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 EDITAL  

 

  AMPLA CONCORRÊNCIA/  EXCLUSIVIDADE  ME E EPP 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº043644/2019 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL 

DE PENEDO/AL, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, sediada na 

Avenida Wanderley, Nº 141, Santa Luzia, Penedo/AL, realizará licitação, para registro de 

preços, na modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento 

MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 

Decreto Federal nº10.024/2019, Decreto Municipal nº 659, de 20 de fevereiro de 2021, do 

Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto Municipal nº 660, de 21 de fevereiro de 

2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de 

junho de 2007, da Lei Municipal nº 1.583, de 17 de janeiro de 2017, aplicando-se 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste 

Edital. 

 

Fim do recebimento de propostas: até ás 08h59min do dia da sessão. 

Data da sessão: 22/09/2021 

Horário: 09h00min (Horário de Brasília) 

Local: Portal de Licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC)  

                     

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E 

ELETROELETRÔNICOS, de acordo com as especificações e exigências estabelecidas neste 

documento e seus anexos. 

 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

ANEXO I deste Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu 

interesse. 

 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR LOTE, observadas as 

exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

1.4.  Admitir-se-á a participação, exclusivamente, de micro e pequenas empresas interessadas 

nos itens sob disputa, todos situados abaixo do valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), 

conforme art. 48, inc. I, da LC n.º 123/2006.  
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LOTES EXCLUSIVOS PARA ME e EPP 

01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-12-19-22-23-26-27-28-30 

 

2. DOS REGISTROS DE PREÇOS 

 

2.1. As regras referentes ao órgão gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões, 

são as que constam na Ata de Registro de Preços, ANEXO II deste Edital. 

  

3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. O credenciamento da empresa interessada em participar do pregão eletrônico, deverá 

ocorrer previamente na plataforma de licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC), 

mediante a apresentação de Termo de Adesão, devidamente assinado concordando com as 

cláusulas do Regulamento da BCN, disponível no endereço eletrônico www.bnc.org.br, no 

mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes do final da etapa estipulada para o cadastramento de 

propostas. 

 

3.1.1. Para fins de credenciamento, o licitante deverá declarar conhecimento e atendimento às 

exigências previstas no Edital, devendo igualmente estar representado por pessoa munida de 

poderes suficientes para a prática dos atos necessários para sua participação no certame. 

 

3.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este pregão. 

 

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na 

plataforma da Bolsa Nacional de Compras (BNC) e mantê-los atualizados junto aos órgãos 

responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos 

registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

3.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação.  

 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

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

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

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

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

3.5. O licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas 

no sistema por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros. 

 

http://www.bnc.org.br/
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3.6. O licitante responde pela veracidade e pela exatidão das especificações dos bens e dos 

serviços ofertados, sendo responsável por quaisquer danos decorrentes da desconformidade do 

bem ou do serviço ofertado com as especificações contidas no Edital. 

 

3.7. É também de responsabilidade do licitante, observar e cumprir a legislação aplicável aos 

negócios realizados. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 

 

4.1. Poderão participar deste pregão, interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular na plataforma de licitações da 

Bolsa Nacional de Compras (BNC). 

 

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:  

 

4.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

 

4.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

 

4.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

 

4.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993; 

 

4.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

 

4.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

 

4.3. Como condição de participação do pregão, o licitante deverá preencher com SIM ou NÃO 

documento constante no ANEXO IV deste Edital, relativo as declarações listadas abaixo, que 

deverá ser anexada na plataforma de licitações da BNC, no ato do cadastro da proposta 

financeira, nos itens de interesse:   

 

4.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 

4.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 

4.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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4.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

  

4.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição; 

  

4.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

 

4.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal. 

 

4.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO. 

 

5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 

o preço, até a data e o horário estabelecidos no edital, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de Login de Acesso e Senha. 

 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

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

art. 43, § 1º da LC nº 123/2006. 

 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

  

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

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

encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PRENCHIMENTO DA PROPOSTA 

 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 

dos seguintes campos: 
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6.1.1. OFERTA - Valor unitário e total do item pretendido; 

 

6.1.2. MARCA - Especificar o fabricante do item; 

 

6.1.3. MODELO - Especificar o tipo do item.  

 

6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do 

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

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

 

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

 

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

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

 

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

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

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos, por unidade, de cada item, estabelecidos 

no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital.  

 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do 

Estado de Alagoas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura 

de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 

71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa 

contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES. 

 

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  
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7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante; 

 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes; 

 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro. 

  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

 

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO E 

FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

 

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse 

prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá 

o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

7.10.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão 

os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 
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(três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

 

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

 

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de 

03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

 

7.12. Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 

 

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

recebido e registrado em primeiro lugar.  

 

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

 

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

  

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior 

a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 

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

eletrônico utilizado para divulgação. 

  

7.17. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

 

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

 

7.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

 

7.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 

aos bens produzidos: 

 

7.20.1.  No País; 

 

7.20.2.  Por empresas brasileiras;  
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7.20.3.  Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

 

7.20.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

 

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

propostas ou os lances empatados.  

 

7.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, 

pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para 

que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas 

neste Edital. 

 

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

demais licitantes; 

 

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

proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

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

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

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

7º e no § 7º do art. 25 do Decreto Municipal nº 659/2021. 

  

8.2. O licitante classificado em primeiro lugar terá até 02 (duas) horas contando da solicitação 

do Pregoeiro no sistema, para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos 

complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação. 

 

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao 

preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o 

mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

 

8.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos 

dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

limites mínimos. 

 

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

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

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

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

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

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

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

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

aceitação da proposta. 

 

8.6.1. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo; 

  

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

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

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

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

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

de não aceitação da proposta; 

 

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

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 

8.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data 

e horário para a sua continuidade. 

 

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

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

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

 

8.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 

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

demais licitantes. 

 

8.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

9. DA HABILITAÇÃO 

 

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

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

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
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participação no certame ou a futura contratação, mediante a Consulta Consolidada de Pessoa 

Jurídica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/), Cadastro Nacional de Condenações 

Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

 

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

sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções 

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

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

majoritário; 

 

9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 

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

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas; 

 

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

fornecimento similares, dentre outros; 

 

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

 

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

de condição de participação; 

 

9.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

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

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

 

9.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

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

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema ou e-mail, no prazo de 02 (duas) 

horas, sob pena de inabilitação. 

 

9.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 

integridade do documento digital. 

 

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

salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 

documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 

da matriz. 

 

https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/
https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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9.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 

 

9.6. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 

itens a seguir, para fins de habilitação: 

 

9.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 

9.7.1. No caso de Empresário Individual: Inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 

9.7.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

9.7.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 

- EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na 

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

administradores, Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

 

9.7.4. No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

 

9.7.5. No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, com a ata da 

assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 

Lei nº 5.764/1971; 

 

9.7.6. No caso de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

 

9.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

 

9.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

9.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

 

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
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9.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 

9.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

9.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

 

9.8.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede 

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

 

9.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

9.8.7. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e, em qualquer natureza, menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, o menor de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal; 

 

9.8.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

9.8.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

 

 

9.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 

9.9.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da 

Comarca da sede da pessoa jurídica. 

 

9.9.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2020), já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
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índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 

proposta; 

 

9.9.3. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro; 

 

9.9.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 

sociedade; 

 

9.9.5. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social; 

 

9.9.6. A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 

( um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

SG = Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

LC = Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

9.9.7. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 

comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, 

o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo  de 20% (vinte por cento) do valor estimado 

da contratação ou do item pertinente. 

 

 

9.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

9.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e 

prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente para o qual pretende 

disputar, por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas 

jurídicas de direito público ou privado, em favor da empresa licitante. Comprovante de 

quantitativo mínimo de 20% dos bens que se pretende adquirir; 

 

9.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, estará 

dispensado: 
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(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e  

(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que 

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

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

 

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

habilitação. 

 

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser 

prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

 

9.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

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

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

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

cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 

mesmo prazo para regularização. 

  

9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

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

mesma. 

 

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

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

Edital. 

 

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

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

exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 

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

 

9.17.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação 

recairá sobre o(s) item (s) de menor (s) valor (s) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a 

habilitação do licitante nos remanescentes. 

 

9.18. A documentação exigida para comprovar a habilitação jurídica, a qualificação 

econômico-financeira e a regularidade fiscal e trabalhista poderão ser substituídas pelo registro 

cadastral no SICAF, nos termos do § 1º do art. 39 do Decreto Municipal nº 659/2021. 
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9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

 

10. DO ENCAMIHAMENTO DA PROSPOTA VENCEDORA 

 

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 

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

 

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

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

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal; 

 

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

de pagamento. 

 

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

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

 

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 

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

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/1993). 

 

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

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

extenso, prevalecerão estes últimos. 

 

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

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

um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 

de outro licitante. 

 

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

11. DOS RECURSOS 

 

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

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será concedido o prazo de no 
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mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual (s) decisão (s) pretende recorrer e por quais 

motivos, em campo próprio do sistema. 

 

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

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

fundamentadamente. 

 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso; 

 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito; 

 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) 

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

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

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

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

 

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

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

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

 

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

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

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

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 

da etapa de lances. 

  

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

reaberta. 

 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a 

fase do procedimento licitatório; 
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12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na BNC, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor para cada item sob 

disputa, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade 

competente, após a regular decisão dos recursos apresentados. 

 

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

competente homologará o procedimento licitatório. 

 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 

prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

  

14.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 

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

seja assinada e devolvida no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento. 

 

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços 

poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) 

vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

 

14.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 

de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a 

descrição do(s) item (s), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições. 

