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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 

 

MODALIDADE 

 

PREGÃO PRESENCIAL No 016/2019/CPL/PMA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 

 
O B J E T O 

 

 

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE 

AULA, EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, BICICLETAS E CAPACETES 

ESCOLARES EM ATENDIMENTO ÀS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS 

REDES PÚBLICAS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Data: 31/10/2019 às 09:00 horas 

Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de AFUÁ, sito na Praça Albertino Baraúna, s/nº - Afuá, 

Estado do Pará 
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Prezados (as) Senhores (as): 

 

Visando eventual necessidade de comunicação direta entre esta Prefeitura 

Municipal de Afuá - Setor de Licitações e as empresas interessadas em 

participar da presente licitação, solicitamos preencher e enviar os dados do 

Termo de Recebimento de Edital para o fax (96) 3689.1110 ou e-mail: 

licitacaominga@hotmail.com 

 

O não envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de 

comunicação direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório, 

ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de referência, de sua 

publicação na Imprensa Oficial. 

 
Afuá - Pará, 08 de outubro de 2019. 

 

 

MARCIO ANTONIO FERREIRA NERY 

Pregoeiro da PMA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019- PMA 

 

 
OBJETO: Registro e Preços para aquisição de Mobiliários de sala de aula, 

equipamentos de climatização, bicicletas e capacetes escolares em 

atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino deste 

Município.  

 
NOME EMPRESARIAL: 

CNPJ: 

ENDEREÇOCOMPLETO: 

NOME PARACONTATO: 

TELEFONE: FAX: 

CIDADE/ESTADO: 

E-MAIL: 

Recebemos da Prefeitura Municipal de Afuá - Setor de Licitações, nesta data, cópia 

do Edital da Licitação acima identificada. 

 

 , de de 2019 
 
 

Assinatura 

(Assinatura é opcional e caso de envio por e-mail) 

TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 
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EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019/CPL/PMA 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ/PA, com sede na Praça Albertino Baraúna, 

s/nº, Centro, Afuá/PA, por intermédio do Pregoeiro MÁRCIO ANTONIO FERREIRA 

NERY, designado pelo Decreto nº 002 de 02 de janeiro de 2019 e a equipe de 

apoio e Processo Administrativo nº 2.076/2019, torna público que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2019, REGISTRO DE PREÇOS 

Nº 004/2019do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para eventual Aquisição de 

Mobiliários de sala de aula, equipamentos de climatização, bicicletas e 

capacetes escolares em atendimento às entidades educacionais das redes 

públicas de ensino deste Município. O presente certame licitatório reger-se-á 

pelas normas contidas na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei n.º 

123/2006 e pelas disposições fixadas neste edital, seus anexos, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couber,as disposições da Lei Federal n°8.666, de 21de 

junho de 1993. 

 

O Edital poderá ser obtido no: Portal do Tribunal de Contas dos Municípios ou site 

www.afua.pa.gov.br 

 

Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, os quais impeçam a 

realização da sessão pública na data determinada acima, fica a mesma adiada 

para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser 

definido. 

 

ABERTURA: 31 de outubro de 2019,às 09 horas, na Sala da Comissão Permanente 

de Licitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, situada na Travessa Mariano 

Cândido de Almeida, s/nº, Afuá, Estado do Pará, CEP: 68.890-000.  Havendo a 

necessidade da sessão pública se prorrogar, a mesma se fará nos dias 

subsequentes à data de abertura, sempre obedecendo aos horários de 

funcionamento de expediente do Paço Municipal. 

 

Decorridos 10 (dez) minutos do horário acima estabelecido, o Pregoeiro dará 

início à abertura dos envelopes, não sendo permitido, a partir de então, o 

recebimento de quaisquer outros envelopes. Na hipótese de não haver 

expediente nesta data, a abertura da licitação ocorrerá no primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário e local. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1 - OBJETO: Registro de preços para eventual Aquisição de Mobiliários de sala 

de aula, equipamentos de climatização, bicicletas e capacetes escolares em 

atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino deste 

Município. 

2 - DAS CONDIÇÕES DEPARTICIPAÇÃO 
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2.1 –Poderão participar deste Pregão,os interessados que atenderem a todas as 

exigências deste Edital. 

2.2 - Não poderão participar desta licitação:  

a) servidor, dirigente da Prefeitura Municipal de Afuá, ou responsável pela 

licitação; 

b) empresas que tenham sido penalizadas, pela Prefeitura Municipal de Afuá, 

com a pena constante do Art. 87, III, da Lei nº 8.666/93; 

c) empresas que tenham sido penalizadas com a pena constante do Art. 87, IV, 

da Lei nº 8.666/93. 

2.3 - Não é permitida a formação de consórcios para a participação desta 

licitação. 

2.4 – A PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ recomenda às licitantes que leia com 

atenção o presente Edital. 

2.5 –A retirada do edital, será feita até 2 dias uteis que antecedem a abertura 

do edital, período em que se encerra também a apresentação de impugnação 

do mesmo. 

2.6 –A empresa deverá ter obrigatoriamente no ato de assinatura do contrato 

o certificado digital. 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1 – Só poderá deliberar em nome do proponente, formulando ofertas/lances 

de preços praticar demais atos pertinentes ao certame, o representante munido 

dos seguintes documentos: 

a) Copia do RG e CPF (apresentado em cópia simples desde que junto esteja o 

original); 

b) Instrumento de procuração com firma reconhecida com poderes para 

formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes 

ao certame, em nome do proponente; 

c) Cópia do registro comercial (se empresa individual) ou cópia do ato 

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado (se 

sociedades comerciais) ou cópia do registro do ato constitutivo (se sociedades 

civis); 

d) Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, AnexoII; 

e) Declaração de Inexistência de Fato Superveniente, AnexoIV; 

f) Devera apresentar fora do envelope, declaração de microempresa ou 

empresa de pequeno porte visando ao exercício dos benefícios previsto nos 

artigos 42 a 45 da Lei Complementar n° 123/06, de acordo como o modelo 

estabelecido no anexo V. 

3.2– Nenhuma pessoa física, ainda que credenciada por procuração legal, 

poderá representar mais de um licitante. 

3.3–Se o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 

empresa proponente deverá apresentar a carteira de identidade ou outro 

documento equivalente com foto, juntamente com a cópia do Estatuto, 
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Contrato Social ou equivalente que expresse seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

3.4– Caso o licitante não apresente seu representante legal no credenciamento, 

estará abrindo mão do direito de formular lances verbais (art. 4º, inciso VIII da Lei 

10520/2002), do direito de recorrer imediatamente ao final da 

sessão(art.4º,incisoVIII da Lei 10520/2002) e, evetualmente, do direito de 

desempatar a licitação, se for micro empresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa (artigos 44 e 45 da Lei Complementar123/2006). 

4 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OSENVELOPES 

4.1 - A entrega da proposta comercial e dos documentos de habilitação será 

feita no local, data e horário indicados no preâmbulo do presente edital, em 

envelopes distintos, devidamente lacrados, contendo referência ao presente 

certame e indicando as seguintes informações: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ  

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019  

ENVELOPE “A” - PROPOSTA COMERCIAL  

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ PREGÃO  

PRESENCIAL Nº 016/2019 

ENVELOPE “B” - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

RAZÃOSOCIAL: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

 

5 - DA APRESENTAÇÃO E CONTEÚDO DA PROPOSTA COMERCIAL - ENVELOPE “A” 

5.1 - A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa e nele 

faça constar todos os dados, tais como (nome de fantasia, razão social, CNPJ, 

Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, endereço completo, telefones, Fax, e-

mail), em 01 (uma) via digitada, datada e assinada na parte final, rubricada em 

todas as suas folhas pelo representante legal da licitante, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas, ou ressalvas. 

a)-orçamento discriminado em preços unitário e total (em algarismo e por 

extenso), prevalecendo este último em caso de divergências, com no máximo 

duas casas decimais, em moeda corrente nacional, sendo que o preço proposto 

na proposta escrita e naquele que por ventura vier a ser  ofertados através de 

lances verbais, estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, contribuições fiscais e para 

fiscais, despesas com mão de obra, locomoção, seguro acidente, comissões, 

fretes, despesas financeiras e operacionais, bem como outras despesas de 

qualquer natureza que se fizerem indispensáveis à perfeita execução do objeto 

da licitação; 
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b) prazo mínimo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da reunião do Pregão. Se na proposta não constar prazo de validade, 

subentende-se 60 (sessenta)dias; 

c) a entrega do objeto, será em até (trinta) dias após o recebimento da Nota 

de Empenho/Ordem de Fornecimento. 

d) descrição e especificação claras e completas do bem a ser fornecido, de 

acordo com as especificações técnicas (Anexo I), informando- se a marca e 

modelo; 

e) em caso de divergência entre os preços unitários e totais, serão 

considerados os primeiros e entre os expressos em algarismos e expressos por 

extenso, será considerado este último; 

d) a   proposta  deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo 

desconsideradas quaisquer alternativas de  preço ou qualquer outra condição 

não prevista no Edital. 

e) após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro; 

f) não serão aceitas as propostas ou documentos enviados por via postal ou 

outro meio eletrônico. 

5.2 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

5.3 - Ao apresentar a proposta na forma requerida, fica subentendido que a 

licitante aceita, irrestritamente, todas as condições estabelecidas no presente 

edital. 

5.4 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital, ou 

imponham condições, ou contiverem emendas, rasuras ou entrelinhas; 

b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento. 

6 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE“B” 

6.1 – Deverão ser apresentados os documentos, abaixo relacionados, em 

original, em cópia simples neste caso, mediante a apresentação dos originais, 

para conferência e autenticação, na própria sessão. 

6.1.1 - HabilitaçãoJurídica: 

a)- Cópia da cédula de identidade e CPF dos sócios;  

b)- registro comercial, no caso de empresa individual; 

c)- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhados de documentos que comprovem a eleição de seus 

administradores; 

d)-comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhado de prova da composição da diretoria em exercício; 

e)- decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para 

funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
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exigir. 

6.1.2 - Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no Cadastro nacional de Pessoa Jurídica -CNPJ; 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual; 

c) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa 

Econômica Federal; 

d) Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto à Divida Ativa 

da União, expedida pelo Ministério da Fazenda/Procuradoria Geral da Fazenda 

Nacional; 

e) Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto aos tributos 

Estadual, relativamente à sede ou domicílio doproponente; 

f) Certidão negativa ou positiva, com efeito, de negativa quanto aos tributos 

Municipal, relativamente à sede ou domicílio doproponente; 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista –CNDT; 

h) FIC – Ficha de Inscrição do Contribuinte; 

i) Declaração da proponente de que não possui em seu quadro pessoal 

empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e de16(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1988 (Leinº9.854/99), de acordo com o modelo ANEXO 

III deste Edital; 

- As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) por ocasião da 

participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme determina a Lei 

Complementar n° 123,de 14 de dezembro de 2006 - alterações nas Leis de 

Licitação. 

6.1.3 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) - A licitante deverá apresentar, juntamente com sua habilitação, um (01) 

atestado de capacidade técnica comprovando o fornecimento de produtos e 

serviços similares ao solicitado neste Edital. 

b) Alvará de Funcionamento vigente. 

 

6.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo cartório 

distribuidor da sede da empresa. 

b) Balanço patrimonial e demonstração contábeis do último exercício social, 

que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição 

por balanco ou balancetes provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação 

da proposta. 
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c) Somente empresas, que ainda não tenham completado seu primeiro 

exercício fiscal, poderão comprovar sua capacidade econômica-financeira por 

meio de balancetes mensais, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.541, de 

1992. 

d) A real situação financeira do proponente será verificada com base nos 

Índices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente, Solvência e Endividamento, 

demonstrada por memória de cálculo, através da apresentação dos cálculos 

abaixo:  

 

• Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela 

fórmula:AC + RLP 

ILG = ----------------- ≥ 1,0 

PC + ELP 

• Índice de Liquidez Corrente (ILC) não inferior a 1,0 (um inteiro), obtido pela 

fórmula: 

AC 

ILC = -------------- ≥ 1,0 

PC  

• Índice de Endividamento Geral (IE) não superior a 1,0 (um inteiro), obtido 

pela fórmula: 

PC + ELP 

IEG = -------------- ≤ 1,0  

AT 

Onde: 

AC – Ativo Circulante RLP – Realizável a Longo Prazo PC – Passivo Circulante ELP 

– Exigível a Longo Prazo AT – Ativo Total  

 

e) Os Balanços deverão conter as assinaturas do(s) representante(s) legal(is) 

e do contador responsável da Proponente, devidamente registrados na Junta 

Comercial;  

6.2 - Caso a licitante tenha mais de um domicílio, deverá apresentar 

documentos para habilitação relativos a apenas um deles. 

