 

1.5 Das normas de execução, a contratada obriga-se a executar o presente contrato, observando o 

estabelecido nos documentos abaixo relacionados, que constituem parte integrante e complementar deste 

instrumento, independentemente de transcrição. 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 

2.1 Constitui-se objeto deste instrumento a: Aquisição de equipamentos para o Proinfância 

(Programa Plano de Ações Articuladas), conforme Termos de Compromisso e Processos 

do Ministério da Educação (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e Anexo 

I. Termos de Compromisso números: 202240769-5, 202240768-8, 202240764-8, 

202240771-5 e 202240762-6. Processos números: 23400.000610/2022-10, 

23400.000607/2022-04, 23400.000606/2022-51, 23400.000617/2022-31 e 23400.000603/2022-

18, atendendo a discriminação contida no Termo de Referência - Anexo I do presente Edital. 
 

3 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

3.1 DA CONTRATADA: 

3.1.1 Promover o Fornecimento do Item homologado a seu favor, de acordo com as Descrições e 

prazos determinados no Edital e seus anexos, independente ou não de sua Transcrição; 

3.1.2 Despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, correrão 

totalmente por conta da Empresa vencedora. 

3.2 DA CONTRATANTE: 

3.2.1 Efetuar os Pagamentos na forma e prazo, observando o estabelecido nas cláusulas a seguir 

deste contrato, como parte integrante e complementar do edital e demais anexos do Pregão Eletrônico nº 

012/2023 na forma eletrônica; 

3.2.2 Proceder a conferência e acompanhamento da entrega do item Homologado de acordo com as 

exigências contidas no edital e anexos; 

3.2.3 É de responsabilidade da contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato e de 

seus eventuais Termos Aditivos no órgão de imprensa oficial. 
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4 CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA E EXTENSÃO 

4.1 O contrato vigorará até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado, de comum acordo 

entre as partes, de acordo com a lei 8.666/93 e legislação correlata, por meio de termo aditivo. 

4.2 Rege-se o objeto deste projeto básico pelos preceitos de direito público, aplicando-se, 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma 

do artigo 54, combinado com o inciso XII do artigo 55, todos da Lei nº. 8.666/93; 

4.3 O Prazo para assinatura do Contrato pela empresa vencedora será de no máximo 05 (Cinco) 

dias após a emissão do Contrato. 
 

5 CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

5.1 O Item deverá ser entregue em até 30 (trinta) dias após a Assinatura do Contrato e/ou a Emissão 

da Autorização do Fornecimento; 

5.2 O item deverá ser entregue em local devidamente indicado na autorização de fornecimento e 

nota de empenho, tendo como local pré-determinado, a Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados - 

MG, no Endereço: Rua Dr. Calil Porto, 380 – Centro – CEP 38.540-000 – Abadia dos Dourados – MG. 
 

6 CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO 

6.1 PREÇO - O preço da presente contratação atende ao abaixo especificado (conforme proposta 

vencedora adjudicada): 

6.1.1 VALOR GLOBAL - O valor global para a presente contratação é de R$ ...................... 

(........................................); 

6.2 FORMA DE PAGAMENTO - O Pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após cada etapa 

de Fornecimento dos Itens, sempre após a emissão da NLD (Nota de liquidação de Despesa), mediante a 

apresentação de Nota Fiscal. O Pagamento será realizado na Tesouraria da Prefeitura Municipal de 

Abadia dos Dourados - MG, mediante cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente. 
 

7 CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO 

7.1 O contrato poderá ser rescindido uni ou bilateralmente, sendo o primeiro caso somente por parte 

da CONTRATANTE, atendida a conveniência administrativa ou na ocorrência dos motivos elencados nos 

artigos 77 e seguintes da Lei 8.666 de 21/06/93. 
 

8 CLÁUSULA OITAVA - DA VALIDADE E PUBLICAÇÃO 

8.1 O presente contrato terá validade e eficácia depois de publicado, por extrato, em órgão de 

imprensa oficial, de conformidade com o disposto no parágrafo único, do Art.61, da Lei 8.666/93. 
 

9 CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO 

9.1 A Secretaria Municipal de Educação, através da Secretaria Municipal de Educação a Srª. Neire 

Crato Borges Aguiar será a responsável direta pela fiscalização do contrato, observando a especificação 

do item licitado, na forma estabelecida no Termo de Referência, no edital, anexos, regulamentações 

técnicas exigidas por lei e pelo Ministério do Desenvolvimento Social. 
 

10 CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 As despesas para o presente processo licitatório correrão por conta da seguinte Dotação 

Orçamentária:  
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02.01.05.00.12.365.0121.00.1088.4.4.90.52.180015700000000 – Máquinas, utensílios e equipamentos 

diversos. 

02.01.05.00.12.365.0121.00.2077.3.3.90.30.140015700000000 – Material educativo e esportivo. 
 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - MODIFICAÇÕES E ADITAMENTOS 

11.1 Qualquer modificação de forma qualidade, quantidade (redução ou acréscimo), bem como 

prorrogação de prazo, poderá ser determinada pela CONTRATANTE através de aditamento, atendidas as 

disposições previstas na Lei 8.666 de 21/06/93. 
 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

12.1 Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II do Capítulo IV, Lei nº 8.666 de 

21 de junho de 1993, a CONTRATADA poderá incorrer nas multas e penalidades, conforme disposto no 

item 18 do edital, que trata das sanções administrativas. 
 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

13.1 Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, e, 

cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça menção 

expressa. 
 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

14.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Coromandel /MG, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente contrato, que de outra forma não sejam solucionadas, com expressa renúncia das partes a 

qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja; 

14.2 E por estarem plenamente em acordo com todas as cláusulas e condições, as partes assinam o 

presente instrumento em três vias de igual teor e forma, perante as testemunhas signatárias para que 

produzam seus efeitos jurídicos e legais. 
 

Abadia dos Dourados /MG ___________de __________________ de 2023.  
 

_________________________________________________ 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Abadia dos Dourados - MG 

Wanderlei Lemes Santos 

Prefeito Municipal 
 

________________________________________________ 

EMPRESA CONTRATADA: Razão social/ CNPJ/ Endereço: 

Nome do responsável legal/ CPF: 
 

Testemunhas: 

_________________________________ 

Nome: 

CPF: 

_________________________________ 

Nome: 

CPF: 




