 

14.4.1. Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar 

os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classificação 

do certame, excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não 

atender aos requisitos previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/1993. 

 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo 

de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
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15.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o 

caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

  

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá 

encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com 

aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 

(três) dias, a contar da data de seu recebimento; 

  

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

 

15.3.1.  Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

15.3.2.  A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos; 

 

15.3.3.  A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arts. 77 e 

78 da Lei nº 8.666/1993 e reconhece os direitos da Administração previstos nos arts. 79 e 80 da 

mesma Lei. 

 

15.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão 

no instrumento contratual ou no Termo de Referência. 

 

15.5. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao Consulta Consolidada 

de Pessoa Jurídica do TCU, para identificar possível suspensão temporária de participação em 

licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29 da Instrução Normativa 

nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 

2002, consulta prévia ao CADIN. 

  

15.5.1.  Na hipótese de irregularidade do registro no Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

do TCU, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 

(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e Anexos. 

 

15.6. Na assinatura do Contrato ou da Ata de Registro de Preços, será exigida a comprovação 

das condições de habilitação consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante 

durante a vigência do Contrato ou da Ata de Registro de Preços. 
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15.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no Edital ou se recusar a assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a 

esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 

comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o Contrato ou a Ata de Registro de Preços. 

 

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

 

16.1. As regras acerca da revisão de preços registrados são as estabelecidas na Minuta da Ata 

de Registro de Preços, anexa a este Edital. 

 

16.2. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas na Minuta do Contrato, anexa 

a este Edital. 

 

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

 

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no 

Termo de Referência. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

 

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 

Referência. 

 

19. DO PAGAMENTO 

 

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Edital. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

20.1. Comete infração administrativa, nos termos do Decreto Municipal nº 659/2021, o 

licitante/adjudicatário/contratado que: 

 

20.1.1. Não assinar Contrato ou Ata de Registro de Preços; 

 

20.1.2. Não apresentar a documentação exigida no Edital; 

 

20.1.3. Apresentar documentação falsa; 

 

20.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 

 

20.1.5. Não mantiver a proposta; 
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20.1.6. Falhar na execução do contrato; 

 

20.1.7. Comportar-se de modo inidôneo; 

 

20.1.8. Declarar informações falsas; 

 

20.1.9. Cometer fraude fiscal. 

 

20.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente. 

  

20.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às 

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os 

licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 

20.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes 

sanções: 

  

20.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 

prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

 

20.4.2. Multas conforme as seguintes infrações e gradações: 

 

20.4.2.1 1% (um por cento) sobre o valor dos itens, por dia de atraso na entrega dos itens que 

forem solicitados, limitada ao total de 10% (dez por cento); 

 

20.4.2.2 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens que forem entregues em 

desconformidade com as características definidas no Termo de Referência ou com as 

quantidades solicitadas pela Administração; 

 

20.4.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens sob disputa ou para os quais sagrou-se 

vencedor, em sendo constatado o cometimento de quaisquer das infrações definidas nos itens 

20.1.1, 20.1.3, 20.1.7, 20.1.8 e 20.1.9; 

 

20.4.2.4  10% (vinte por cento) sobre o valor dos itens sob disputa ou para os quais sagrou-se 

vencedor, em sendo constatado o cometimento das infrações mencionadas nos itens 20.1.2, 

20.1.5 e 20.1.6, exceto, em relação a este último item, se o desrespeito aos termos da proposta 

ocorrer em razão da entrega de itens sem as especificações obrigatórias, hipótese na qual será 

aplicada a hipótese do item 2.4.2.2 deste Edital. 
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20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública 

Municipal de Penedo, consoante as tipificações e disposições do art. 7º da Lei n.º 10.520. 

 

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

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

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

que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

 

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

 

20.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

  

20.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846/2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

  

20.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração 

Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de 

agente público.  

 

20.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta 

do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419 

do Código Civil. 

 

20.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei nº 

9.784/1999. 

 

20.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 

20.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

20.13. As sanções observarão também o que consta no Termo de Referência. 

 

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA 
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21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao 

valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

21.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classificado. 

 

21.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

 

21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas 

contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou 

tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal nº 660/2021. 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 

 

22.2. A impugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por forma eletrônica, 

em campo próprio, no endereço eletrônico http://bnc.org.br/. 

 

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

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

recebimento da impugnação. 

 

22.4. Acolhida a impugnação, havendo necessidade de alterações, aplicar-se-á o disposto no 

art. 21 do Decreto Municipal nº 659/2021. 

 

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

certame. 

 

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

motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados 

ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão 

pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

 

22.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 

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

responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos. 

 

http://bnc.org.br/
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22.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 

os participantes e a administração. 

 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1. Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico. 

 

23.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

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

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

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

   

23.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

 

23.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 

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

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

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

 

23.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

 

23.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 

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

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

  

23.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

 

23.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 

na Administração. 

 

23.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

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

isonomia e do interesse público. 

 

23.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 

23.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://bnc.org.br/  e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Avenida Wanderley, Nº 141, Santa Luzia, 

Penedo/AL, Departamento de Licitações, nos dias úteis, no horário das 08h às 12h. 

http://bnc.org.br/
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23.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

 

23.12.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

 

23.12.2. ANEXO II - Minuta - Ata de Registro de Preços; 

 

23.12.3. ANEXO III - Minuta - Termo de Contrato; 

 

23.12.4. ANEXO IV - Declaração. 

 

 

 

 

 

Sara Mendonça F. Lisboa das Chagas  
Diretora do Departamento de Licitações 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Escolha da proposta mais vantajosa  PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS.  

2. DA JUSTIFICATIVA  

2.1. Para atendimento às demandas oriundas das secretarias municipais, tendo em vista que 

parte relevante de todos os eletroeletrônicos e eletrodomésticos em utilização, possuem 

prazo de vida útil acima da média e encontram-se desgastados pelo uso contínuo, o que 

acarreta a frequente necessidade de substituição dos itens. 

2.2. Justifico que o Sistema de Registro de Preços foi escolhido porque se enquadra nos 

incisos I, II, III e IV do Art. 3º do Decreto nº 660/2020, haja vista que o objeto do 

processo, é para atender às tarefas e ações operacionais, não sendo possível mensurar a 

demanda exata. 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 

3.1. Conforme Anexo I deste termo de referência; 

 

4. DA AMOSTRA 

4.1. Poderá ser exigido do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que 

apresente amostras dos materiais, para a verificação da compatibilidade com as 

especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta, no local e 

prazo indicado no edital. 

4.2. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, e dispor na 

embalagem de informações quanto às suas características, tais como data de fabricação, 

prazo de validade, quantidade do produto e sua marca, caso haja. 

4.3. Os exemplares colocados à disposição da licitação serão tratados como protótipos, 

podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela 

análise, e submetidos aos testes necessários. 
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4.4. Será considerada aprovada a amostra que atender aos critérios técnicos constantes do 

item 3. 

5. DO LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS 

5.1. Os itens que forem solicitados, serão entregues no ALMOXARIFADO CENTRAL, 

vinculada ao poder executivo deste município conforme informações a seguir: 

5.1.1. Contato: Sr. José Wilton  

Telefone: (82) 3551-4267 

End.: Rod. Engenheiro Joaquim Gonçalves, 650 – Dom Constantino - 

Penedo/AL CEP: 57.200-000. 

Horário: 07h30 às 12h00. 

6. DO PRAZO DE ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 

6.1. O prazo de entrega e montagem dos itens quando se fizer necessário, deverão ser no 

máximo, 15 (quinze) dias úteis, contados da data do recebimento da Nota de Empenho 

ou Ordem de Fornecimento, no endereço constante deste Termo de Referência.  

6.1.1. A forma oficial de envio da Nota de Empenho de Despesa e Ordem de 

Fornecimento ou Serviço será por meio de endereço eletrônico, cadastrado no 

Contrato firmado; 

6.1.2. Para fins de recebimento e/ou confirmação das Ordens de Fornecimento, ou de 

Serviço, oriundas deste instrumento, serão consideradas, como recebidas pela 

empresa vencedora, as seguintes formas isoladamente: envio por e-mail, 

mensagem eletrônica, através de aplicativo WhatsApp e/ou Telegram, ou 

mensagem de SMS; Diário Oficial do Município de Penedo, 

http://penedo.al.io.org.br/diarioOficial; 

6.1.3. Em caso de alteração do endereço eletrônico, a empresa se responsabiliza 

imediatamente em comunicar ao setor de compras e gerenciamento, através do 

endereço eletrônico compras@penedo.al.gov.br, com o seguinte assunto: 

Urgente, alteração de e-mail da empresa (colocar o nome da empresa); 

http://penedo.al.io.org.br/diarioOficial
mailto:compras@penedo.al.gov.br
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6.1.4. Não envio tempestivo, de mudança de e-mail, será de inteira responsabilidade da 

empresa, o que, em caso de descumprimento de prazo ou outras avenças, 

incorrerá a mesma nas penas aplicáveis na legislação; 

6.1.5. Poderá, a critério Município de Penedo, também/ou, publicar as convocações no 

diário Oficial do Município de Penedo, no sitio 

http://penedo.al.io.org.br/diarioOficial.  

6.2. O recebimento do material será efetuado nos seguintes termos: 

6.2.1. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de posterior verificação da 

conformidade dos materiais com as especificações constantes deste Termo e com 

a proposta da empresa vencedora; 

6.2.2. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 

constantes deste Termo, com a proposta da empresa vencedora, e sua consequente 

aceitação, que se dará até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento provisório. 