6.3 - Caso o licitante peça autorização ao Pregoeiro para se ausentar 

emdefinitivo da sessão antes do termino da mesma, estará abrindo mão do 

direito de interpor recurso ao final da sessão (art. 4º, inciso XX da Lei 10520/2002) 

e, evetualmente posteior. 

 

7 - DO PROCEDIMENTO E DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

7.1 - No dia, hora e local designados no edital, será realizada sessão pública 
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para recebimento das propostas comerciais e da documentação de 

habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao 

respectivo credenciamento, comprovando, possuir os necessários poderes para 

formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame; 

7.2 –Não se permitirá a qualquer das licitantes solicitar a retirada de envelopes 

ou cancelamento de propostas após a sua entrega; 

7.3 –O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas 

de preços, que deverão ser rubricadas por ele e membros da Equipe de Apoio, 

conferindo-as quanto à validade e cumprimento das exigências contidas no 

edital; 

7.4 – O Pregoeiro classificará a proposta de menor preço e aquelas com preços 

de até 10% (dez por cento), relativamente à de MENOR PREÇO POR ITEM; 

7.5 - Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de 

preços nas condições definidas no sub-item anterior, serão classificadas as 

melhores propostas subsequentes, até o máximo de 03 (três), para que os 

representantes das licitantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam 

os preços oferecidos nas suas propostas escritas; 

7.6 –Em seguida, será da do início à etapa de apresentação de lances verbais 

pelos representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de 

forma sucessiva; 

7.7 - O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 

sequencial, a apresentar lances verbais, apartir da autora  da proposta de menor 

preço; 

7.8 - Dos lances ofertados não caberá retratação; 

7.9 - Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre 

a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação; 

7.10 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o Pregoeiro 

procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do 

licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento 

das condições fixadas no edital; 

7.11 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante 

será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

7.12 - Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências 

habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 

atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele 

adjudicado o objeto do certame; 

7.13 - Faculta-se ao Pregoeiro o direito de promover, em qualquer fase da 

licitação, diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 

deveria constar originariamente da proposta; 
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7.14 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá 

fixara os licitantes o prazo de 08(oito)dias úteis  para a apresentação de novas 

propostas escoimadas das causas referidas no item anterior; 

7.15 - Nas situações previstas nos incisos 7.9, 7.10, e 7.12, o Pregoeiro poderá 

negociar diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço; 

7.16 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro e 

licitantes presentes; 

7.17 - Não será motivo de desclassificação simples omissões que sejam 

irrelevantes para o entendimento da proposta, que não venham causar prejuízo 

para a Administração e nem firam os direitos dos demais licitantes; 

7.18 - O resultado desta licitação será publicado no Diário Oficial da União, 

Portal do TCM e site www.afua.pa.gov.br 

7.19 - Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta válida, o 

PREGOEIRO poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do PREGÃO, 

inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de 

mercado, envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço 

cotado, ou pela repetição do PREGÃO ou, ainda, dar prosseguimento ao 

PREGÃO, condicionado, em todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao 

órgão licitante. 

7.20 – O prazo de 72 horas a contar do termino da sessão para recebimento da 

proposta reformulada, caso contrario, sera convocada a licitante melhor 

classificada, de acordo com a ordem de classificação da etapa de lance do 

certame.  

8 - DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

8.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante, no final da sessão, poderá 

manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de 03(três) dias consecutivos  para apresentação das razões 

do recurso. 

8.2 - As demais licitantes, ficam, desde já intimadas à apresentar contra- razões, 

no mesmo prazo, a contar do término do prazo do recorrente, sendo- lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

8.3 –A falta de manifestação imediata e motivada das licitantes, importará na 

decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo 

Pregoeiro ao vencedor; 

8.4 - O recurso não terá efeito suspensivo. 

8.5 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

8.6 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

procedimentais, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 

licitação, bem como a homologação do certame. 

8.7 - Após a assinatura do contrato, serão destruidos os envelopes (não abertos) 

da documentação de habilitação dos licitantes. 
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9 – DAS SANÇÕES 

9.1 –A licitante convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, que 

se recusar a celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, não mantiver a proposta, 

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de 

licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será 

descredenciada dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 

refere o Art. 4°, XIV, da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de 05 (cinco) anos, ficando 

ainda sujeita à multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta. 

9.2 - Na hipótese de descumprimento por parte da adjudicatária das 

obrigações contratuais assumidas, ou a infringência de preceitos legais 

pertinentes, serão a ela aplicadas, segundo a gravidade da falta cometida, as 

sanções estabelecidas no contrato (Anexo VII). 

 

10. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1 - As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta  de 

recursos previstos em Orçamento do Município de Afuá/PA. 

 

11 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

11.1 –O pagamento das faturas, ou das notas fiscais, será efetuado em até 30 

(trinta)dias corridos, a contar da apresentação das notas fiscais devidamente 

atestadas por servidores responsável pelo Controle Interno, acompanhadas das 

respectivas requisições, referente aos materiais fornecidos no mês anterior. 

11.2 –Para fazer jus ao pagamento,a empresa deverá apresentar,juntamente 

com o documento de cobrança, Certidão negativa de débitos da receita 

federal e divida ativa federal (conjunta) e Certidão de regularidade do FGTS; 

11.3 – Deverá constar na nota fiscal o numero do contrato e o numero do 

processo licitatório; 

OBS: Não haverá sob hipótese alguma, o pagamento antecipado. 

12 - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DO CERTAME 

12.1 - No interesse da Administração Pública, a PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

poderá: 

a) Modificaras condições do presente Edital,com fixação de novo prazo para a 

sua realização, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas; 

b) revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar 

tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

12.2 - A anulação do procedimento licitatório induz à do instrumento 

contratual. 

12.3 - Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da 

revogação ou anulação do procedimento licitatório. 

13 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
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13.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimento, providências ou 

impugnar o ato convocatório. 

13.2 - Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e 

quatro)horas. 

15.3 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 

para a realização do certame. 

14. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ATA DE REGISTRO DEPREÇOS: 

14.1. Decididos os eventuais recursos administrativos interpostos e constatada a 

regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o 

pregão. 

14.2. Homologado o resultado da licitação, o Município, respeitada a ordem de 

classificação e a quantidade de fornecedoras a serem registrados, convocará 

as interessadas para a assinatura da Ata de Registro de Preços que, após 

cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 

fornecimento nas condições estabelecidas no presente instrumento licitatório. 

14.3. As convocações de que tratam o sub item anterior deverão ser atendidas 

no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez 

a critério da Administração, sob pena de decair o direito à contratação,sem 

prejuízo das sanções previstas no Art.81 da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e neste 

edital. 

14.3.1. As convocações de que tratam o sub  item anterior serão realizadas por 

meio de fax ou e-mail e telefonema informando o encaminhamento da 

convocação, o qual será certificado pelo servidor responsável, eximindo a 

Administração de responsabilidade de convocação por qualquer outro meio. 

14.3.2. A não apresentação de representante legalmente constituído para 

assinatura da Ata de Registro no prazo previsto no subitem 14.3. implicará 

decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções prevista no art. 

81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultadoa Administração 

convocar as licitantes remanescentes para formalizar instrumento de 

contrato/ata de registro, na ordem de classificação, ou revogar alicitação. 

14.4. A Ata firmada com as licitantes fornecedoras observará a minuta 

constante no Anexo VI. 

14.5. Sempre que a licitante vencedora não atender à convocação, nos 

termos definidos no subitem 14.2, é facultado ao Município, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo em igual prazo, ou revogar o item específico ou o Registro de Preços. 

14.6. Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a Adjudicatária obriga-se a 

fornecer os bens a ela adjudicados, conforme especificações e condições 

contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta apresentada, 

prevalecendo, no caso de divergência, as condições mais favoráveis à 

Administração. 

14.7. A Ata de Registro de Preços vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar 
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da data de sua assinatura, não admitindo prorrogação. 

14.8. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante prévia consulta a este Município. 

14.9. Os órgãos e entidades que não participaram do presente Registro de 

Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços oriunda deste 

certame, deverãomanifestar seu interesse junto ao Município, para que esta 

indique as possíveis fornecedoras e respectivos preços a serem praticados, 

obedecida à ordem de classificação. 

14.10. Caberá a fornecedora beneficiária da Ata de Registro de Preços, 

observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do 

fornecimento, obedecendo os quantitativos registrados em Ata, desde que este 

fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

14.11. As aquisições ou contratações adicionais a que se referem os subitens 14.8 

e 14.9 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos 

quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, conforme Decreto nº 9488/2018. 

 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA: 

15.1. As obrigações da adjudicatária são aquelas constantes na Ata de Registro 

de Preços (Anexo VI) do edital. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. Nenhuma   apresentação de documentação referente ao presente Edital. 

16.2. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da 

licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

16.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de 

início e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem 

prazos em dia de expediente na Administração. 

16.4. O Prefeito poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 

público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente 

e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 

ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e 

fundamentado. 

16.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, apromoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo. O desatendimento de exigências formais não essenciais 

não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição 

da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a 

realização da sessão pública de pregão. 

16.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 

comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação. 

16.8. Os documentos de habilitação das licitantes vencedoras somente serão 

abertos após encerradas a etapas de lances de todos os itens objeto do 
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certame, a fim de garantir sempre a celeridade processual, a busca da melhor 

oferta e o afastamento do excesso de formalismo dos atos administrativos. 

16.9. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

16.10. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para 

o recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este 

prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

16.11. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, 

será competente o juízo da Comarca deste Município. 

16.12. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente 

licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

local e horário anteriormente estabelecidos. 

16.13. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente certame 

licitatório deverão ser enviados por escrito ao Pregoeiro em até 2 (dois) dias 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, para o endereço 

constante no preâmbulo deste edital. 

16.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro. 

16.15. Fazem parte integrante deste Edital: 

a) Anexo I - Especificações e Quantitativos dos Objetos; 

b) Anexo II – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos de 

Habilitação; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração em Relação ao Trabalho de Menores; 

d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

e) AnexoV–Modelo de  Declaração de Enquadramento como Microempresa 

ou Empresa de Pequeno Porte; 

f) Anexo VI– Minuta da Ata de Registro de Preços; 

g) Anexo VII – Minuta do Contrato; 

h) Anexo VIII - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de 

Proposta. 

i) Anexo IX – Modelo de Proposta. 

Afuá (PA), 08 de outubro de 2019. 

 

MÁRCIO ANTONIO FERREIRA NERY 

Pregoeiro 
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  ANEXO I  

TERMO DE REFERÊNCIA  

1. JUSTIFICATIVA  

A presente licitação visa a substituição das mobílias depreciadas pelo tempo de uso, bem como a aquisição de novos 

Mobiliários de sala de aula, equipamentos de climatização, bicicletas e capacetes escolares em atendimento às entidades 

educacionais das redes públicas de ensino deste Município. 

 

2. OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A presente Licitação tem por OBJETO a formação de REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de Mobiliários de sala de aula, 

equipamentos de climatização, bicicletas e capacetes escolares em atendimento às entidades educacionais das redes 

públicas de ensino deste Município.  

 

GRUPO I – MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE MARCA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

 

CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - (CJC-01) - (CRECHES II, III E 

SALA MULTIUSO) (item constante no Pregão Eletrônico n° 31 - 2013 

- RP)Linha FNDE 

Conjunto de mesa quadrada com quatro cadeiras para crianças 

de 1 a 4 anos. 

Dimensões: 800 x 800 x 460mm  

Descrição: Mesa: Estrutura em tubo de aço industrial, pés em 

tubo 1 1/2, travessa em tubo 20x40. Tratamento antiferruginoso e 

pintura em epóxi pó. Tampo em MDP ou MDF, revestido na parte 

superior em laminado melamínico na cor cinza e na parte inferior 

na cor branca, fixado por parafusos. Bordas com cantos 

144 UNIDADE   R$ 520,00 R$ 74.880,00 
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arredondados e com acabamento em lâmina de borda na cor 

laranja. Ponteiras e sapatas em polipropileno. Altura 460mm.  