6.2.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o 

recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

6.2.4. Se a qualidade ou características do material entregue não corresponderem às 

especificações exigidas neste Termo de Referência, o mesmo será devolvido ao 

fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a 

partir da ciência, na forma explicitada nos subitens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 e 

6.1.5, independentemente da aplicação das sanções cabíveis. 

7. DA GARANTIA  

7.1. Os itens deverão possuir garantia mínima de 12 meses, sendo que, durante este período, 

constatado defeito, a Contratada se obriga a substituir o produto no prazo de 15 (quinze) 

dias consecutivos de sua notificação sem ônus adicional para a Contratante, 

responsabilizando-se pelos custos do deslocamento e demais despesas. 

7.2. O prazo garantia começará será contado a partir do recebimento definitivo do produto. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

http://penedo.al.io.org.br/diarioOficial
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A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, 

Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

8.1. Efetuar a execução do serviço, conforme especificações, prazo e local constantes 

no Termo de Referência ou Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal; 

8.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

8.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a 

data da entrega do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto, com a devida comprovação; 

8.4. Solicitar do Município, em tempo hábil, quaisquer informações ou 

esclarecimentos que julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução do 

objeto ou serviço; 

8.5. Manter, durante toda a execução do contrato ou ata, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

contratação; 

8.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato; 

8.7. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou as supressões que se fizerem no 

objeto, de até 25% (vinte cinco por cento) do seu valor inicial do Contrato/Nota de 

Empenho; 

8.8. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

Contratante no prazo de 24 horas, por escrito; 

8.9. Prover todos os meios necessários à garantia da entrega ou execução do objeto a 

ser contratado, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer 

natureza; 

8.10. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, 

conta bancária, telefone, e-mail e outros julgados necessários para o recebimento de 

correspondência; 
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8.11. Responsabilizar-se pela falta do produto ou serviço, cujo fornecimento ou 

execução seja de sua responsabilidade, e que não poderá ser alegado como motivo de 

força maior para o atraso, má execução ou inexecução do serviço ou objeto deste Termo; 

8.12. Indenizar terceiros e/ou Município, mesmo em caso de ausência ou missão de 

fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízo causados, devendo a 

Contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das 

autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 

8.13. Arcar com qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência 

do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, 

mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Município de 

qualquer solidariedade ou responsáveis. 

8.14. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, nos 

termos da Lei nº 8.666/93. 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Conferir se os itens estão de acordo com base na autorização de empenho;  

9.2. Atestar a entrega, bem como sua nota fiscal/fatura; 

9.3. Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura; 

9.4. Notificar sobre eventuais atrasos ou descumprimento de cláusulas previstas neste Termo 

de Referência;  

9.5. Não atestar se houver itens dissonantes das especificações contidas neste Termo de 

Referência; 

9.6. Recusar caso algum item apresente discrepância em relação às especificações contidas 

neste Termo de Referência 

9.7. Aplicar ao fornecedor registrado as sanções administrativas regulamentares e contratuais 

cabíveis.  

10. DA FISCALIZAÇÃO  

10.1. A fiscalização das especificações dos materiais e da execução dos serviços será exercida 

por representante legal da CONTRATANTE, neste ato denominado FISCAL DE 
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CONTRATO, devidamente designado pela Prefeitura Municipal de Penedo ou por cada 

Secretaria responsável, conforme Art. 67 da Lei nº 8.666/93, cabendo aos usuários à 

ratificação da qualidade dos serviços prestados. 

11. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. As futuras despesas ocorrerão à conta da dotação orçamentária conforme informação 

fornecida pelo setor contábil desta municipalidade. 

12. DA NOTA DE EMPENHO 

12.1. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos no 

art. 64 da Lei nº 8.666/93. 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do 

atesto da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as exigências administrativas em vigor; 

13.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à aquisição, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente 

até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus 

para a Contratante; 

13.3. A Contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a prova de regularidade 

fiscal; 

13.4. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto houver pendência de liquidação 

de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

13.5. Nenhum pagamento isentará a empresa contratada das suas responsabilidades e 

obrigações, nem implicará aceitação definitiva do objeto. 

14. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO 

14.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para 

acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados. 
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15. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 

2002 e do Decreto Municipal nº 660 de 2020 a Contratada que: 

 

15.1.1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

15.1.2. Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto; 

15.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.4. Fraudar na execução do contrato; 

15.1.5. Comportar-se de modo inidôneo; 

15.1.6. Cometer fraude fiscal; 

15.1.7. Não mantiver a proposta. 

15.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 

prejuízos significativos para a Contratante; 

15.2.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 

valor da parcela inadimplida, até o limite de 02 (dois) dias; 

15.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no 

caso de inexecução total do objeto; 

15.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do 

subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

15.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos;  

15.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Penedo com o 

consequente descredenciamento no Cadastro Municipal pelo prazo de até cinco 

anos; 

15.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
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seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 

pelos prejuízos causados. 

15.3. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 

Contratada que: 

15.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-

se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, 

de 1999. 

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

15.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal. 

15.7. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo de 05 (cinco) dias ou 

serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo 

administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas 

judicialmente, a critério da Administração Municipal. 

15.8. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, a 

Contratada responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente. 

15.9. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do 

grau da infração cometida pela Contratada e dos prejuízos causados à Administração 

Pública Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o 

contrato ou cancelamento da Ata. 
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16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Quaisquer dúvidas existentes, quanto aos elementos deste Termo de Referência, deverão 

ser consultadas através dos responsáveis legais representantes da Administração Pública. 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 

01 

CENTRAL TELEFÔNICA: 
- Chamada de emergência;  

- Monitoração de ambiente; 

- Música de espera (interna e 

externa); 

- Intercalação; 

- Bloqueio de ligações, DDD, 

DDI e celular; 

- Bloqueio de ligações a cobrar; 

- Agenda coletiva; 

- Agenda individual; 

- Chefe-Secretaria; 

- Serviço Noturno; 

- Acesso às facilidades CPA, 

entre outros; 

- Configuração Mínima: 02 

linhas e 04 ramais; 

- Configuração Máxima: 04 

linhas e 12 ramais; 

- Garantia mínima de 01(um) 

Ano.    

 

UNIDADE 17 

02 

TELEVISÃO LCD 32” COM 

ENTRADA HDMI 

Características:Digital Crystal 

Clear para detalhes profundos e 

nitidezTela LCD HD com 

resolução de 1366x768p28,9 

bilhões de coresTaxa de 

contraste dinâmico de 

26000:1Incredibe 

surroundPotência de áudio de 

2x15W RMSDuas entradas 

HDMI para conexão HD 

totalmente digital em um único 

caboEasy Link: controle fácil 

da TV e dispositivo conectado 

por HDMI CEC- Voltagem: 

220v.- Garantia mínima de 01 

ano. Entrada para PC para usar 

 

UNIDADE 20 
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LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 

a TV como monitor de 

computadorConversos TV 

digital internoDimensões:· 

Altura: 54,40 cm· Largura: 

80,90 cm· Profundidade: 9,20 

cm· Peso: 18Kg 

03 

TV LED 40’’ SMART 

Tipo Tela: LED FULL HD; 

Tamanho Tela: 40”; 

Resolução: 1920 x 1080 pixels; 

com conversor Digital 

Integrado; Conexões (no 

mínimo): duas HDMI e uma 

USB;  

Acompanha: cabo de força e 

controle remoto;  

alimentação: 110/220V (Bivolt) 

Garantia do fornecedor: 12 

Meses. 

 

UNIDADE 20 

04 

TV LED 49”, SMART TV 

FULL HD 
Com conversor digital 

integrado 

Televisor com tela de 49 

polegadas em resolução full 

HD.  

Tecnologia Smart que permite 

acesso aos aplicativos webs, 

como netflix, youtube, dentre 

outros.  

Tamanho da tela (Polegadas) 

49”, 1.920 x 1.080 linhas 

(2.073.600 pixels) 

cor preto ou prata, Taxa de 

atualização 50/60hz  

Conexões: 1 Saida de áudio, 1 

Entrada RF para tv, 1 Entrada 

de Video/ Audio estéreo, 1 

Saida de áudio, 2 HDMI, 1 

USB, Conversor para TV 

digital integrado, controle 

remoto e sistema de som 

integrado 5w RMS 

 

UNIDADE 16 
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LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 

efeitos sonoros Surround. 

Classificação de consumo “A” 

Garantia do fornecedor: 12 

Meses 

05 

TV LED 55”, SMART TV 

FULL HD 
Com conversor digital 

integrado, bivolt. Televisor com 

tela de 55 polegadas em 

resolução full HD. Tecnologia 

Smart que permite acesso aos 

aplicativos web, como netflix, 

youtube, dentre outros.  

Especificações Técnicas: 

Polegadas: 55"; Tipo Smart TV;  

Resolução: Full HD 

1920x1080p; Conversor 

integrado: sim;  

Taxa de atualização de no 

mínimo 60Hz;  

Potência dos Alto-falantes: 

20W(10x2). Recursos de áudio: 

Dolby Digital; Customização de 

som;  

Closed caption: sim. Sleep 

timer: sim  

Conexões: Entradas: Entrada de 

vídeo e áudio estéreo (RCA); 

Entradas de RF 

(Terrestre/Cabo); 02 USB, 3 

entradas HDMI. Saída de áudio 

digital coaxial; Ethernet (LAN) 

e wi fi integrado. 

 Voltagem: 220v.   

Consumo de Energia (Stand-

by): < 0.5 W. 01 Controle 

remoto;  

Pilhas controle remoto; Cabo de 

força; 

 Manual do usuário;  

Garantia do fornecedor: 12 

Meses. 

 

 

UNIDADE 17 
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LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 

06 

TV LED 75", SMART TV 

ULTRA HD 

 

(4k)Com conversor digital 

integradoEspecificações 

Técnicas: Polegadas: 75"; Tipo 

de TV: Slim LED 4k; 

Resolução: Ultra HD 4k; 

Conexões HDMI: 4; outras 

conexões USB, Rede RJ45, 

Antena/Cabo, Saída de Áudio 

Óptico, Wi-fi (integrado). 

Formato da tela: Full Screen; 

Velocidade do painel: 120Hz; § 

Potência dos Alto-falantes: 10 

W x 2; Recursos de áudio: 

Dolby Digital. Closed caption: 

sim. Voltagem: 220v.Consumo 

aproximado de energia: (Stand-

by) 0.1 W. Dimensões 

aproximadas: Itens inclusos: 01 

TV LED 75''; Pilhas (controle 

remoto); Controle Remoto; 

Cabo de Força; Manual do 

usuário; Garantia do 

fornecedor: 12 Meses. 

 

 

 

UNIDADE 6 

07 

APARELHO DVD 
· DVD´s compatíveis com os 

seguintes formatos: MP3; 

WMA; DivX; CD de vídeio; 

JPEG; CD; CD-R; CD RW; 

SVCD; DVD=R/+RW – DVD 

–R/ -RW 

· Sistemas de cor: NTSC e, 

Progressive Scan 

· Funções: Zoom, Book Marker 

Seach, Desligamento 

automático, Trava para 

crianças, Leitura Rápida, JPEG 

Slideshow, Close Caption 

· Conexões: 1 saída de vídeo 

 

 

UNIDADE 20 
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LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 

composto, 1 saída de áudio, 1 

entrada de microfone 

frontal: saída vídeo 

componente; saída S-Vídeo; 

saída de áudio digital coaxial 

· Função Karaokê: com 

pontuação 

· Cor: preto 

· Voltagem: 220v. 

- Garantia mínima de 01 ano.  

· Dimensões (LxAxP): 

36x35x20 cm 

· Peso: 1,4Kg 

08 

VENTILADOR TIPO 

COLUNA: 
- Material: Em plástico 

polipropileno;  

- Funções de oscilação e 

ventilação; 

- Tipo: Coluna 

- Potência: 45W / 60Hz; 

- 3 velocidades; 

- Inclinação ajustável; 

 -Grade removível; 

- Dimensões: 44,5x38,5x33cm; 

- Quantidade das Hélices: 3 

- Voltagem: 220V; 

- Garantia mínima de 01 (um) 

Ano. 

 

UNIDADE 35 

09 

VENTILADOR DE 

PAREDE: 
- Ventilador de parede 

oscilante,  

- Grade de polipropileno 

removível, 60cm de diâmetro, 

- Cor; preto; 

- Quantidade de velocidade; 03; 

- Quantidade de pás; 03; 

- Garantia mínima de 01 (um) 

Ano. 

- Voltagem: 220v.  

 

UNIDADE 75 
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LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 

10 

REFRIGERADOR TIPO 

FRIGOBAR: 

 

- Porta: 01 (umas); 

- Capacidade mínima total 80 

litros; 

- Eficiência energética procel 

"a"; 

- Com prateleiras e 

compartimentos; 

- Cor: branca; 

- Voltagem: 220V; 

- Garantia mínima de 01 (um) 

Ano. 

 

UNIDADE 9 

11 

REFRIGERADOR TIPO 

GELADEIRA: 
 - Portas: 02 (duas); 

- Material: aço galvanizado, 

com pintura eletrostática a pó 

com alta resistência à corrosão; 

- Capacidade de 

armazenamento: no mínimo 

300 litros; 

- Cor: branca;  

- Prateleiras: prateleiras 

removíveis de vidro temperado 

para latas, laticínios, garrafas, 

diversos, porta -ovos removível, 

separador de garrafas, prateleira 

no congelador removível, 

fôrmas de gelo; 

 -Características: Degelo 

automático, iluminação interna, 

compartimento de 

congelamento rápido, pés 

niveladores, painel eletrônico 

frontal externo, alarme; 

- Sistema de ultra conservação; 

- Porta: reversível, de aço 

galvanizado, com pintura 

eletrostática a pó com alta 

resistência à corrosão, com 

fechamento automático e trava 

 

 

UNIDADE 46 
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LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 

de carga; 

- Voltagem: 220 v ; 

- Garantia mínima de 01 (um) 

Ano. 

12 

FOGÃO INDUSTRIAL 2 

BOCAS: 
 - 2 (duas) Bocas; 

- Sem forno  

- A gás 

- Com 2 (dois) queimadores 

simples em ferro fundido; 

- Grelhas no tamanho mínimo 

30x30 em ferro fundido;  

- Estrutura em aço galvanizado;  

- Registros cromados;  

- Bandeja coletora de resíduos, 

baixa pressão; 

- Garantia mínima de 01 (um) 

Ano. 

 

UNIDADE 3 

13 

FREEZER VERTICAL 300L 

– LINHA BRANCA·  

 

Freezer vertical, linha branca, 

sistema de refrigeração 

“frostfree”.· O refrigerador 

deverá possuir certificação do 

INMETRO 

apresentandoclassificação 

energética "A ou B, conforme 

estabelecido na Portaria n.º 

20,de 01 de fevereiro de 

2006.Capacidade· Capacidade 

total (volume interno): mínima 

de 300 litros.Características 

construtivas· Gabinete externo 

do tipo monobloco e porta 

revestida em chapa de açocom 

acabamento em pintura 

eletrostática (em pó), na cor 

branca.· Sistema de isolamento 

térmico em espuma de 

 

UNIDADE 222 
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LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 

poliuretano injetado nogabinete 

e nas portas.· Partes internas 

revestidas com painéis plásticos 

moldados com relevospara 

suporte das prateleiras e gavetas 

deslizantes.· Gavetas 

transparentes e removíveis em 

acrílico.· Compartimento de 

congelamento rápido.· 

Lâmpada interna.· Formas para 

gelo.· Gaxetas magnéticas para 

vedação hermética das portas 

com ogabinete.· Batentes das 

portas dotados de sistema 

antitranspirante.· Dobradiças 

metálicas.· Pés com rodízios.· 

Sistema de controle de 

temperatura por meio de 

termostato ajustável digital 

externo.· Sistema de 

refrigeração “frostfree”.· Gás 

refrigerante:- Voltagem: 220V;- 

Garantia mínima de 01(um) 

Ano.           

14 

GELADEIRA VERTICAL 

INDUSTRIAL – 4 PORTAS 
 

· Refrigerador industrial 

vertical de 4 portas,  

- capacidade útil mínima de 

900L litros 

- compressor de 1/2 hp, sistema 

de transmissão térmica 

convectiva, através de 

evaporadores e condensadores 

com sistema de ar forçado 

(sistema frostfree), 

- dotado de 8 prateleiras 

ajustáveis. 

- Voltagem: 220V; 

- Garantia mínima de 01(um) 

Ano 

 

 

UNIDADE 204 
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LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 

Características construtivas 

· Gabinete tipo monobloco 

revestido interna e 

externamente em aço inox, em 

chapa 22 (0,80 mm). 

· Isolamento do gabinete de 

poliuretano injetado, com 

espessura mínima de 55 mm e 

densidade mínima de 36 kg/m3. 

· Sapatas reguláveis 

constituídas de base metálica e 

ponteira maciça de material 

polimérico, fixadas de modo 

que a base do equipamento 

situe-se a aproximadamente 150 

mm do piso. 

· Portas revestidas interna e 

externamente em aço inox, em 

chapa 22 (0,80 mm). 

· Isolamento da porta de 

poliuretano injetado, com 

espessura mínima de 45 

mm e densidade mínima de 36 

kg/m3. 

· Vedação hermética em todo o 

perímetro das portas, 

constituída de gaxeta magnética 

sanfonada. 

· Puxadores, trincos e 

dobradiças em aço inox. 

Trincos com travamento 

automático. 

· Barreira térmica em todo o 

perímetro dos batentes das 

portas para evitar a 

condensação, constituída de 

resistência elétrica de baixa 

potência, 

intercambiável. 

· Sistema de controle de 

temperatura por meio de 

termostato regulável, dotado de 

termômetro digital, com 
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LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 

posicionamento frontal de fácil 

acesso. 

· Sistema de refrigeração por 

transmissão térmica convectiva, 

dotado de compressor 

hermético de 1/2 hp, com 

sistema de ar forçado e degelo 

automático (sistema “frost-

free”). 

· Obs.: O compressor deve ser 

instalado na parte superior do 

equipamento. 

· O gás a ser utilizado no 

processo de refrigeração não 

poderá ser prejudicial à camada 

de ozônio, conforme protocolo 

de Montreal de 1987; ao 

Decreto Federal nº 99.280 de 

07/06/90, e à Resolução 

Conama nº 267 de 2000. 

· O gás refrigerante deve ainda 

possuir preferencialmente, 

baixo índice GWP (“Global 

Warming Potential” – Potencial 

de Aquecimento Global), 

conforme Protocolo de Kyoto 

de 1997 e Decreto Federal nº 

5445 de 12/05/05. 

· 8 prateleiras em grade de aço 

inox, perfil de seção circular 

com diâmetro de 1/4”. 

Distância máxima de 25 mm 

entre arames. · As paredes 

internas do gabinete devem ser 

dotadas de dispositivos em aço 

inox que possibilitem o ajuste 

de altura das prateleiras a cada 

70 mm (+/- 10 mm). 

· Piso interno do gabinete 

revestido em aço inox, em 

chapa 22 (0,80mm). A base 

deve ter formato de bandeja 

com rebaixo para o 
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LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 

direcionamento de qualquer 

líquido derramado no interior 

do gabinete para o dreno, com 

vistas ao seu escoamento. 