  

Dimensões: 450 x 330 x 560mm  

Descrição: Cadeira: Estrutura em tubo de aço industrial 20,7mm. 

Tratamento antiferruginoso e pintura em epóxi-pó. Apresentar na 

proposta o Certificado de Conformidade do Inmetro do modelo 

da cadeira, acompanhado da Certificação de Conformidade 

do processo produtivo (ABNT/INMETRO). Assento e encosto em 

polipropileno injetado de forma anatômica, cor laranja, fixado à 

estrutura por rebite 4,8x16. Altura 560mm.  

 

 
Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de 

Controle de Qualidade do fabricante e a garantia contra 

defeitos de fabricação de dois anos. 

2 

BERÇO COM COLCHÃO - BÇ1 (PROINFÂNCIA); 

Descrição: 

· Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDP 

revestido com laminado melamínico e colchão em espuma D28. 

Berço 

Dimensões: 

· Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10mm) 

· Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm) 

12 UNIDADE   R$ 688,00 R$ 8.256,00 
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· Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 

1000mm (+ou- 10mm) 

· Altura da barra superior das grades: 855 (+ou- 10mm) 

· Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 10mm) 

· Distância regulável da superfície do colchão à barra superior 

das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem) 

Estrutura: 

· Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em 

chapa 14 (1,9mm), conformado em forma de “U” invertido 

configurando a estrutura de cada cabeceira; 

· Quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção 

retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 

(1,5mm); 

· Estrado em chapa inteiriça de 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, atóxica, na mesma cor e 

tonalidade do laminado; 

· Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, 

somente por meio de ferramentas; 

· Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura 

de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, 

revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa 

pressão - BP, texturizado na cor BRANCA com 9 topos 

encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com 

fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, 

atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05) 

aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da 

norma ABNT NBR 15860 (parte 1); 

· Cabeceiras em MDP, espessura de 18mm, revestidas nas duas 

faces em laminado melamínico de baixa pressão-BP texturizado, 
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na cor BRANCA, com bordas arredondadas, e topos 

encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, 

com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e 

tonalidade do laminado. 

· Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, 

injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de 

aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com 

capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano 

injetado. Cores diferenciadas entre as rodas (BRANCO) e a 

banda de rodagem (CINZA); 

· Fixação dos componentes através de porca cilíndrica M6 e 

parafusos Allen. 

· Elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrostática, 

hibrida Epóxi/Poliéster, lisa e brilhante, atóxica,  polimerizada em 

estufa, na cor CINZA (referência RAL 7040). 

Requisitos de Segurança: 

· O berço deve atender aos requisitos de segurança 

estabelecido na NBR 158601: 2010 - Móveis – Berços e berços 

dobráveis infantis tipo doméstico – Parte 1: 

Requisitos de Segurança. 

RECOMENDAÇÕES: 

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, 
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rebarbas e arredondados os cantos agudos. 

Para fabricação do colchão é indispensável atender às 

especificações técnicas e ecomendações das normas vigentes 

específicas para cada material. 

Colchão 

Dimensões: 

· Comprimento: 1150mm 

· Largura: 620mm 

· Espessura: 120mm 

Características: 

· Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral 

(tipo “simples”), revestido em uma das faces e nas laterais em 

tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com 

fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra 

face do colchão plastificado, conforme requisitos da norma 

ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2) 

· Tratamento antialérgico e anti-ácaro nos tecidos. 

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. 

3 

CJP – 01 – CONJUNTO DO PROFESSOR – CJP 01 

CONJUNTO COMPOSTO DE:  

a) 1 (uma) mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face 

superior de laminado melamínico de alta pressão e na face 

inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDP 

ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, 

montado sobre estrutura tubular de aço.  

b) 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em 

polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. 

EMBALAGEM EXTERNA (VOLUME):  

 Cada volume é composto de 1 conjunto (uma mesa e uma 

177 UNIDADE  R$ 370,00 R$ 65.490,00 
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cadeira), envolto em filme termoencolhível resistente o suficiente 

para evitar o rompimento da embalagem, proteger contra 

poeira e umidade, e garantir a integridade física do Mobiliários 

durante o manuseio, transporte e estocagem: 

EMBALAGEM INDIVIDUAL DA MESA:  

 cada tampo deve estar recoberto com papelão ondulado, 

manta de polietileno expandido ou plástico bolha, de gramatura 

adequada às características do produto, dobrando a parte 

excedente e fixando com cordões de sisal, ráfia ou fitilho de 

polipropileno;  os pés devem estar protegidos com papel crepe 

sem goma, ou com tubetes de espuma: 

EMBALAGEM INDIVIDUAL DA CADEIRA:  

 cada cadeira deve estar embalada individualmente, 

recobrindo assento e encosto com papelão ondulado, plástico 

bolha ou com elementos de polietileno expandido, de 

gramatura adequada às características do produto;  

 os pés da cadeira devem estar protegidos com papel crepe 

sem goma, ou com tubetes de espuma: 

ESTRUTURA METÁLICA (MESA E CADEIRA): 

 MESA: montantes verticais, pés e travessas confeccionados em 

tubo de aço carbono laminado a frio, com costura; 

 CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, 

com costura; 

  PINTURA: em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 

brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 

micrometros, na cor CINZA; tratamento antiferruginoso que 

assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de 

no mínimo 300 horas; 

  SOLDAS: com superfície lisa e homogênea, sem pontos 

cortantes, superfícies ásperas ou escórias; todos os encontros de 

tubos devem receber solda em todo o perímetro da união; sem 
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respingos, irregularidades de solda, e rebarbas; juntas soldadas 

esmerilhadas e cantos agudos arredondados. 

FITA DE BORDA (TAMPO DA MESA):  

 na cor CINZA, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de 

espessura;  colada com adesivo "HotMelting"; resistência ao 

arrancamento mínima de 70N;  

 ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no 

ponto central e do lado oposto à borda de contato com o 

usuário;  

 ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou 

descolamentos que facilitem seu arranchamento. 

PONTEIRAS E SAPATAS (MESA E CADEIRA):  

 em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 

injetadas na cor CINZA; 

 fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor;  

 MARCA: ZURICH ou similar 

 MODELO: FDE/FNDE 

ASSENTO E ENCOSTO (CADEIRA):  

 em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, 

injetadas na cor CINZA;  

 fixadas à estrutura através de rebites de “repuxo” (6 rebites no 

assento e 4 no encosto) 

 MARCA: ZURICH ou similar 

 MODELO: FDE/FNDE 

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 

  Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, 

contados a partir da data de entrega do Mobiliários;  

 Manual de uso e conservação: entregue dentro de um 

envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da 

embalagem, na parte superior do tampo da mesa; deve estar 

fixado em cada conjunto; papel reciclado, em formato 210mm x 
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297mm (A4), de gramatura mínima 75g/m2 , frente e verso. 

 

 
 

              

4 

MESA PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (MA-02), com tampo 

em MDP, revestido na face superior de laminado melamínico de 

alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, 

montado sobre estrutura tubular de aço. 

EMBALAGEM EXTERNA:  

 filme termoencolhivel resistente o suficiente para evitar o 

rompimento da embalagem, proteger contra poeira e 

umidade, e garantir a integridade física do Mobiliários 

durante o manuseio, transporte e escotagem. 

EMBALAGEM INDIVIDUAL DA MESA:  

 cada tampo deve estar recoberto com papelão 

ondulado, manta de polietileno expandido ou plático 

bolha, de gramatura adequada às características do 

produto, dobrando a parte excedente e fixando com 

cordões de sisal, ráfia ou fitilho de polipropileno; 

 os pés devem estar protegidos com papel crepe sem 

goma, ou com tubletes de espuma 

ESTRUTURA METÁLICA DA MESA 

 MESA: montangens verticais, pés e travesas 

confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, 

3 UNIDADE   R$ 189,00 R$ 567,00 
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com costura; 

 PINTURA: em tinta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 

mínima 40 micrometros, na cor CINZA, tratamento 

antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em 

câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; 

 SOLDAS: com superficie lisa e homogênea, sem pontos 

cortantes, superficeis ásperas ou escorias; todos os 

encontros de tubos devem receber solda em todo o 

perímetro da união; sem respingos, irregularidades de 

solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos 

agudos arredondados. 

FITA DE BORDA (Tampo da mesa) 

 na cor AZUL, com 22mm de largura e 3mm +/- 0,5mm de 

espessura; 

 colada com adesivo e término de aplicação da tita de 

bordo no ponto central e do lado oposto à borda de 

contato com o usuário; 

 ponto de encontro da fita de bordo sem espaços ou 

descolamentos que facilitam seu arranchamento. 

PONTEIRAS E SAPATAS DA MESA 

 em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor AZUL; 

 fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; 

 MARCA: ZURICH ou similar 

 MODELO: DFE/FNDE 

CARACTERISTICAS ADICIONAIS 

 Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, 

contados a partir da data de entrega do Mobiliários 

 Manual de uso e conservação: entregue dentro de um 

envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da 
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embalagem, na parte superior do tampo da mesa; deve 

estar fixado em cada mesa; papel reciclado, em formato 

210mm x 297mm (A4), de gramatura mínima 75g/m, frente 

e verso. 

5 

CJA – 05 – CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 5, sendo a altura 

do aluno compreenda entre 1,46 e 1,76m (Conjunto “Azul”), 

conforme gravação impressa por tampografia na estrutura da 

mesa e no encosto da cadeira:  

CONJUNTO COMPOSTO DE:  

 1 (uma) mesa com tampo em plástico injetado com 

aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado 

de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado 

sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em 

plástico injetado. 

 1 (uma) cadeira empilhável, com assento e encosto em 

polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de 

aço. 

EMBALAGENS EXTRA (VOLUME) 

 Cada volume é composto de 2 conjuntos (duas mesas 

acopladas uma à outra e duas cadeiras amarradas uma à 

outra) e envolto em filme termoencolhível resistente o suficiente 

para evitar o rompimento da embalagem, proteger contra 

poeira e umidade, e garantir a integridade física do Mobiliários 

durante o manuseio, transporte e estocagem: 

EMBALAGEM INDIVIDUAL DA MESA 

 cada tampo deve estar recoberto com papelão 

ondulado, manta de polietileno expandido ou plástico 

bolha, de gramatura adequada às caracteristicas do 

produto, dobrando a parte excedente e fixando com 

cordões de sinal, fáfia ou fitilho de polipropileno; 

 os pés devem estar protegidos com papel crepe sem 

1.389 UNIDADE   R$ 250,60 R$ 348.083,40 
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goma, ou com tubetes de espuma; 

EMBALHAGEM INDIVIDUAL DA CADEIRA 

 cada cadeira deve estar embalada indivialmente, 

recobrindo assento e encosto com papelão ondulado, 

plástico bolha ou com elementos de polietileno 

expandido, de gramatura adequada às caracteristicas do 

produto; 

 os pés da cadeira devem estar protegidos com papel 

crepe sem goma, ou com tubletes de espuma; 

ESTRUTURA METÁLICA (MESA E CADEIRA) 

 MESA: montangens verticais, pés e travesas 

confeccionadas em tubo de aço carbono laminado a frio, 

com costura; 

 CADEIRA: estrutura em tubo de aço carbono laminado e 

frio, com costura; 

 PINTURA: em tinta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, 

eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 

mínima 40 micrometros, na cor CINZA, tratamento 

antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em 

câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas; 

 SOLDAS: com superficie lisa e homogênea, sem pontos 

cortantes, superficeis ásperas ou escorias; todos os 

encontros de tubos devem receber solda em todo o 

perímetro da união; sem respingos, irregularidades de 

solda, e rebarbas; juntas soldadas esmerilhadas e cantos 

agudos arredondados. 

 

PORTA LIVROS (mesa) 

 De plástico, na cor cinza, fixado na estrutura metálica, 

abaixo do tampo da mesa; 

 MARCA: ZURUCI ou similar 
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 MODELO: FDE/FNDE 

PONTEIRAS E SAPATAS DA MESA 

 em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor AZUL; 

 fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor; 

 MARCA: ZURICH ou similar 

 MODELO: FDE/FNDE 

ASSENTO E ENCOSTO (cadeira)  

 em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 

minerais, injetadas na cor AZUL; 

 fixadas à estrutura através de rebites de “repuxo”(6 rebites 

no assento e 4 no escosto); 

 MARCA: ZURICH ou similar 

 MODELO: FDE/FNDE 

SELO DO INMETRO 

 colado na superfície inferior do porta livros e do assento da 

cadeira; 

 Registro INMETRO 

CARACTERISTICAS ADICIONAIS 

 Garantia: de 24 meses, contra defeitos de fabricação, 

contados a partir da data de entrega do Mobiliários; 

 Certificação: produto certificado conforme PORTARIA 

INMETRO nº 105/2012. 

 Manual de uso e conservação: entregue dentro de um 

envelope, fixado com fita adesiva do lado externo da 

embalagem, na parte superior do tampo da mesa; deve 

estar fixado em cada mesa; papel reciclado, em formato 

210mm x 297mm (A4), de gramatura mínima 75g/m, frente 

e verso.  

  

TOTAL 
R$ 497.276,40 
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GRUPO II – EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE MARCA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

6 
CONDICIONARORES DE AR DE 30.000 BTUS 39 

 
UNIDADE   R$ 3.838,28 R$ 149.692,92 

7 CONDICIONARORES DE AR DE 22.000 BTUS 28 UNIDADE   R$ 3.577,18 R$ 100.161,04 

8 CONDICIONARORES DE AR DE 18.000 BTUS 10 UNIDADE   R$ 3.018,29 R$ 30.182,90 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS  

• Ciclos quente e frio  

• Controle de velocidade com no mínimo 3 velocidades  

• Emissão de íons para purifica o ar, retirando impurezas e bactérias.  

• Mobilidade com rodinhas e alças para facilitar a movimentação no ambiente escolar  

• Trava de segurança nas rodinhas  

 Todos os equipamentos deverão ser acompanhados do manual de instruções para uso, conservação e manutenção do objeto constante 

neste Termo de Referência. 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO: 

 Ar condicionado tipo Split High Wall e Split Piso/teto, para uso em ambiente escolar. 

 

EQUIPAMENTO ITEM 01 

Capacidade total de 

Refrigeração - BTUS 

30.000 

Modelo Split High Wall 

Tipo de ciclo Frio 

Cor Branco 

ENCE e Selo Procel - Tipo No mínimo C 

Filtro de Ar Anti-bactéria 
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Vazão de Ar no mínimo 1150 m³/h 

Controle remoto Sim 

Termostato Digital 

Funções Sleep e Swing 

Voltagem 220 V 

 

 

 

EQUIPAMENTO ITEM 02 

Capacidade total de 

Refrigeração - BTUS 

22.000 

Modelo Split High Wall 

Tipo de ciclo Frio 

Cor Branco 

ENCE e Selo Procel - Tipo No mínimo B 

Filtro de Ar Anti-bactéria 

Vazão de Ar no mínimo 1000 m³/h 

Controle remoto Sim 

Termostato Digital 

Funções Sleep e Swing 

Voltagem 220 V 

 

EQUIPAMENTO ITEM 03 

Capacidade total de 

Refrigeração - BTUS 

18.000 

Modelo Split High Wall 

Tipo de ciclo Frio 

Cor Branco 

ENCE e Selo Procel - Tipo No mínimo A 

Filtro de Ar Anti-bactéria 
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Vazão de Ar no mínimo 700 m³/h 

Controle remoto Sim 

Termostato Digital 

Funções Sleep e Swing 

Voltagem 220 V 

 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

• Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionados deverão estar em conformidade com as seguintes Portarias: 

a) Portaria/INMETRO n.º 14, de 24 de janeiro de 2006 – Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar, de uso Doméstico até 36.000 BTU/h; 

Vazão de Ar no mínimo 1800 m³/h Controle remoto sim Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V Equipamento 7 Capacidade 

total de Refrigeração - BTU 48.000 Modelo Split Piso Teto Aparente Tipo de ciclo Frio Cor Branco ENCE e Selo Procel - Tipo No mínimo C Filtro de Ar 

Anti-bactéria Vazão de Ar no mínimo 2380 m³/h Controle remoto sim Termostato Digital Funções Sleep e Swing Voltagem 220 V  

b) Portaria/INMETRO n.º 215, de 23 de julho de 2009 - Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de Ar até 60.000 BTU/hs;  

c) Portaria/Inmetro nº 007, de 04 de janeiro de 2011 – Etiquetagem Compulsória de Condicionadores de ar até 60.000 BTUS/ 

 Todos os aparelhos de ar condicionado deverão acompanhar o manual de instruções para uso, conservação e manutenção dos 

equipamentos.  

 As especificações técnicas definidas neste Termo de Referência poderão ser igualadas ou superadas por soluções divergentes das 

especificadas, desde que sejam mantidas as exigências de padrão, desempenho e funcionalidades do ambiente. Para tal, o licitante deverá 

registrar este fato em sua proposta e encaminhar, oportunamente, para a CONTRATANTE, documentação técnica e explicações que permitam 

manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou superioridade da solução divergente. 

 Considerando as condições usuais de fornecimento de energia elétrica no Brasil, no que trata à tensão de entrada, serão consideradas 

atendidas por qualquer valor entre 200 e 220V, inclusive, as exigências de 220V; 

 

9 

VENTILADOR ESCOLAR 

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

VENTILADOR DE PAREDE:  

 Ventilador de parede, com no mínimo 3 (três) hélices, com 

diâmetro no mínimo 50cm e no máximo 55cm. 

  Base de fixação à parede em aço carbono.  

 Tubo de fixação: comprimento do tubo de 150 mm (tolerância 

de ± 2,5%).  

110 UNIDADE   R$ 185,20 R$ 20.372,00 
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 Canopla de acabamento injetada em poliamida para cobrir a 

base de fixação na parede.  

 Capa envoltória do motor (carcaça) em poliamida injetada na 

cor amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell).  

 O conjunto de suporte mais o tubo de fixação deverão suportar 

5 vezes a massa nominal do produto sem qualquer flexão. 

 Suporte de ligação entre base e a carcaça dotado de 

articulação com parafuso metálico e borboleta que permita a 

regulagem da articulação no sentido vertical do conjunto motor 

e hélices, provido de mola para sustentação do peso do 

equipamento.  

 O equipamento deve ser dotado de grade de proteção de 

acordo com os requisitos de segurança da IEC 60335-2-80, 

independente da altura em que for instalado.  

 As grades deverão ser em aço, com diâmetro no mínimo de 

55cm e no máximo 60cm, com acabamento em pintura 

eletrostática na Amarelo Escolar - referência 1.25Y 7/12 (Cartelas 

Munsell).  

 As grades não poderão ser removidas sem o uso de 

ferramentas.  

 Deverá possuir motor elétrico que possa ser alimentado em 127 

ou 220 volts sem a necessidade de transformador. A voltagem do 

equipamento fornecido será conforme a região geográfica do 

país.  

 Os equipamentos deverão apresentar controle de velocidade 

tipo rotativo com no mínimo 3 (três) níveis de velocidade (baixa, 

média e alta).  

 O acionamento deverá ser do tipo controle de parede.  

 Os equipamentos deverão respeitar o nível mínimo de 

eficiência energética de 0,0040 m³/s W*m para as velocidades.  

 A vazão para os ventiladores de parede, observando-se cada 

mailto:licitacaominga@hotmail.com


Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax (0xx96)3689-1110 

E-mail: licitacaominga@hotmail.com. 32 
Setor de Licitações da PMA 

                                                                                      

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

               C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 
 

 

uma das velocidades, deve atender aos valores mínimos de 

vazão, apresentados no Quadro de Vazão Mínima a seguir: 

Quadro da Vazão Mínima 

 Velocidade  Vazão mínima 

 Máxima  0,45 m³/s 

 Média  0,37 m³/s 

 Mínima  0,33 m³/s 

 

 Considerando as condições usuais de fornecimento de 

energia elétrica no Brasil, no que tange à tensão de entrada, 

serão consideradas atendidas aquelas que se encontrarem em 

qualquer valor entre 200 e 220V, inclusive, as exigências de 220V. 

  As especificações técnicas definidas neste Termo de 

Referência poderão ser igualadas ou superadas por soluções 

divergentes das especificadas, desde que sejam mantidas as 

exigências de padrão, desempenho e funcionalidades do 

ambiente. Para tal, o licitante deverá registrar este fato em sua 

proposta e encaminhar, oportunamente, para a CONTRATANTE, 

documentação técnica e explicações que permitam 

manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou 

superioridade da solução divergente. DAS CONDIÇÕES GERAIS  

MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO  

 Todo o equipamento deverá acompanhar o respectivo 

manual de uso e conservação em português.  

EMBALAGEM  

 Os equipamentos deverão ser entregues acondicionados 

em embalagem apropriada. A embalagem deverá possuir 

identificação externa contendo no mínimo a descrição do 

equipamento.  

GARANTIA  

 O fabricante (contratada) deverá oferecer garantia de, 

mailto:licitacaominga@hotmail.com


Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax (0xx96)3689-1110 

E-mail: licitacaominga@hotmail.com. 33 
Setor de Licitações da PMA 

                                                                                      

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

               C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 
 

 

no mínimo, 12 meses a partir da data da entrega dos 

equipamentos, contra defeitos de fabricação. A data para 

cálculo da garantia deve ter como base a data da efetiva 

entrega dos equipamentos ao interessado (contratante).  

 A fabricante deverá apresentar relação dos postos de 

serviço de assistência técnica credenciada pelo(s) fabricante(s) 

do(s) produto(s), com sua identificação, endereço, CNPJ/CPF, 

responsável técnico e região de atuação, juntamente com a 

Documentação Técnica dos ventiladores fornecidos. 

  

TOTAL 
R$ 300.408,86 

 

GRUPO III – BICICLETAS E CAPACETES ESCOLARES 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE MARCA PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL 

10 BICICLETAS ESCOLARES ARO 26 COM CAPACETES 905 UNIDADE  370,77 335.546,85 

11 BICICLETAS ESCOLARES ARO 20 COM CAPACETES 406 UNIDADE  353,35 143.460,01 

TOTAL 479.006,86 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRELIMINARES EM AUDIÊNCIA PÚBLICA 2017– BICICLETAS E CAPACETES ESCOLARES  

1. ESPECIFICAÇÕES GERAIS COMUNS ÀS BICICLETAS AROS “20 E” e “26 E”  

1.1 As bicicletas devem ser novas, assim como seus componentes, equipamentos e kit de ferramentas.  

1.2 A bicicleta deve ser exclusiva para atender ao Programa Caminho da Escola, não podendo ser comercializada fora do pregão eletrônico realizado 

pelo FNDE.  

1.3 Todo componente da bicicleta fixado a um ou mais componentes em suas conexões específicas (ex.: pedal e pedivela) deve apresentar dimensões 

compatíveis com o seu respectivo componente de conexão.  

1.4 Quadro: deve ser confeccionado em alumínio, com design rebaixado unissex, na cor padronizada amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas 

Munsell), com espessura mínima da pintura de camada de 70 microns. Com método construtivo que atenda o estabelecido na Portaria INMETRO Nº 

656, de 17 de dezembro de 2012 e aos requisitos de segurança da ABNT 14714:2013. Deverá conter o número de série em baixo relevo, indelével. O 

quadro deverá conter também as logomarcas e inscrições, conforme disposto no Item 6.1.6 e as imagens contidas no Encarte B.A.  

1.5 Garfo – deve ser rígido, de estrutura tubular e constituído em material metálico, na cor padronizada amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas 
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Munsell), com espessura mínima da pintura de camada de 70 microns. Com método construtivo que deve atender ao estabelecido na Portaria 

INMETRO Nº 656, de 17 de dezembro de 2012 e aos requisitos de segurança da ABNT 14714:2013. 

 1.6 Guidão – deve ter a cor preta. As medidas encontram-se especificadas nas figuras 1 e 2 e tabelas 1 e 2, presentes no Item 4, de acordo com a 

medida do aro. O método construtivo que deve atender aos requisitos de segurança da Portaria INMETRO Nº 656, de 17 de dezembro de 2012 e da 

ABNT 14713:2014.  

1.7 Suporte do Guidão ou Mesa – deve ser construído conforme as medidas especificadas nas figuras 1 e 2 e tabelas 1 e 2, do Item 4, de acordo com a 

medida do aro. O método construtivo deve atender ao estabelecido na Portaria INMETRO Nº 656, de 17 de dezembro de 2012 e os requisitos de 

segurança da ABNT 14713:2014.  