· Painel superior em aço inox, 

em chapa 22 (0,75mm), para 

proteção do sistema de 

refrigeração e elétrico do 

equipamento. 

· Dimensionamento da fiação, 

plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de 

operação. 

· Plugue e cordão de 

alimentação com certificação 

INMETRO. 

· Conexões de fiação com 

bornes dotados de parafusos 

para compressão dos fios. 

· Todo o sistema elétrico deve 

ser fixado ao gabinete por meio 

de braçadeiras. 

· Indicação da voltagem no 

cordão de alimentação (rabicho) 

do aparelho. 

Comprimento mínimo do 

cordão: 2,0m. 

· O equipamento deve ser 

projetado para a temperatura de 

trabalho de até + 

8ºC quando submetido a 

ambientes de até + 43ºC. 

· Devem ser utilizados 

componentes (sistema de 

refrigeração) que do ponto de 

vista de potência consumida 

permitam a otimização no 

consumo de energia durante a 

sua vida útil. 
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GELADEIRA DE USO 

DOMÉSTICO FROSTFREE 

300L – LINHA BRANCA 

· Refrigerador vertical 

combinado, linha branca,  

sistema de refrigeração 

“frostfree” 

-  Voltagem 220 V. 

· O refrigerador deverá possuir 

certificação INMETRO 

apresentando classificação 

energética "A", conforme 

estabelecido na Portaria n.º 20, 

de01 de fevereiro de 

2006.Capacidade· Capacidade 

total (volume interno): mínima 

de 300 litros.Características 

construtivas· Gabinete externo 

do tipo monobloco e portas 

revestidas em chapa de aço com 

acabamento em pintura 

eletrostática (em pó), na cor 

branca.· Sistema de isolamento 

térmico em espuma de 

poliuretano injetado no gabinete 

e nas portas.· Gabinete tipo 

"duplex" com duas (2) portas 

(freezer e refrigerador).· Partes 

internas revestidas com painéis 

plásticos moldados com relevos 

para suporte das prateleiras 

internas deslizantes.· Conjunto 

de prateleiras de vidro 

temperado removíveis e 

reguláveis.· Prateleiras da porta 

e cestos plásticos, removíveis e 

reguláveis.· Gaveta plástica 

para acondicionamento de 

frutas, verduras e legumes.· 

Prateleira e/ou gaveta plástica 

no compartimento do freezer.· 

Formas para gelo no 

compartimento do freezer.· 
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Gaxetas magnéticas para 

vedação hermética das portas 

com o gabinete.· Batentes das 

portas dotados de sistema 

antitranspirante.· Dobradiças 

metálicas.· Sapatas 

niveladoras.· Sistema de 

controle de temperatura por 

meio de termostato ajustável.· 

Sistema de refrigeração 

“frostfree”.· Gás refrigerante 

R600a.- Garantia mínima de 

01(um) Ano 

16 

FOGÃO INDUSTRIAL 06 

BOCAS COM 

QUEIMADORES DUPLOS E 

FORNO DE CÂMARA COM 

BANHO MARIA 

ACOPLADOS 
· Fogão industrial central de 6 

bocas com forno e torneiras de 

controle em dois lados opostos, 

fixadas em tubo de alimentação 

(gambiarra), alimentado por 

GLP (gás liquefeito de 

petróleo) ou gás natural, e com 

queimadores dotados de 

dispositivo “supervisor de 

chama”. O tamanho das bocas 

será de 30x30cm e 3 

queimadores simples sendo 3 

queimadores duplos c/ chapa ou 

banho maria e 

c/ forno. 4 pés em perfil “L” de 

aço inox e sapatas reguláveis 

constituídas de base metálica e 

ponteira maciça de material 

polimérico, fixadas de modo 

que o equipamento fique a 

aproximadamente 50 mm do 

piso.Dimensões: 107x084x083 

- Voltagem: 220V; 

- Garantia  de 01(um) Ano 
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MICROONDAS 30L – 

LINHA BRANCA 

 

· Forno de microondas 

Capacidade· Volume útil 

mínimo de 30 litros, resultado 

do produto das 

dimensõesinternas da cavidade 

do equipamento 

.Características construtivas 

· Gabinete monobloco em aço 

galvanizado revestido interna e 

externamente com pintura 

eletrostática em pó, na cor 

branca. 

· Iluminação interna. 

· Painel de controle digital com 

funções pré-programadas.· 

Timer.· Relógio. 

· Porta com visor central, 

dotada de puxador e/ou tecla de 

abertura.· Dispositivos e travas 

de segurança.· Sapatas 

plásticas. 

· Prato giratório em vidro.· 

Dimensionamento da fiação, 

plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de 

operação. 

· Plugue e cordão de 

alimentação com certificação 

INMETRO. 

· Voltagem:  220V· Indicação 

da voltagem no cordão de 

alimentação (rabicho) do 

aparelho.· Selo de certificação 

INMETRO.Matérias-primas, 

tratamentos e acabamentos 

· As matérias primas utilizadas 

na fabricação do equipamento 

devem atender às normas 

técnicas específicas para cada 

material.· Todas as partes 
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metálicas deverão estar isentas 

de rebarbas e arestas cortantes.· 

Todas as fixações visíveis, 

parafusos, arruelas deverão 

possuir proteção adequada 

contra corrosão/ oxidação ou 

serem fabricados em aço inox.· 

As dobradiças e vedações da 

porta, bem como partes 

associadas devem ser 

construídas de modo a suportar 

desgastes em uso normal.- 

Garantia mínima de 01 ano 
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LAVADORA DE LOUÇAS 

INDUSTRIAL 
 

· Lava louça industrial, tipo 

monocâmara. 

Pré-requisitos 

· É de inteira responsabilidade 

do cliente toda instalação 

predial, cujos procedimentos 

abaixo devem ser observados. 

Procedimentos para instalação 

· A instalação da máquina lava 

louça deve ser feita com os 

necessários cuidados para evitar 

problemas e danos ao 

equipamento e garantir sua 

plena utilização. 

· Ao receber o equipamento 

verificar se o mesmo sofreu 

danos de transporte. 

Em caso de suspeita notificar 

imediatamente o revendedor ou 

a fábrica. 

· A instalação da lava louça 

requer: 

_ rede elétrica (energia); 

_ rede hidráulica (água); 

_ rede sanitária (esgoto); 

· Observações Gerais: A 

garantia não engloba danos 

resultantes do não 

cumprimento)das presentes 

instruções de instalação. 

Voltagem: 220v.  Garantia 

mínima de 01 ano. 
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LIQUIDIFICADOR DE USO 

DOMÉSTICO COM 2 

VELOCIDADES 
 

· Liquidificador com 2 

Velocidades com Função Pulsar 

· Capacidade para Triturar Gelo 

- Voltagem: 220V 

- Garantia mínima de 01 ano  
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LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 

CAPACIDADE DE 8L 

· Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado 
em conformidade com a Norma 

Regulamentadora do Ministério do Trabalho e 
Emprego NR12 – Segurança no Trabalho em 

Máquinas e Equipamentos.Capacidade· Copo 

com capacidade útil de 8 litros.Características 
construtivas· Copo removível confeccionado 

em chapa de aço inox, em peça única, sem 

soldas, com espessura de 1 mm.· Flange do 
copo em material plástico injetado, em cor 

clara.· Alças em aço inox, espessura de chapa 

de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado 
interno e soldadas em toda extensão de modo a 

não haverretenção de resíduos. Fixação das 

alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem 
frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.· 

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima 

de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que 
permitam a limpeza interna.· Gabinete do motor 

em aço inox, espessura mínima de chapa de 

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

do flange posicionado de modo a não haver 

entrada de líquidos no gabinete do motor.· 
Sapatas antivibratórias em material aderente.· 

Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da 

faca e pino elástico de tração da faca em aço 
inox.· O conjunto formado pelas facas, eixo e 

elementos de fixação deve ser removível para 

limpeza, sem a necessidade de utilização de 
ferramentas.· Flange de acoplamento do motor, 

pinos de tração e elementos de fixação em aço 

inox.· Interruptor liga/desliga.· Interruptor para 

pulsar.· Motor monofásico de ½ HP.· 

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue 

e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação.· Voltagem do aparelho: 

comutável 220 V · Indicação da voltagem na 

chave comutadora. 
· Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 

mm de comprimento. Matérias-primas, 

tratamentos e acabamentos· As matérias primas 
utilizadas na fabricação do equipamento devem 

atender às normas técnicas específicas para cada 

material.· Copo, tampa, alças e gabinete em aço 
inox AISI 304, comacabamento BB N.7 do lado 

externo e 2B do lado interno, conforme padrões 

ASTM.· Flange do copo, base e flange do 
gabinete em polipropileno injetado virgem, em 

cor clara.· Facas em aço inox AISI 420 

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

elástico de tração da faca em aço inox AISI 
304.· Flange de acoplamento, pinos de tração e 

elementos de fixação emaço inox AISI 304.· O 

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

elementos perfurantes. 
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ESPREMEDOR DE 

FRUTAS CITRICAS 
 

· Espremedor/extrator de frutas 

cítricas, industrial, fabricado em 

aço inox. 

Dimensões e tolerância 

· Altura: 390mm 

· Largura: 360mm 

· Diâmetro: 205mm 

· Tolerância: +/- 10% 

· Produção média: 15 unid. 

minuto (aproximada) 

Características construtivas 

· Gabinete, câmara de sucos e 

tampa fabricados em aço inox. 

· Copo e peneira em aço inox. 

· Jogo de carambola composto 

por: 1 Castanha pequena (para 

limão); 1 Castanha grande (para 

laranja). 