1.8 Caixa ou Movimento de Direção: deve ser do tipo Oversize.  

1.9 Manopla – deve ser em material antiderrapante, na cor preta.  

1.10 Corrente: deve ser em aço, com medidas ½” x 1/8” x 114L.  

1.11 Protetor de corrente: deve ser em material plástico, ou similar em peso e qualidade, na cor preta, envolvendo toda a parte superior e a coroa.  

1.12 Freio e alavanca de freio – deve ser dianteiro e traseiro, tipo V-brake, com manetes posicionados no guidão, de fácil manejo e resistentes a quedas 

e intempéries. Com método construtivo que atenda aos requisitos de segurança da Portaria INMETRO Nº 656, de 17 de dezembro de 2012 e da ABNT 

14868:2015.  

1.13 Pedivela, pedal e eixo – devem ser construídos com método que atenda aos requisitos de segurança da Portaria INMETRO Nº 656, de 17 de 

dezembro de 2012 e da ABNT 15444:2013.  

1.13.1 Pedivela: deve ser em aço, do tipo monobloco ou montada com engrenagem.  

1.13.2 Pedal: deve ser no modelo plataforma em alumínio. 

 1.13.3 Eixo do pedal: deve ser em aço.  

1.14 Descanso lateral – deve ser em aço carbono tubular.  

1.15 Cubos dianteiro e traseiro: deve ser em alumínio, com rolamento e 36 furos.  

1.16 Raio e Niple – deve ser fabricado em aço carbono. Com método construtivo que atenda ao estabelecido na Portaria INMETRO Nº 656, de 17 de 

dezembro de 2012 e aos requisitos de resistência à tração constantes da ABNT 8691:2013 e ABNT 8692:2013.  

1.17 Aros – deve ser tipo duplo, fabricado em alumínio. Deve atender ao estabelecido na Portaria INMETRO Nº 656, de 17 de dezembro de 2012 e aos 

requisitos da ABNT 14732:2013. 

1.18 Pneus – deve possuir cravos, apropriado para uso em meio rural. Deve atender ao estabelecido na Portaria INMETRO Nº 656, de 17 de dezembro de 

2012 e aos requisitos estabelecidos na ABNT 13585:2013.  

1.19 Câmara de ar: deve corresponder ao pneu e atender ao estabelecido na Portaria INMETRO Nº 656, de 17 de dezembro de 2012 e aos requisitos 

estabelecidos na ABNT 15557:2014.  

1.20 Selim – deve ser anatômico e flexível, em espuma de poliuretano. 
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1.21 Canote do Selim – deve ser em alumínio, com sistema de ajuste-fácil que consista de pequena alavanca para ajuste de altura, sem necessidade 

de uso de ferramenta. Com trava de segurança antifurto composto por cabo de aço, onde uma das suas extremidades é presa no movimento central 

e a outra no canote, ou sistema similar, que impeça a retirada do Selim.  

1.22 Paralamas: deve haver um traseiro e um dianteiro, em polietileno ou nylon, na cor padronizada amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas 

Munsell), com espessura mínima da pintura de camada de 70 microns.  

1.22.1 Paralamas traseiro: deve ser fechado, conforme Encarte B.B permitindo a exibição da marca do Programa Caminho da Escola, de fácil 

substituição quando houver necessidade, sem a retirada da roda da bicicleta.  

1.23 Coroa: deve ser engrenagem em aço.  

1.24 Roda Livre: deve ser em aço, toda esfera.  

1.25 Movimento central: deve ser em aço selado com rolamento. 

1.26 Partes Móveis: deverão ser devidamente lubrificadas.  

1.27 Equipamentos de segurança  

1.27.1 Espelho retrovisor: deve ser em plástico, sem haste, para ponta do guidão do lado esquerdo;  

1.27.2. Campainha ou buzina: deve estar posicionada no guidão.  

1.27.3. Sinalização noturna refletiva: pode ser distribuída em:  

1.27.3.1. Refletores brancos na dianteira;  

1.27.3.2. Refletores vermelhos no para-lama traseiro;  

1.27.3.3. Refletores amarelos ou brancos nos pedais e nas laterais.  

2. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA BICICLETA ARO “20 E”  

2.1 Quadro: deve ser rebaixado, permitindo a passagem do pé do estudante a uma altura máxima de 360mm do chão, com a bicicleta montada. 

2.2 Selim e Canote do Selim: deve apresentar sistema de ajuste-fácil e de travas anti-furto. Deve permitir o ajuste de altura do selim possibilitando a 

variação da distância de 530mm a 420mm entre a base do assento e o ponto central do eixo de movimento da bicicleta.  

2.3 Entre-eixos: deve apresentar a distância entre o ponto central do eixo de movimento e o ponto central do eixo traseiro de, no mínimo, 350mm e, no 

máximo, 400mm; e a distância entre o ponto central do eixo de movimento e o ponto central do eixo dianteiro, deve ser de, no mínimo, 500mm, e, no 

máximo, 550mm; 

2.4 Peso da bicicleta montada: deve ter peso máximo de 12 kg. 

2.5 Pneus: deve ter medida de 20” x 1,75”.  

2.6 Garfo: deve ser compatível com aro 20.  

2.7 Guidão, Suporte do guidão e movimento de direção ou mesa: o guidão deve ser fabricado no modelo Curvo. O conjunto montado deve ter 

comprimento mínimo de 620mm (± 50mm), com altura de 270mm (± Xmm).  

2.8 Pedivela, pedal e eixo: deve ter comprimento de 140mm. 

mailto:licitacaominga@hotmail.com


Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax (0xx96)3689-1110 

E-mail: licitacaominga@hotmail.com. 36 
Setor de Licitações da PMA 

                                                                                      

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

               C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 
 

 

2.9 Aro: deve ser de 20 polegadas.  

2.10 Roda Livre: deve ser de 16 dentes.  

2.11 Paralamas: dianteiro e traseiro devem ser conforme figura 1 e tabela 1, do item 4. 3.  

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ARO “26 E”  

3.1 Quadro: deve ser rebaixado, permitindo a passagem do pé do estudante a uma altura máxima de 405mm do chão, com a bicicleta montada.  

3.2 Selim e Canote do Selim: deve apresentar sistema de ajuste-fácil e de travas anti-furto. Deve permitir o ajuste de altura do selim possibilitando a 

variação da distância de 685mm a 560mm entre a base do assento e o ponto central do eixo de movimento da bicicleta.  

3.3 Entre-eixos: deve apresentar a distância entre o ponto central do eixo de movimento e o ponto central do eixo traseiro de, no mínimo, 400mm e, no 

máximo, 500mm; e a distância entre o ponto central do eixo de movimento e o ponto central do eixo dianteiro, deve ser de, no mínimo, 650mm, e, no 

máximo, 700mm;  

3.4 Peso da bicicleta montada: deve ter peso máximo de 20 kg.  

3.5 Pneus: deve ter medida de 26” x 1,75” ou 26” x 1,50”.  

3.6 Garfo: deve ser compatível com aro 26.  

3.7 Guidão, Suporte do guidão e movimento de direção ou mesa: O guidão deve ser fabricado no modelo Curvo. O conjunto montado deve ter 

comprimento mínimo de 655mm (± 65mm), com altura de 260mm (± Xmm).  

3.8 Pedivela, pedal e eixo: deve ter comprimento de 170 mm.  

3.9 Aro: deve ser de 26 polegadas.  

3.10 Roda Livre: deve ser de 24 dentes  

3.11 Paralamas: devem ser conforme figura 1 e tabela 2 para dianteiro e traseiro, conforme disposto no Item 4. 4.  

4. DO DETALHAMENTO E DESENHO TÉCNICO DAS BICICLETAS DE ARO “20E” E ARO “26E”  

Figura 1 – Detalhamento e desenho técnico/visão lateral 

4.1 Os desenhos técnicos constante deste item serão disponibilizados, por ocasião da publicação do edital, no sítio www.fnde.gov.br, no Portal de 

Compras, com detalhamento suficiente para a confecção das bicicletas. 

 5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CAPACETES TIPO “A” E “B” 

Estrutura de Construção Especificação 

Dimensão Tipo A: 50 a 54 cm 

Tipo B: 56 a 62 cm 

Peso Tipo A até 240 gr  

Tipo B até 280 gr 

Casco - Material interno Fabricado com Poliestireno Expandido (EPS) de alta densidade com o objetivo de absorver impactos no nível 

de atividade ciclística. 
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Casco externo Revestido em Policloreto de Vinila (PVC), material que serve como anti-travante (deslizante) e deve revestir a 

maior parte do casco (EPS) e toda a face frontal e superior do capacete. 

Revestimento interno Confeccionado em espumas dubladas removíveis, com tecido lavável, na cor preta, alta absorção de suor e 

tratamento antialérgico, para amortecimento e acomodação 

 

 

 

 

 

 

Sistema de fixação da 

circunferência de cabeça 

Cintas jugulares: fitas de nylon de no mínimo 15 mm de largura, na cor preta, para fixação do capacete na 

cabeça permitindo um ajuste rápido e fácil com apenas uma das mãos; com dispositivo de deslizamento, 

garantindo maior segurança e estabilidade. 

Fecho de travamento: fivelas em plástico na cor vermelha, para travar as fitas jugulares e o capacete, 

possuindo o sistema de engate rápido. 

Ajuste lateral: fivelas em plástico na cor preta para ajustar as cintas jugulares nas laterais, ajudando no 

“posicionamento” do capacete na cabeça. 

Catraca de ajuste: com volante de marcação em plástico na cor preta, posicionada na parte de traseira do 

sistema de retenção para ajuste da circunferência da cabeça 

Sistema de Ventilação No mínimo 10 orifícios de ventilação, entradas de ar estrategicamente posicionadas, ou seja, localizadas na 

frente, lado e parte posterior do capacete. A superfície de contato do capacete com a cabeça não deve ser 

superior a 75%. 

Pintura Tinta vinílica - Cor padronizada amarelo escolar, referência 1.25Y 7/12 (Cartelas Munsell), com espessura 

mínima de camada de 70 microns 

Adesivo Externo Capacete com adesivo, aplicado com inscrições do lado esquerdo “Escolar”, na cor preta, conforme item 

6.2.3 

Etiqueta de Identificação Identificação - na cinta jugular deve conter etiqueta costurada com 

Estrutura de Construção Especificações 

 informações a fim de possibilitar o correto uso e rastreabilidade do produto: 

 1-Peso do produto;  

2- Mês e ano de fabricação;  

3-Tamanho do capacete em centímetros;  

4-País de fabricação se for o caso 

 5-Dados do Fornecedor se for o caso 6-Dados do Importador se for o caso. 

 

6. DOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DAS BICICLETAS  
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6.1. O quadro, o garfo e os paralamas devem receber tratamento de superfície de fosfatização antes da pintura.  

6.2. As bicicletas não deverão apresentar escorrimento de pintura, defeitos de solda, rebarbas e marcas de retrabalho nos componentes das bicicletas.  

6.3. Conforme Lei nº 9503/97 – Código de Trânsito Brasileiro, Art. 105, item VI, todos os materiais, elementos de fixação e os processos de fabricação, de 

acabamento e de montagem do item aqui especificado deverão atender as normas técnicas brasileiras vigentes.  

6.4. O número de série será em baixo relevo, indelével e deverá seguir o seguinte critério: Identificação do Programa Caminho da Escola (CE) + ID do 

Fabricante (3 dígitos) + Número da Bicicleta (8 dígitos) + Ano de Fabricação (2 dígitos). Ex: Modelo: CE 000.00000000-00. A serie de 8 dígitos deverá se 

iniciar com a identificação da bicicleta Aro 20 ou Aro 26.  

6.5. Juntamente com a bicicleta, deverão ser fornecidos o Manual de Montagem/Manutenção e a relação da rede de Oficinas Autorizadas.  

6.5.1 O Manual de Montagem/Manutenção deve ser confeccionado:  

6.5.1.1 em língua portuguesa e ser legível a olho nu;  

6.5.1.2 apresentar instruções básicas e necessárias para o correto uso da bicicleta, do capacete e do kit de ferramentas; 6.5.1.3 apresentar 

instruções básicas e necessárias para o correto uso das ferramentas para manutenção da bicicleta;  

6.5.1.4 conter desenhos explicativos, assim como passo-a-passo, que facilite a compreensão do usuário para montagem/manutenção da 

bicicleta;  

6.5.1.5 apresentar o mesmo layout, design, tamanho e qualidade de impressão para todos os manuais produzidos;  

6.5.2 O Manual deve disponibilizar o contato (telefone, endereço de e-mail e endereço físico) para atendimento ao usuário, e em caso de dúvidas 

para divulgação de rede de oficinas autorizadas, entre outros serviços. 

 6.6 Sobre a identificação visual a bicicleta escolar deverá seguir a disposição e dimensões representadas a seguir, podendo, a critério do fornecedor, 

serem adesivados ou grafados diretamente no quadro. 

6.6.1 Os adesivos devem ser produzidos em material plástico, com fundo transparente;  

6.6.2 Após fixados na bicicleta devem receber camada de verniz, ou produto similar, que impeça a sua retirada.  

6.6.3 As fontes e seus tamanhos nos adesivos terão as seguintes composições: 

 6.6.3.1 “Caminho da Escola”: fonte Arial 60 para ambos os aros;  

6.6.3.2 “Escolar”: fonte Bradley Hand ITC, tamanho 100 para Aro 20 e tamanho 124 para Aro 26; Imagens meramente ilustrativas.  

6.7. Por ocasião da assinatura das Atas de Registro de Preços, será franqueada aos licitantes vencedores a arte final contendo a identificação visual 

das bicicletas.  

6.8. A empresa poderá estampar na bicicleta escolar sua marca, respeitando o local indicado no desenho técnico descrito no subitem 6.6.  

6.9. As bicicletas deverão ser fornecidas, observado o teor dos Encartes “B.D” e “B.E”, embaladas dentro de caixa de papelão tipo dupla onda, semi-

montadas, protegidas contra 8 arranhões e empenamentos. O conjunto centrado com todas as fixações deverá ser disposto sem folgas.  

a) A caixa de papelão deverá apresentar, obrigatoriamente, a impressão das seguintes inscrições:  

- Bicicleta Escolar;  
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- Aro 20 E ou Aro 26 E;  

- Programa Caminho da Escola; 

- Conteúdo: 01 Bicicleta escolar, 01 Capacete e 01 Manual de Montagem/Manutenção; 

 - Marca e nome do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação;  

- Marca e nome do Ministério da Educação;  

- Venda Proibida;  

- Poderão ser impressas outras informações como aquelas necessárias ao transporte do produto, indicação de embalagem reciclável, posição da 

caixa, empilhamento, informações da empresa fabricante das bicicletas escolares, dentre outros.  

b) Todas as partes móveis da bicicleta deverão ser previamente lubrificadas quando de sua embalagem.  

c) Em cada caixa de papelão deverá ser afixado, na face superior ou lateral da caixa, um Rótulo de Encomenda, contendo os dados de identificação 

e endereçamento dos destinatários, impresso pela empresa contratada. 

d) As medidas da Caixa de papelão deverão ser confeccionadas em tamanho adequado para acomodação das bicicletas (aro 20 ou 26), incluindo 

também o capacete e Manual de Montagem/Manutenção.  

7. DOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO DOS CAPACETES  

7.1 Para fabricação dos capacetes serão observadas as referências dispostas em normas técnicas e dispositivos legais existentes no país, em especial 

aquelas diretamente relacionadas ao objeto, notadamente a Norma ABNT NBR 16175:2013, sob pena de não conformidade.  

7. 2 Os capacetes não deverão apresentar escorrimento de pintura, defeitos, rebarbas e marcas de retrabalho em seus componentes. 

 7.3 Identificação Visual: Adesivo externo a) Inscrição do lado esquerdo: ESCOLAR em fonte tipo Bradley Hand ITC, tamanho 72, em negrito.  

 

Escolar 
 

Imagem meramente ilustrativa 

 

7.4 O Capacete Escolar deverá ser fornecido dentro de caixa de papelão, juntamente com a bicicleta, conforme discrito no item 6.1.9, letra “d”. 

8. DA GARANTIA  

8.1 A garantia de fábrica do conjunto bicicletas e capacetes, nos moldes do Encarte B.C, deverá ser de 24 meses após a sua entrega.  

8.2 No período previsto no item 8.1 será de responsabilidade do fornecedor o envio e o retorno da bicicleta às oficinas autorizadas, as quais serão 

enviadas para reparos, cobertos pela garantia, no caso de quebras mais complexas e estruturais, nos seguintes itens: 

 8.2.1 Rompimento do quadro, garfo ou guidão; 

 8.2.2 Defeitos na tração dianteira (movimento de centro, braço e engrenagem);  

mailto:licitacaominga@hotmail.com


Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax (0xx96)3689-1110 

E-mail: licitacaominga@hotmail.com. 40 
Setor de Licitações da PMA 

                                                                                      

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

               C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 
 

 

8.2.3 Defeitos na tração traseira (roda livre); e  

8.2.4 Qualquer peça com defeito de fabricação. 

 8.3 O fornecedor deverá oferecer garantia contra defeitos de fabricação das bicicletas e capacetes, sendo que os serviços de retirada, transporte e 

devolução, ou mesmo a sua substituição, correrão por conta do fornecedor. 

 8.4 Demais reparos das bicicletas devem ser resolvidos pelo próprio adquirente usando o Kit de Ferramentas descrito no Item8. 

8.5 O fabricante deverá manter oficinas autorizadas, nos moldes descritos no item 8.1, para assistência técnica e manutenção das bicicletas, que 

ocorrerão a expensas do adquirente, ressalvado os itens de garantia conforme dispostos nos subitens 8.2.1 a 8.2.4.  

9. DO KIT DE FERRAMENTAS DAS BICICLETAS  

9.1 O fornecedor deverá entregar para cada adquirente, juntamente com cada conjunto de até 100 bicicletas, um KIT de ferramentas, conforme 

tabela 3 a seguir:  

                                                      Tabela 3: Kit de Ferramentas Ferramenta 

Ferramenta/Objeto Quantidade 

Chave allen curta 5mm 1 

Chave allen curta 4mm 1 

Chave allen curta 3mm 1 

Chave allen curta 2,5mm 1 

Chave cotoco phillips 3/16x 1 1.1/2” 1 

Chave combinada 10mm 1 

Chave combinada 8mm 1 

Chave combinada 13mm 1 

Chave combinada 15mm 1 

Bomba de ar manual com 80Psi 2 

Remendo a frio 25mm para câmara de ar RBM 01 50 

Cola remendo frio Union 15g 4 

Espátula nylon trica de pneu de bicicleta 1 

Caixa de ferramenta plástica 1 

 

9.2. O Kit de ferramentas deverá ser fornecido embalado em caixa de papelão tipo dupla onda, semi-montadas, protegidas contra arranhões, e 

deverá apresentar, obrigatoriamente, a impressão das seguintes inscrições:  

- Programa Caminho da Escola;  
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- Conteúdo: 1 Kit de ferramentas de bicicleta escolar;  

- Marca e nome do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; 

 - Marca e nome do Ministério da Educação;  

- Venda Proibida;  

- Poderão ser impressas outras informações como aquelas necessárias ao transporte do produto, indicação de embalagem reciclável, posição 

da caixa, empilhamento, informações da empresa fabricante das bicicletas escolares, dentre outros.  

9.2.1 Em cada caixa de papelão deverá ser afixado, na face superior ou lateral da caixa, um Rótulo de Encomenda, contendo os dados de 

identificação e endereçamento dos destinatários, impresso pela empresa contratada. 

 

ENCARTE B.C 

C TERMO DE GARANTIA (em papel timbrado do Contratado) 

DECLARAMOS para os devidos fins, que o prazo de garantia para o conjunto bicicletas e capacetes por minha empresa ofertados no Pregão Presencial 

nº 016/2019,  Registro de Preços nº 004/2019 da Prefeitura Municipal de Afuá/PA   é o descrito no quadro abaixo, segundo as seguintes condições:  

1. Todos os conjuntos de bicicletas e capacetes fornecidos são novos e originais, não sendo, portanto, reformados, reaproveitados, ou fabricados por 

qualquer processo semelhantes.  

2. Nos responsabilizamos por qualquer troca, reparo, transporte, taxas, serviços ou quaisquer outros custos decorrentes da substituição de qualquer dos 

equipamentos ofertados ou retirada de algum equipamento ou peça fornecidos, para conserto em oficina própria ou credenciada, ou ainda, por 

qualquer outro motivo ligado à utilização desta garantia.  

3. O prazo de garantia dos conjuntos de bicicleta e capacete ofertados terá início na data de entrega dos mesmos, observado os termos do Item 7.  

Tipo Prazo de Garantia 

Bicicleta Escolar Aro 20 E – Capacete Escolar Tipo A 24 meses 

Bicicleta Escolar Aro 26 E – Capacete Escolar Tipo B 24 meses 

 

Local/data da assinatura/nome legível/CPF do responsável  

RAZÃO SOCIAL DO CONTRATADO  

Endereço:  

Telefone  

CNPJ  

Inscrição Estadual  

Inscrição Municipal 
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TOTAL GERAL ESTIMADO: R$ 1.276.692,12 (Um milhão duzentos e setenta e seis mil seiscentos e noventa e dois reais e doze centavos) 

III - PRAZO E LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA  

a) Local de Entrega: Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, localizado na Travessa Quintino Bocaiuva, nº 21, Centro, 

Afuá/Pará. 

a.1) Durante a entrega, a carga e descarga dos materiais fica sob responsabilidade do fornecedor;  

a.2) Fornecer o objeto (MATERIAIS) da presente licitação, no prazo de máximo de 30 (trinta) dias corridos estabelecido para a 

garantia técnica, de acordo com o as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, através da requisição 

expedida pela Secretaria Municipal de Educação, contados a partir da data de solicitação e assinatura do contrato;  

b) Horário de Entrega: De Segunda às Sextas – Feiras, das 08h:00min às 14h:00min e das 16h:00min às 18h:00min.  

c) Forma de pagamento: em até 30 (trinta) dias após a entrega de cada parcela dos materiais. 

d) Homologação dos Produtos: por item 

f) Notas Fiscais: as notas fiscais serão liberadas para pagamento somente quando acompanhadas do relatório de recebimento, 

devidamente assinado e carimbado pelo funcionário responsável, bem como identificação do número da Nota de Empenho e do 

Processo de Compras, dados bancários para depósito e não conter nenhuma rasura. 

g) Validade da proposta: 60 dias.  

h) Tributos/Encargos/Frete: Os custos com tributos, encargos financeiros, fretes, entre outros, deverão estar inclusos no preço 

proposto.  

i) Garantia: O período de garantia do equipamento/produto/equipamento deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da 

data da Nota Fiscal.  

 

 

Márcio Antonio Ferreira Nery  

Pregoeiro 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 

ANEXO II - MODELO DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL 

 

 

(Nomedaempresa)  ,CNPJNº  , 

sediada (endereço completo), por intermédio de 

seu(ua)     representante     legal    o(a)    Senhor(a)  , 

portador(a)      do      Registro    Geral    nº.  e CPF nº

 ,DECLARA para efeito do Pregão Presencial 

nº. 016/2019, realizado no Município de Afuá/PA, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 

de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis. 

 

Local edata  

 

 

(Nome e assinatura do representante) 

 

 

 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 

ANEXO III - MODELO DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 

 

 

 

(Nomeda Empresa) ,   inscrita   no   CNPJ/MF nº 

________________,por  intermédio  de  seu(ua)  representante  legal   o(a)   

Senhor(a)  , portador(a) do Registro Geral nº. 

 e CPF/MFnº , DECLARA, para efeitos 

do Pregão Presencial nº 016/2019 e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, 

acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que 

não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos). Ressalva: emprega 

menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. Observação: se 

a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essacondição. 

Local edata  (Nome e assinatura 

dorepresentante) 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 

ANEXO IV - MODELO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 

(Nome da Empresa) ,CNPJ/MFnº  sediada 

(endereço completo)   , por intermédio de seu(ua) 

representante  legal o(a)Senhor(a)    , portador(a) 

do  Registro Geral nº.  eCPF/MF nº   , 

DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no Pregão Presencial nº 016/2019, realizado 

pelo Município de Afuá/PA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

Local edata  (Nome e assinatura 

dorepresentante) 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 

ANEXO V - MODELO DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO 

MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

 

(Nome daEmpresa)  , inscrita no CNPJ 

no , por intermédio deseu representante legal, o(a) Sr(a). 