· Motor: 1/4 HP (mais potente 

que os motores convencionais 

de 1/5 e 1/6 HP). 

· Rotação: 1740 Rpm. 

· Frequência: 50/60 Hz. 

· Tensão: 220v  

· Dimensionamento e robustez 

da fiação, plugue e conectores 

elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. 

· Cordão de alimentação 

(rabicho) certificado pelo 

INMETRO, com indicação da 

voltagem. 

Matérias-primas, tratamentos e 

acabamentos 

· As matérias primas utilizadas 

na fabricação do produto devem 

atender às normas técnicas 

específicas para cada material. 

· Câmara de sucos, tampa e 

gabinete em aço inox AISI 304. 
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· Aro de câmara de líquido, 

copo e peneira em aço inox 

AISI 304. 

· Jogo de carambola (castanhas) 

em poliestireno. 

· O equipamento e seus 

componentes devem ser isentos 

de rebarbas, 

arestas cortantes ou elementos 

perfurantes. 

- Garantia de no mínimo 01 

ano.   

22 

MIXER DE ALIMENTOS - 

LINHA DOMÉSTICA 

 · Mixer de alimentos, linha 

doméstica, com capacidade de 1 

litro.Dimensões aproximadas e 

tolerância· Altura: 430mm· 

Largura: 60mm· Profundidade: 

650mm· Tolerância: +/- 

10%Características 

construtivas· Capacidade 

volumétrica do copo: 1 litro.· 

Cabo (alça) ergonômico.· 

Lâmina de dupla ação, 

possibilitando cortar na vertical 

e na horizontal.· Recipiente 

para trituração.· Tampa e 

lâmina do triturador 

removíveis.· Base 

antirespingos.· Botão turbo.· 

Motor de 400W.- Voltagem 

220V. · Dimensionamento e 

robustez da fiação, plugue e 

conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de 

operação.· Cordão de 

alimentação (rabicho) 

certificado pelo INMETRO, 

com indicação dá 

voltagem.Matérias primas, 

tratamentos e acabamentos· As 
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matérias primas utilizadas na 

fabricação do produto devem 

atender às normas técnicas 

específicas para cada material.· 

Corpo do aparelho construído 

em polipropileno e borracha.· 

Jarra para a polpa construída 

em acrílico SAN.· Jarra em 

plástico virgem de 1º uso, 

atóxico.· O produto e seus 

componentes devem ser isentos 

de rebarbas, arestas cortantes ou 

elementos perfurantes.- 

Garantia mínima de 01 ano. 

23 

BALANÇA DE PRATO 

COM CAPACIDADE PARA 

15kg 
 

· Balança eletrônica digital com 

prato em aço inoxidável com 

capacidade de 15 kg, fabricada 

e aferida de acordo com o 

“Regulamento Técnico 

Metrológico para Instrumentos 

de Pesagem não Automáticos” 

– Portaria INMETRO nº 236, 

de 22 de dezembro de 1994. 

· Classificação metrológica: 

“Tipo III”. 

Dimensões 

· Dimensões mínimas do prato: 

240 x 325 mm; 

· Peso mínimo do equipamento: 

3,100 kg; 

· Capacidade: 15 kg; 

· Divisão: de 5g em 5g. 

Características construtivas e 

funcionais 

· Gabinete em ABS. 

· Display de LCD de 5 dígitos 

com mínimo de 12mm de 

altura. 

· Teclado de membrana 
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composto de teclas e funções. 

· Pés reguláveis. 

· Nível de bolha. 

· Desligamento automático. 

· Temperatura de operação de -

10ºC a +40ºC ou com redução 

dessa faixa de temperatura. 

· Umidade relativa suportada: 

10% a 90%, sem condensação. 

· Tensão elétrica: 220V. 

· Comutação automática de 

voltagem. 

· Frequência de rede elétrica: 60 

Hz. 

· Consumo máximo: 10W. 

· Bateria interna. 

· Plugue e cordão de 

alimentação com cerificação 

INMETRO. 

· Dimensionamento da fiação, 

plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de 

operação. 

Matérias primas, tratamentos e 

acabamentos 

· Base em aço galvanizado ou 

em ABS injetado. 

· Prato removível em aço 

inoxidável AISI 430, com 

cantos arredondados e bordas 

dotadas de ressalto para 

retenção de pequenas 

quantidades de líquidos; 

· Suportes do prato em alumínio 

injetado; 

· Gabinete construído em ABS 

injetado. 

- Garantia mínima de 01 ano. 
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BATEDEIRA PLANETÁRIA 

20L 
 

· Batedeira planetária industrial, 

com capacidade para 20 litros, 

fabricada em conformidade 

com a Norma Regulamentadora 

do Ministério do Trabalho e 

Emprego, NR 12 – Segurança 

no Trabalho em Máquinas e 

Equipamentos. 

Dimensões e tolerância 

· Altura: 764mm 

· Comprimento: 517mm 

· Largura: 374mm 

· Tolerância: +/- 15% 

Características construtivas 

· Estrutura ou suporte para o 

motor em aço, com fino 

acabamento em pintura epóxi. 

· Cuba em aço inox. 

· Sistema de engrenagens 

helicoidais. 

· Com três níveis de velocidade. 

· Sistema de troca de 

velocidade progressiva com 

polia variadora. 

· Com batedor espiral, batedor 

raquete, batedor globo e 

escorregador para ingredientes. 

· Grade de segurança que 

desliga a máquina ao ser 

levantada. 

· Protetor de recipiente que 

proporciona segurança 

operacional. 

· Temporizador de 15 minutos. 

· Proteção e velocidade inicial 

“antiplash”. 

· Acessórios inclusos. 

· Voltagem 220V. 

· Motor: ½ HP. 

· Dimensionamento e robustez 

da fiação, plugue e conectores 

elétricos 

compatíveis com a corrente de 

operação. 

· Cordão de alimentação 

(rabicho) certificado pelo 

INMETRO, com indicação da 

voltagem. 
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MULTIPROCESSADOR DE 

ALIMENTOS 

· Multiprocessador de 

alimentos, com lâminas 

multifuncionais, modelo 

doméstico.Capacidade· Tigela 

grande: aprox. 2 litros de 

ingredientes líquidos ou 3 kg de 

massa.Características 

construtivas· Lâminas 

multifuncionais fabricadas em 

aço inoxidável.· Tigela 

extragrande, com capacidade 

aprox. para 2 litros de 

ingredientes líquidos ou 3kg de 

massa.· Tampa da tigela com 

bocal largo para absorver frutas, 

legumes e verduras inteiras.· 

Com 2 ajustes de velocidade e 

função pulsar que permita o 

controle preciso da duração e 

frequência do processamento.· 

Segurança: detecção de tampa e 

tigela e freio mecânico de 1,5s.· 

Cabo com armazenamento 

integrado.· Base firme com pés 

antideslizantes (ventosa).· 

Motor com potência de 700W.· 

Voltagem: 220V.· 

Dimensionamento e robustez da 

fiação, plugue e conectores 

elétricos compatíveis com a 

corrente de operação.· Cordão 

de alimentação (rabicho) 

certificado pelo INMETRO, 

com indicação da voltagem.· Os 

acessórios devem combinar 

com a cor da velocidade; e 

possibilitar a limpeza em lava 

louças.· Acessórios:_ batedor 

para mistura de massas leves e 

pesadas;_ 1 faca de corte em 

aço inoxidável para carnes, 

legumes e verduras;_ 2 discos 

de metal para ralar e picar em 

pedaços finos e médios;_ 

liquidificador (jarra) com 

tampa, com capacidade para 1,5 

litros para misturar, triturar e 

mexer ingredientes variados;_ 1 

disco emulsificador para 
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CENTRIFUGA DE FRUTAS 

DE 800W 
 

· Especificações técnicas/ 

Potência: 800W 

· Especificações técnicas/ 

Coletor de polpa: 2l 

· Especificações técnicas/ 

Frequência: 50/60 Hz 

· Especificações técnicas/ 

Comprimento do cabo: 1,2m/ 

1,2m 

· Especificações do design/ 

Suporte e grampos: Alumínio 

escovado 

· Especificações do design/ 

Tubo para polpa: Aço 

inoxidável 

· Especificações do design/ 

Cores disponíveis: Alumínio 

escovado/ Alumínio escovado 

· Acessórios/ Jarra de suco de 

no mínimo 1000 ml 

· Potência do Joice: 800W 

· Volume: 0,0380 m³ 

· Cor: Alumínio 

- Voltagem 220v.  

- Garantia mínima de 01 ano 
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MÁQUINA DE CAFÉ 5 

LITROS COM 

ESTERILIZADOR 

ACOPLADO  

 

Características Técnicas 

mínimas:  

- Tensão de funcionamento 220 

volts, 60 Hz.  

- Confeccionada em corpo de 

aço inoxidável polido (AISI 

304). 

- Recipiente único com 

capacidade de 5 litros de café, 

aquecido pelo processo de 

banhomaria. 

- Termostato para ligar e 

graduar o seu funcionamento. - 

Visor de nível para água de 

aquecimento.  

- Esterilizador acoplado. 

 - Equipamento sem a presença 

de quinas vivas e partes 

cortantes.  

- Deverá ser entregue montada, 

pronta para funcionar.  

–  Deve vir acompanhado de 

bule inox e demais acessórios 

de fábrica  

- Certificação do INMETRO. 

Obs.: A licitante deverá indicar 

marca e modelo do produto 

ofertado, anexando catálogo, 

indicação de endereço 

eletrônico e/ou documentação 

técnica do fabricante, contendo 

todas as especificações técnicas 

exigidas no edital. 
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PURIFICADOR DE ÁGUA 

REFRIGERADO 
 

· Purificador/bebedouro de água 

refrigerado, com selos 

INMETRO, comprobatórios de 

conformidade com a legislação 

vigente. 