 , portador(a) da Carteira de Identidade nº 

 e doCPFno , DECLARA, para fins de 

comprovação no Pregão Presencial no 016/2019, sob as sanções administrativas 

cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, napresente data, 

éconsiderada: 

( )MICROEMPRESA,conforme IncisoI do artigo 3º da Lei Complementarnº123, de 

14/12/2006; 

(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está 

excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Local edata   

(Nome e assinatura dorepresentante) 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 

 

 

OBS.: 

1) Assinalar com um “X” a condição daempresa. 

2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, antes da abertura da 

Sessão, e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) 

exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar do 

regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº123/2006 
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                            ANEXO VI – MINUTA ATA PESSOA JURÍDICA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 

 

Pelo presente instrumento particular, nesta cidade de Afuá, Estado de Pará, na 

sede da Prefeitura Municipal de Afuá, de um lado o MUNICÍPIO DE AFUA, ESTADO 

DO PARÁ, inscrita no CGC/MF sob o n.º05.119.854/000105, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO, 

brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade de Afuá/PA, portador 

da Cédula de Identidade nº 2.410.125 SSP/PA e CPF nº 226.543.642-91, doravante 

denominado “MUNICÍPIO”, e do outro lado a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

inscrita no CNPJ sob o n.º xxxxxxxxxxxxxxxxx, e Inscrição Estadual n.º 

xxxxxxxxxxxx estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxx, n.º xxxxxxx bairro 

xxxxxxxxxxxx,        cidade de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  CEP: xxxxxxxxxxxxxx,         

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx neste ato representada pelo Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador do RG n.º xxxxxxxxxxxxxxxx e CPF n.º 

xxxxxxxxxxxxxxxx doravante denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos 

termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 

10.520/2002 e alterações posteriores, que regulamenta o Pregão Presencial e 

Registro de Preços e das demais normas legais aplicáveis e, considerando o 

resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2019, para REGISTRO DE PREÇOS, 

firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as disposições da Lei 

Federal nº8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO: Registro de preços para eventual Aquisição de 

Mobiliários de sala de aula, equipamentos de climatização, bicicletas e 

capacetes escolares em atendimento às entidades educacionais das redes 

públicas de ensino deste Município. 

 

Nº ITENS QUANT. MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

TOTAL 

      
TOTAL  

CLÁUSULA SEGUNDA DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 – A presente ata de registro de preços terá vigência pelo prazo de 12 (doze) 

meses, a contar da data de sua assinatura, não admitindo prorrogação. 

2.2 - Nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, durante o prazo 

de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de Afuá não será 

obrigado a aquisição/contratação, exclusivamente por seu intermédio, do 

objeto/contratação referido na cláusula primeira, podendo utilizar, para tanto, 

outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, desse fato, caiba recurso ou 

indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 

2.3 - Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao 
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preço, as cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃOPRESENCIAL nº 

016/2019 que aprecedeu e integra o presente instrumento de compromisso, 

independente de transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 

CLÁUSULA TERCEIRA DO PAGAMENTO 

3.1- Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a 

realização/execução do objeto contrato e emissão da referida nota fiscal. 

3.2-A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho 

estiver em total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 

3.3- Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 

simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der 

origem à aplicação da penalidade. 

3.4- As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 

 3.5- O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o 

mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório. 

3.6- Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente 

de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em 

virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de 

reajustamento de preços ou correçãomonetária. 

CLÁUSULA QUARTA DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO 

4.1 Os itens licitados serão solicitados de forma parcelada e conforme a 

necessidade da Secretaria Municipal de Educação, através de Solicitação, 

Pedido ou Autorização de fornecimento na quantidade solicitada; 

4.2 Os itens licitados através deste Pregão deverão ser entregues em até 30 

(trinta) dia após solicitação da Secretaria Municipal de Educação, no 

Almoxarifado localizado na Travessa Quintino Bocaiuva, nº 21, Centro, Afuá/PA. 

4.3 Os itens licitados somente serão adquiridos se houver eventual necessidade 

de aquisição da Secretaria Municipal de Educação. 

4.4 Na hipótese da não aceitação do objeto ou serviço, o mesmo deverá ser 

retirado pela empresa no prazo de 05 (cinco) dias contados da notificação da 

não aceitação, para reposição ou execução no prazo máximo de 05 

(cinco)dias. 

4.5 A Secretaria terá o prazo máximo de 03 (três) dias úteis para processar a 

conferência do que foi entregue ou executado, atestando a conformidade ou 

notificando a detentora da ata para substituição do objeto entregue em 

desacordo com as especificações. 

4.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da 

detentora da ata pela perfeita execução,se a qualquer tempo se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

5.1 – Do Município: 

5.1.1- Atestar nas notas fiscais e/ou faturas a efetiva entrega do objeto desta Ata, 

mailto:licitacaominga@hotmail.com


Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax (0xx96)3689-1110 

E-mail: licitacaominga@hotmail.com. 38 
Setor de Licitações da PMA 

                                                                                      

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

                        C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 
 

 

conforme ajuste representado pela nota de empenho; 

5.1.2- Aplicar à detentora da Ata penalidades, quando for o caso; 

5.1.3- Prestar à detentora da Ata toda e qualquer informação, por estas 

solicitadas, necessárias à perfeita execução da nota de empenho; 

5.1.4- Efetuar o pagamento à detentora da Ata no prazo avençado, após a 

entrega da nota fiscal, devidamente atestada, no setor competente; 

5.1.5- Notificar, por escrito, à detentora da Ata da aplicação de qualquer 

sanção. 

5.1.6- Conferir e Fiscalizar a execução ou aquisição do objeto licitado. 

5.2 - Da Detentora da Ata: 

5.2.1- Fornecer o objeto ou executar os serviços nas especificações 

establecidadas e com a qualidade exigida; 

5.2.2- Pagar todos os tributos, despesas e custos que incidam ou venham a incidir, 

direta ou indiretamente, sobre os produtos fornecidos; 

5.2.3- Manter, durante a validade da Ata, as mesmas condições de habilitação; 

5.2.4- Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou supressões que se 

fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor contratado; 

5.2.5-Fornecer o objeto nos termos estipulados na proposta preços e edital de 

licitação. 
CLÁUSULA SEXTA DAS CONDIÇÕES 

6.1 - Os contratos de aquisição decorrentes da presente Ata de Registro de 

Preços serão formalizados pela retirada da nota de empenho ou Nota de 

Autorização de Despesa pela detentora. 

6.2 - A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a 

atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que 

a entrega deles decorrentes estiver prevista para data posterior à do seu 

vencimento. 

6.3 - Toda aquisição/contratação deverá ser efetuada mediante solicitação da 

unidade requisitante, a qual deverá ser feita através de nota de empenho ou 

Nota de Autorização de Despesa. 

6.4 - A empresa fornecedora, quando do recebimento solicitação, deverá 

colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que 

a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA DAS PENALIDADES 

7.1- Os casos de inexecução total ou parcial, erro de execução, execução 

imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento de cada ajuste representado 

pela nota de empenho, sujeitará a detentora da Ata às penalidades previstas 

no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 

a) advertência; 

b) Multade0,3% (zerovírgulatrêsporcento) por dia de atraso na entrega do 

objeto, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor do contrato; 
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c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o saldo do Contrato, no caso de atraso 

superior a 30 (trinta) dias na execução do objeto, com a conseqüente rescisão 

contratual; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso da 

EMPRESA, injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, 

bem como nos demais casos de inadimplemento contratual;  

e) suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com o Município, no prazo de até 2 (dois)anos; 

f) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até 

que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de 

reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10(dez) 

dias  da abertura de vistas ao processo. 

7.2- Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderãoser 

descontados dos pagamentos devidos pela Administração.  

7.3 Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a" à "f", do item 7.1, caberá 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá 

ser apresentado no mesmo local. 

7.4- O recurso ou o pedido de reconsideração relativa às penalidades acima 

dispostas será dirigido ao Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o 

recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e o pedido de reconsideração, no prazo 

de 10 (dez) dias úteis. 

CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

8.1 - Os preços registrados serão fixos e irreajustáveis durante a vigência da Ata 

de Registro de Preços; 

8.1.1 - Considera-se Preço registrado aquele atribuido aos materiais, incluindo 

todas as despesas e custos até a  entrega no local indicado, tais como: tributos 

(impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), transporte, 

embalagens, seguros, mão-de-obra e qualquer despesa, acessória e/ou 

complementar e outras não especificadas neste Edital, mas que incidam no 

cumprimento das obrigações assumidas pela empresa detentora da ata na 

execução da mesma. 

8.2 –Os preços poderão ser revistos nas hipóteses de oscilação de preços, para 

mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações 

previstas na alínea “d” do inciso II e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e 

alterações (situações supervenientes e imprevistas, força maior, caso fortuito ou 

fato do príncipe, que configurem área econômica extraordinária e 

extracontratual). 

8.2.1. O índice a ser utilizado como base para eventuais reajustes será o 

IGPM/FGV. 

8.3 - O Órgão Gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços ou 

cancelamento do preço registrado no prazo máximo de dez dias úteis, salvo 

motivo de força maior devidamente justificado no processo.  
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8.4 - No caso de reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do  

preço inicialmente estabelecido,  o Órgão Gerenciador, se julgar conveniente, 

poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a 

negociação. 

8.5 -Na ocorrência do preço registrado tornar-se  superior ao preço praticado 

no mercado, O Órgão Gerenciador notificará o fornecedor com o primeiro 

menor preço registrado para o item visando a negociação para a redução de 

preços e sua adequação ao do mercado, mantendo o mesmo objeto cotado, 

qualidade e especificações. 

8.6 - Dando-se por infrutífera a negociação de redução dos preços, o Órgão 

Gerenciador desonerará o fornecedor em relação ao item e cancelar áo seu 

registro, sem prejuízos das penalidades cabíveis. 

8.7 - Simultaneamente procederá a convocação dos demais fornecedores, 

respeitada a ordem de classificação visando estabelecer igual oportunidade de 

negociação. 

8.8 –Quando o preço registrado tornar-se inferior aos praticados no mercado, e 

o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá, 

mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o 

cancelamento de seu registro.  

8.8.1 - A comprovação, para efeitos de revisão de preços ou do pedido de 

cancelamento do registro, deverá ser feita por meio de documentação 

comprobatória da elevaçãodos preços inicialmente pactuados, mediante 

juntada de planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de 

aquisição, de transporte, encargos, etc, alusivas à data da apresentação da 

proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido. 

8.9 - A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado fornecedor, 

banco de dados, índices ou tabelas oficiais e/ou outros meios disponíveis para 

levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos para 

fins de graduar a justa remuneração do serviço ou fornecimento e no 

embasamento da decisão de deferir ou rejeitar o pedido; 

8.10 - Preliminarmente o Órgão Gerenciador convocará todos os 

fornecedores no sentido de estabelecer negociação visando a manutenção dos 

preços originariamente registrados, dando-se preferência ao fornecedor de 

primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a 

ordem de classificação. 

8.11 - Não havendo êxito nas negociações para definição de novo preço ou as 

licitantes não aceitarem o preço máximo a ser pago pela Administração, o 

Órgão Gerenciador revogará a Ata de Registro de Preços, liberando os 

fornecedores dos compromissos assumidos, sem aplicação de penalidade.  

8.12 - Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item, 

poderá o Gestor da Ata proceder à nova licitação para a aquisição do produto, 
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sem que caiba direito de recurso. 

CLÁUSULA NONA DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

9.1 – A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, 

sem ônus, que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com 

antecedência mínima de 30(trinta) dias, no caso de descumprimento de 

quaisquer das cláusulas do documento pelo “PROMITENTE FORNECEDORA”, 

sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 

Federal n.º 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 

9.2. A presenteAtade Registro de Preços poderá será cancelada, 

automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem 

fornecedores registrados e, por iniciativa do Gestor da Ata quando: 

9.2.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 

9.2.2 - a detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo 

estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

9.2.3 – a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente 

de registro de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 

9.2.4 - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato 

decorrente de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com 

observância das disposições legais; 

9.2.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 

mercado, e a detentora não acatar a revisão dos mesmos; 

9.2.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e 

justificadas pela Administração. 

9.3 - A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 

previstos neste item, será feita por correspondência com aviso de recebimento, 

juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de 

Registro de Preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço 

da detentora, a comunicação será feita por publicação no Órgão Oficial do 

Estado, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a 

partir da última publicação. 

9.4 - Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 

impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, 

ajuízo do MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das 

hipóteses previstas no artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº8.666/93. 