Capacidade 

· Armazenamento de água 

gelada e natural mínima: de 

1,8L. 

· Atendimento: mínimo de 30 

pessoas 

- Voltagem 220v.  

- Garantia mínima de 01 ano 

Características gerais 

· Constituído de: 

_ Sistema de tratamento através 

de elementos filtrantes que 

removem os particulados da 

água e o cloro livre. 

_ Compressor interno com gás 

refrigerante conforme 

legislação vigente. 

_ Botão de acionamento 

automático do tipo fluxo 

contínuo, com regulagem para 

diferentes níveis de temperatura 

(natural, fresca ou gelada) ou 

torneira. 

_ Bica telescópica ou ajustável 

para recipientes de diversos 

tamanhos. 

_ Câmara vertical de filtragem e 

purificação. 

_ Corpo em aço inox ou aço 

carbono com tratamento 

anticorrosivo e acabamento em 

pintura eletrostática a pó. 

_ Painel frontal em plástico 

ABS de alta resistência com 

proteção UV. 

_ Vazão aprox.: 40 a 60 Litros 

de água/ hora. 

_ Pressão de funcionamento: 3 

a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 

kgf/cm²). 

_ Temperatura de trabalho: 03 à 

40º C. 

_ Componentes para fixação e 
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LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 

29 

 

BEBEDOURO ELETRICO 

PARA GARRAFÃO DE  20 L  

 

Características Técnicas 

MÍNIMAS:  

- Sistema de refrigeração por 

compressor;  

- Tensão de operação: 220 

volts, 60 Hz;  

- Para vasilhame de 20 litros; 

 - Torneiras em plástico ABS, 

uma para água gelada e outra 

para água natural; - Recipiente 

externo, abaixo das torneiras, 

para captar respingos d''água- 

Reservatório de água em 

alumínio com pintura 

alimentícia (atóxica) ou aço 

inoxidável. - Gabinete em 

chapa de aço inoxidável ou 

plástico de engenharia na cor 

branca ou inox; - Termostato 

para controle de temperatura da 

água gelada; - Equipamento 

sem a presença de quinas vivas 

e partes cortantes; - Assistência 

técnica no Distrito Federal; - 

Certificação do INMETRO. 

Obs.: A licitante deverá indicar 

marca e modelo do produto 

ofertado, anexando catálogo, 

indicação de endereço 

eletrônico e/ou documentação 

técnica do fabricante contendo 

todas as especificações técnicas 

exigidas no edital. Referência: 

LIBELL Master CGA, IBBL 

GFN 2000 ou similares.Cor: 

preto; • Grade: pintura epóxi 

preta, branca ou prata; • 

Tensão: 220 volts com bivolt; • 

Quantidade de pás: 3 a 5 • 

Controle de rotação: de 0 a 

1150 RPM; • Potência: 110W a 

130W; • Corrente máxima: 

1,30A / 0,70A • Cabo de 

ligação: cabo PP (2x0,50 mm²) 

com 340 mm de comprimento; • 

Diâmetro de ventilação: 40 cm 

a 60 cm;  

 

UNIDADE 58 
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LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 

30 

MÁQUINA DE LAVAR 

ROUPA CAPACIDADE DE 

8kg – LINHA BRANCA 
· Capacidade de roupa seca: 

8Kg 

· Consumo de energia: 0.24 

kWh (110V) / 0.25 kWh  

· Consumo de energia mensal: 

8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 

kWh/mês  

· Cor: branca 

· Potência: 550.0 W  

- Voltagem: 220v.  

· Rotação do Motor - 

Centrifugação: 750 rpm 

· Dimensões aproximadas: 

103,5x62x67cm (AxLxP) 

· Peso aproximado: 40,5Kg 

- Garantia mínima de 01 ano.  

 

 

UNIDADE 14 

31 

BEBEDOURO ELÉTRICO 

CONJUGADO - DUAS 

COLUNAS·  
 

Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, 

com 2 colunas, acessível, com capacidade 
aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h 

aprox.) ecertificado pelo INMETRO.Dimensões 

e tolerâncias· Altura: 960mm· Altura parte 
conjugada: 650mm· Largura: 660mm· 

Profundidade: 291mm· Tolerância: +/-

10%Características construtivas· Pia em aço 
inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de 

espessura), com quebra-jato.· Gabinete em aço 

inox AISI 304.· Torneira: em latão cromado de 
suave acionamento, com regulagem de jato, 

sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para 

boca e 01 (uma) torneira em haste para copo.· 
Reservatório de água em aço inox AISI 304, 

bitola 20 (0,95mm de espessura, com serpetina 

(tubulação) em cobre (0,50mm de 
parede)externa, com isolamento em poliestireno 

expandido.· Filtro de carvão ativado com vela 

sintetizada.· Termostato com controle 
automático de temperatura de 4º a 15ºC· 

Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico.· 

Protetor térmico de sistema (desligamento 
automático em caso de superaquecimento do 

sistema).· Dreno para limpeza da cuba.· Ralo 

sinfonado que barra o mau cheiro proveniente 
do esgoto.· Voltagem: 220v.· Capacidade 

aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h 

aprox.).· Não possuir cantos vivos, arestas ou 
quaisquer outras saliências cortantes ou 

perfurantes de modo a não causar acidentes.· O 

 

UNIDADE 248 
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LOTE DESCRIÇÃO FOTO ILUSTRATIVA ESPECIE QTD 
bebedouro deve ser acessível, em  

conformidade à NBR 9050/2005, no que 

couber.· Produto de certificação compulsória, o 
equipamento deve possuir selos INMETRO, 

comprobatórios de conformidade com a 
legislação vigente, inclusive com eficiência 

bacteriológica “APROVADO”.· O gás a ser 

utilizado no processo de refrigeração não 
poderá ser prejudicial à camada de ozônio, 

conforme protocolo de Montreal de 1987; 

DecretoFederal nº 99.280 de 07/06/90, 
Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto 

Estadual nº 41.269 de 10/03/97 e Resolução 

Conama nº 267 de 2000. Édesejavel e 
preferencial que o gás refrigerante tenha baixo 

índice GWP ("Global Warming Potential" - 

Potencial de Aquecimento Global), conforme o 
Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal 

nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta opção 

utilizar o gás refrigerante "R600a".· 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue 

e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação, estando de acordo com a 
determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 

de julho de 2000, que determina a 

obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão 

de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º 

de janeiro de 2010.· Indicação da voltagem no 
cordão de alimentação.Matérias-primas, 

tratamentos e acabamentos· As matérias primas 

utilizadas na fabricação do equipamento devem 
atender às normas técnicas específicas para cada 

material.· Todas as soldas utilizadas nos 

componentes em aço inox deverão ser de 

argônio e possuir superfície lisa e homogênea, 

não devendo apresentar pontos cortantes, 

superfícies ásperas ou escórias.· Pia, gabinete e 
reservatório em aço inox AISI 304, acabamento 

brilhante.· Parafusos e porcas de aço inox.· 

Torneira em latão cromado.· O equipamento e 
seus componentes devem ser isentos de 

rebarbas, arestas cortantes ou elementos 

perfurantes. 
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ANEXO II – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

ARP. Nº XX/2021 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXX/2021 

 

 

Aos xx dias de xxxxxxxxxx do ano de 2021, a Prefeitura Municipal de Penedo/AL, inscrita sob 

o número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxx/xxxx-xx, localizada na Avenida Wanderley, Nº 141, 

Santa Luzia, Penedo/AL, CEP. 57.200-000, neste ato representado pela sua autoridade 

competente, o Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro Geral 

(RG) xxxxxxxxxxxxxxx,  e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos das Leis nº(s) 

8.666/93 e 10.520/02, dos Decretos nº(s) 7.892/13 e 10.024/20 e das demais normas legais 

aplicáveis, conforme classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico Nº 

XX/2021, RESOLVE registrar preços para futura aquisição de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, constantes no edital do referido pregão, que passam a fazer 

parte desta Ata de Registro de Preços, tendo sido a empresa 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita sob o número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxx/xxxx-

xx, Inscrição Estadual Nº xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na Rua 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nº xxx, bairro, cidade/estado, CEP. xxxxx-xxx, 

classificada com o respectivo item e preço, conforme determinado no Item 02 deste documento, 

neste ato representado pelo Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro Geral 

(RG) xxxxxxxxxxxxxxx,  e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATADA.  

 

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico Nº XX/2021 

e seus anexos para registro de preços, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-

se, ainda, à proposta do FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

01. DO OBJETO 

 

1.1. A presente ata tem por objeto a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 

ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, nos termos do Termo de 

Referência, constante do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico Nº XX/2021, parte integrante 

desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

  

02. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
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2.1. De acordo com a adjudicação no site www.bnc.org.br da Bolsa Nacional de Compras 

(BNC), segue abaixo o(s) Item (s) e quantidade (s), arrematado(s) pela empresa, tal como o 

valor unitário e global final homologado: 

ITEM XX -  

DESCRIÇÃO: 

UNIDADE DE MEDIDA:  

MARCA: 

QUANTIDADE:  

VALOR UNITÁRIO: 

VALOR GLOBAL: 

 

ITEM XX -  

DESCRIÇÃO: 

UNIDADE DE MEDIDA:  

MARCA: 

QUANTIDADE:  

VALOR UNITÁRIO: 

VALOR GLOBAL: 

 

ITEM XX -  

DESCRIÇÃO: 

UNIDADE DE MEDIDA:  

MARCA: 

QUANTIDADE:  

VALOR UNITÁRIO: 

VALOR GLOBAL: 

 

ITEM XX -  

DESCRIÇÃO: 

UNIDADE DE MEDIDA:  

MARCA: 

QUANTIDADE:  

VALOR UNITÁRIO: 

VALOR GLOBAL: 

 

2.2. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ xxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

2.3. No valor acima estão inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

http://www.bnc.org.br/
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03. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

 

3.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada, a partir da sua publicação, pela Prefeitura 

Municipal de Penedo/AL, que atuará como Órgão Gerenciador.  