9.4.1 - A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados 

deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á 

Administração a aplicação das penalidades previstas na cláusula sétima, caso 

não aceitas as razões do pedido. 
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CLÁUSULA DÉCIMA DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO 

10.1 - As AQUISIÇÕES/CONTRATAÇÕES dos itens objeto da presente Ata de 

Registro de Preços serão autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de 

despesa correspondente, sendo obrigatório informar ao Departamento de 

Compras do Município, os quantitativos das aquisições. 

10.1.1 - A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, 

total ou parcial serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a 

quem esta delegar a competência para tanto. 
CLÁUSULA DÉCIMA DO ORÇAMENTO 

11.1 As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta derecursos 

previstos no Orçamento da Prefeitura Municipal de Afuá. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA VINCULAÇÃO AO EDITAL 

12.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, 

independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas 

no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 016/2019, bem como os documentos a ele 

referentes, além da proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no 

certame licitatório. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DAS COMUNICAÇÕES 

13.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento 

e controle da presente Ata,serão feitas sempre por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA FISCALIZAÇÃO 

14.1 A fiscalização da execução da referida ata de registro de preços será 

exercida por servidor(a) designado(a) pela Contratante. 

14.1.1. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA. 

14.2 A contratada obriga-se a cumprir com suas obrigações conforme 

especificação estabelecida no edital. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 - Integram esta Ata, o edital da PREGÃO PRESENCIAL nº 016/2019 a 

proposta da empresa .......................................................................... classificada em 
1º lugar no certame supranumerado. 

15.2 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 

e 10.520/02 e alterações posteriores, no que não colidir com a primeira e as 

demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de 

direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO FORO 

16.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Afuá/PA, como único 

competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

mailto:licitacaominga@hotmail.com


Praça Albertino Baraúna, s/n - Centro – CEP: 68890-000 - Afuá-PA - Fone: (0xx96) 3689-1119 - Tele-Fax (0xx96)3689-1110 

E-mail: licitacaominga@hotmail.com. 43 
Setor de Licitações da PMA 

                                                                                      

ESTADO DO PARÁ 

PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ 

                        C.N.P.J. Nº 05.119.854/0001-05 
 

 

 

E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

Afua – PA, .................................. 

 

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO 

Prefeito Municipal 

 

 

EMPRESA PROMITENTE FORNECEDORA 

 

 

 

Testemunhas: 
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                PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019 

                                 ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO Nº. /2019 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO, QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O MUNICÍPIO     DE     

AFUÁ/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,   

E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARAM: 

 

MUNICÍPIO DE AFUÁ – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, representado neste 

ato pela Senhora Secretária, KELLY CRISTINA DOS SANTOS SALOMÃO, brasileira, 

casada, psicóloga, regularmente inscrita no CPF/MF: 428.215.172-20 e no RG 

sob o nº 306833, residente na cidade de Afuá-PA, denominado simplesmente      

CONTRATANTE,      e      de      outro      lado,      a     empresa 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, com endereço 

naXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita   no    

CNPJ.    (M.F)sob    o nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, representado(a) pelo (a) 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, titular do CPF: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e RG nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX residente e 

domiciliado em XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nºXXXXXX, CEP: 

XXXXXXXXXXX, doravante denominado CONTRATADO, firmam o presente 

contrato, na conformidade das Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA I – Do Objeto:  

1.1 Registro de preços para eventual Aquisição de Mobiliários de sala de aula, 

equipamentos de climatização, bicicletas e capacetes escolares em 

atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino deste 

Município. 

 

Nº ITENS QUANT. MARCA VALOR 

UNITÁRIO 

TOTAL 

      
VALOR TOTAL  

 

 

CLÁUSULAII-Do Preço e das Condições de Pagamento  

O preço ajustado para execução do presente contrato é o valor total de R$ 

 ( ).  

O pagamento será creditado em conta corrente da contratada através de 

ordem bancária, no prazo de até 30 (trinta) dias, após a certificação que o 

objeto foi entregue, mediante apresentação de Nota de Empenho 

acompanhada da Nota Fiscal, onde esta será atestada pelo responsável do 
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departamento recebedor competente. 

 

CLÁUSULA III - Da Vigência - A vigência do objeto deste Contrato será 12 (doze) 

meses a contar da assinatura. 

 

CLÁUSULA IV - Do Orçamento 

4.1 As despesas decorrentes deste correrão por conta de recursos previstos no 

Orçamento da Prefeitura Municipal de Afuá. 

19 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

12.361.0401.1-012 – Aquisição de Equipamentos, Lanchas e Bicicletas 

para Educação  

4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente  

CLÁUSULA V – DA FISCALIZAÇÃO  

5.1.  O acompanhamento e a fiscalização deste Contrato será exercida pela 

Servidora CARME LAURA PACHECO FERREIRA, designada pela CONTRATANTE, 

em conformidade com o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

5.2.  A CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessário, 

verificar, por meio de agente técnico credenciado ou de seus funcionários, se 

as prescrições das normas deste Contrato estão sendo cumpridas pelo 

fabricante/fornecedor. Para tal, o mesmo deverá garantir ao agente técnico 

credenciado livre acesso às dependências pertinentes da fábrica. 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

6.1.  Compete à CONTRATANTE: 

6.1.1. Promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento dos itens 

objeto deste Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas. 

6.1.2. Comunicar prontamente à CONTRATADA qualquer anormalidade no 

objeto deste Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de 

acordo com as especificações e condições estabelecidas no Termo de 

Referência – Anexo I do Edital do Pregão. 

6.1.3. Realizar os atos relativos à cobrança do cumprimento, pela 

CONTRATADA, das obrigações assumidas neste Contrato e aplicar sanções, 

garantida a ampla defesa e o contraditório, decorrentes do descumprimento 

dessas obrigações, informando as ocorrências a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

AFUÁ, Órgão Gerenciador do Registro de Preços. 
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6.1.4. Notificar previamente à CONTRATADA quando da aplicação de sanções 

administrativas. 

6.1.5. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos 

relativos à assinatura e gestão contratual, devendo o resultado dessa consulta 

ser impresso, sob a forma de extrato, e juntado aos autos, com a instrução 

processual necessária. 

6.1.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido 

neste Contrato. 

6.2.  Compete à CONTRATADA: 

6.2.1. Envidar todo o empenho e a dedicação necessários ao fiel e adequado 

cumprimento dos encargos que lhe são confiados. 

C6.2.2. Tomar todas as providências necessárias para o fiel cumprimento das 

disposições contidas no Termo de Referência, no Edital e na Ata de Registro de 

Preços, inclusive quanto ao compromisso de fornecimento do quantitativo 

contratado por meio deste instrumento. 

4.7 6.2.3. Entregar os itens objeto deste Contrato no(s) prazo(s) máximo(s) e 

demais condições descritas(s) no Termo de Referência – Anexo I do Edital do 

Pregão Presencial e neste Contrato, no Almoxarifado da Secretaria Municipal 

de Educação, localizado na Travessa Quintino Bocaiuva, nº 21, Centro, 

Afuá/PA. 

6.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, as 

partes do objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos, ou 

incorreções resultantes dos produtos empregados ou da execução de serviços. 

6.2.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar à 

CONTRATANTE, a usuários participantes ou a terceiros, em razão de ação ou 

omissão dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de 

outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

6.2.6. Não efetuar, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade 

para outros, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros. 

6.2.7. Manter, durante toda a execução do objeto deste Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas no Edital e seus Anexos. 
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6.2.8. Informar à CONTRATANTE a ocorrência de fatos que possam interferir, 

direta ou indiretamente, na regularidade do fornecimento. 

6.2.9. Executar todos os serviços com mão-de-obra qualificada, devendo a 

CONTRATADA cumprir com todas as normas técnicas da ABNT, relativas aos 

processos de fabricação dos itens objeto deste Contrato, no que couber. 

6.2.10.   Prestar informações relativas à execução deste Contrato a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE AFUÁ, na qualidade de Órgão Gerenciador do Registro de 

Preços, sempre que solicitado. 

CLÁUSULA VII - Do Reajustamento de Preço - CONTRATANTE E CONTRATADO, 

acordam que os preços consignados na proposta ficarão irreajustáveis salvo 

para restabelecimento do equilíbrio econômico e nos termos da Lei nº.8.666/93 

e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA VIII - Da Rescisão Contratual: 

7.1 – Este Contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Secretaria 

Municipal de Educação, ou bilateralmente, atendidas sempre a conveniência 

administrativa e quando ocorrer situações previstas no Art. 78 e 79 da Lei Nº. 

8.666/93 e alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA IX – Norma Aplicada: 

8.1. Aplica-se o presente Contrato as disposições constantes na Lei Federal 

10.520/2002, Lei Estadual nº. 6.474/2002 e Lei Federal 8.666/93 e demais 

alterações posteriores assim como as regras estabelecidas no edital do 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 – REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2019. 

 

CLÁUSULA X – Sanções Administrativas: 

10.1 O descumprimento das obrigações e demais condições do Contrato 

sujeitará a contratada às seguintes sanções, quando for o caso: 

I. Advertência; 

II. Declaração de Inidoneidade para licitar e contratar com oMunicípio; 

III. Multa de 1% (um por cento) ao dia e até 20% (vinte por cento) do valor da 

nota de empenho, pelo atraso na entrega dos produtos; 

IV. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de 

contratar com a Administração por prazo não superior a 2 (dois)anos. 

 

CLÁUSULA XI- Do Foro: 

Fica eleito o foro da Comarca de Afuá, para dirimir os conflitos oriundos do 

presente instrumento, quando não puderem ser dirimidos pela Secretaria 

Municipal de Educação. 
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E, por estarem de pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADA, assinam o 

presente em 02 (duas) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) 

testemunhas para que produza os efeitos legais. 

 

Afuá(PA), de de 2019. 

 

 

KELLY CRISTINA DOS SANTOS SALOMÃO   

Secretária Municipal de Educação   

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante  

 

TESTEMUNHAS: 

 

1-                                                         

  CPFnº 

 

2-                                                          

 CPFnº 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 

ANEXO VIII DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

 (nome empresarialda 

licitante), inscrita no CNPJ nº:  com sede na 

 , por intermédio 

deseu representante legal,o(a)Sr.(a)  , infra- 

assinado,         portador(a)         da         Carteira         de         Identidade     nº 

e do CPF/MF nº 

 , para fins do disposto no edital, DECLARA, 

sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, 

especificamente para participação na licitação, Pregão nº 016/2019que: 

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi 

elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 

discutidoourecebidodequalqueroutroparticipantepotencialoudefatoda 

licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquerpessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação 

acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na 

decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitaçãoacima 

mencionada quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação 

acima mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 

da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida 

licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação 

acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Afuá 

antes da abertura oficial das propostas; 

f) Queestáplenamentecientedoteoredaextensãodestadeclaraçãoeque 

detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

 , de de 2019. 

 

(assinatura do representante legal) 

Observação: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de 

“Proposta de Preços” e de “Documentos de Habilitação” 
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                            PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019 

                             ANEXO IX – MODELO DE PROPOSTA 

 

 

Pregão Presencial nº 016/2019 

 

À Prefeitura Municipal de Afuá/PA 

A/C: Sr. (a) Pregoeiro(a) Prezado Senhor(a), 

 

 

 

A empresa  , com sede na Rua/Av. 

 ,inscrita   no  CNPJ   sobo nº , 

abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do 

presente pregão, apresentar proposta comercial, nas seguintes condições: 

 

Nº do 

Item 

Descrição Unidade Quantidade Marca Valor 
Unitário 

Valor 

Total 
- - - - - - - 

 

 Validade da Proposta  

 Declaramos na proposta de que os preços apresentados incluem todos os custos 

e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, tributos 

incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos sociais, 

trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto deste Edital e seus Anexos. 

 Declaramos que o fornecimento dos materiais poderá ser feito de forma total ou 

parcial, e sua entrega realizada no prazo de até (     ) dias, 

contados após cada solicitação, mediante o recebimento da Ordem de 

Fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Educação. 

 Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do Edital. 

 Indicamos como representante para assinatura do contrato/ata de registroo 

Sr(a). , estado civil, profissão, nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e 

cargo na empresa. 

 Endereço eletrônico:__________________________________  

 Tel/Fax: _______________  

 

Data:  Assinatura:   

Nome do representante legal do Proponente:   

Carimbo do CNPJ. 
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