 

04. VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 

assinatura, não podendo ser prorrogada. 

 

05. REVISÃO E CANCELAMENTO 

 

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não 

superiores a 180 (cento e oitenta) dias, à fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados 

nesta ata. 

 

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à 

Administração promover as negociações junto ao fornecedor. 

 

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos 

valores praticados pelo mercado. 

 

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado, será 

liberado do compromisso assumido sem aplicação de penalidade. 

 

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores 

de mercado observará a classificação original. 

 

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não 

puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

 

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados; e 

 

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação; 

 

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação 

desta Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação 

mais vantajosa. 
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5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

 

5.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

 

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 

 

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

 

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos Itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de 

caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados 

e justificados: 

 

5.9.1. Por razão de interesse público; ou 

 

5.9.2. A pedido do fornecedor. 

 

06. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

6.1. A entrega e recebimento do objeto deverá obedecer às especificações contidas no Termo de 

Referência.  

 

07. DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 

pela Contratante. 

 

7.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

 

08. DO PAGAMENTO 

 

8.1. O pagamento do fornecimento do objeto deverá obedecer às especificações do Item 13  do 

Termo de Referência.  
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09. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

 

9.1. As obrigações da Contratante e Contratada deverão obedecer às especificações do Itens 8 

e 9  do Termo de Referência. 

 

10. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

10.1. As Sanções Administrativas estão previstas no Item 15 do Termo de Referência.  

 

11. DAS VEDAÇÕES 

 

11.1. É vedado à Contratada: 

 

11.1.1. Caucionar ou utilizar esta Ata de Registro de Preços para qualquer operação financeira; 

 

11.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da 

Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 

 

12. DOS CASOS OMISSOS  

 

12.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas federais de licitações, contratos 

administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 - 

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

13. DA PUBLICAÇÃO  

 

13.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, nos 

Diários Oficiais pertinentes, no prazo previsto na Lei nº 8.666/1993. 

 

14. DO FORO  

 

14.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução desta Ata de Registro de 

Preços será o da Comarca de Penedo/AL. 

 

15. DADOS DA CONTRATADA 

 

RAZAÃO SOCIAL:  

CNPJ/MF 

ENDEREÇO:  

TELEFONES:  

E-MAIL: 

CONTATO (SETOR DE COMPRAS): 
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DADOS BANCÁRIOS: 

 

O Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº xx/2021, segue em anexo como parte 

integrante deste documento, haja vista que algumas cláusulas o referenciam. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata de Registro de Preços foi lavrada em 02 

(duas) vias de igual teor, que após leitura e avaliada em conformidade, vai assinada pelas partes 

e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes. 

 

 

 

 

SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

MUNICÍPIO DE PENEDO/AL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO I DA ARP– CADASTRO RESERVA 

 

1. CONSIDERANDO o encerramento da etapa competitiva, os licitantes listados neste anexo, 

reduziram seus preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 

 

2. A apresentação das propostas, não prejudicará o resultado do certame, em relação ao licitante 

melhor classificado. 

 

3. Havendo um ou mais licitantes que aceitaram cotar suas propostas em valor igual ao do 

licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual 

apresentada durante a fase competitiva. 

 

4. A ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e 

somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu 

registro cancelado nas hipóteses previstas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013. 

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ/MF                                                                INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENDEREÇO:  

TELEFONES:  

E-MAIL: 

CONTATO (SETOR DE COMPRAS): 

DADOS BANCÁRIOS: 

ITEM(NS):  

MARCA: 

 

 

 

 

 

SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 MUNICIPIO DE PENEDO/AL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III – MINUTA - TERMO DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº XX/2021 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXX/2021 

 

Aos xx dias de xxxxxxxxxx do ano de 2021, a Prefeitura Municipal de Penedo/AL, inscrita sob 

o número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxx/xxxx-xx, localizada na Avenida Wanderley, Nº 141, 

Santa Luzia, Penedo/AL, CEP. 57.200-000, neste ato representado pela sua autoridade 

competente, o Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro Geral 

(RG) xxxxxxxxxxxxxxx,  e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos das Leis nº(s) 

8.666/93 e 10.520/02, do Decreto nº 10.024/20 e das demais normas legais aplicáveis, 

conforme classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico nº XX/2021, 

RESOLVE celebrar o presente Termo de Contrato, para aquisição de 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, constantes no edital do referido pregão, que passam a fazer 

parte deste Contrato, tendo sido a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita sob o 

número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxx/xxxx-xx, Inscrição Estadual Nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nº xxx, bairro, 

cidade/estado, CEP. xxxxx-xxx, classificada com o respectivo item e preço, conforme 

determinado no Item 02 deste documento, neste ato representado pelo Sr. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro Geral (RG) xxxxxxxxxxxxxxx, e sob 

o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designado 

CONTRATADO.  

 

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico Nº XX/2021 

e seus anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do 

fornecedor registrado. 

 

01. DO OBJETO 

 

1.1. O presente Termo de Contrato tem por objeto a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 

DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS, nos termos do Termo de 

Referência, constante do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico Nº XX/2021, parte integrante 

deste contrato, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

 

02. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

 

2.1. De acordo com a adjudicação no site www.bnc.org.br da Bolsa Nacional de Compras 

(BNC), segue abaixo o(s) Item (s) e quantidade (s), arrematado(s) pela empresa, tal como o 

valor unitário e global final homologado: 

ITEM XX -  

http://www.bnc.org.br/
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DESCRIÇÃO: 

UNIDADE DE MEDIDA:  

MARCA: 

QUANTIDADE:  

VALOR UNITÁRIO: 

VALOR GLOBAL: 

 

ITEM XX -  

DESCRIÇÃO: 

UNIDADE DE MEDIDA:  

MARCA: 

QUANTIDADE:  

VALOR UNITÁRIO: 

VALOR GLOBAL: 

 

ITEM XX -  

DESCRIÇÃO: 

UNIDADE DE MEDIDA:  

MARCA: 

QUANTIDADE:  

VALOR UNITÁRIO: 

VALOR GLOBAL: 

 

ITEM XX -  

DESCRIÇÃO: 

UNIDADE DE MEDIDA:  

MARCA: 

QUANTIDADE:  

VALOR UNITÁRIO: 

VALOR GLOBAL: 

 

2.2. O valor total da presente do presente Contrato é de R$ xxxxxxxx 

(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

2.3. No valor acima estão inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes 

da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

03. ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

 

3.1. O Termo de Contrato, a partir da sua publicação, será utilizado pela Prefeitura Municipal 

de Penedo/AL, que atuará como Órgão Gerenciador.  
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04. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

4.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de XX (xxxx) meses, contatos da data de 

assinatura, prorrogável na forma do caput do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 

 

05. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão programadas em dotação orçamentária 

prevista no orçamento municipal para o exercício de 2021, conforme indicação abaixo: 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade  

Função xx – xxxxxxxxx 

Projeto/Atividade x.xxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Elemento x.x.x.x.xx.xx.xx.xx – xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fonte xxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

6.3. A Contratada é obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial atualizado do contrato. 

 

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, 

inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes, poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

6.5. As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no Termo de Referência. 

 

07. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

7.1. A entrega e recebimento do objeto deverão obedecer às especificações contidas no Termo 

de Referência.  

 

08. DA FISCALIZAÇÃO 

 

06. REAJUSTES E ALTERAÇÕES 
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8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 

pela Contratante. 

 

8.2. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e 

fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou 

defeitos observados. 

 

09. DO PAGAMENTO 

 

9.1. O pagamento do fornecimento do objeto deverá obedecer às especificações do Item 13 do 

Termo de Referência.  

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA 

 

10.1. As obrigações da Contratante e Contratada deverão obedecer às especificações dos Itens 

8 e 9 do Termo de Referência. 

 

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. As Sanções Administrativas estão previstas no Item 15 do Termo de Referência.  

 

12. DA RESCISÃO 

 

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da 

Lei nº 8.666/1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das 

sanções aplicáveis. 

 

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação 

exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não 

haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à 

continuidade do contrato. 

 

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

Contratada o direito à prévia e ampla defesa. 

 

12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa 

prevista no art. 77 da Lei nº 8.666/1993. 

 

12.5. O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, 

conforme o caso: 

 

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
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12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 

12.5.3. Indenizações e multas. 

 

13. DAS VEDAÇÕES 

 

13.1. É vedado à Contratada: 

 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da 

Contratante, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. DOS CASOS OMISSOS  

 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e demais normas federais de licitações, contratos 

administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078/1990 - 

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

14. DA PUBLICAÇÃO  

 

14.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, nos 

Diários Oficiais pertinentes, no prazo previsto na Lei nº 8.666/1993. 

 

15. DO FORO  

 

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Comarca de Penedo/AL. 

 

16. DADOS DA CONTRATADA 

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ/MF 

ENDEREÇO:  

TELEFONES:  

E-MAIL: 

CONTATO (SETOR DE COMPRAS): 

DADOS BANCÁRIOS: 

 

O Termo de Referência do Pregão Eletrônico Nº xx/2021, segue em anexo como parte 

integrante deste documento, haja vista que algumas cláusulas o referenciam. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) 

vias de igual teor que, que após leitura e avaliada em conformidade, vai assinada pelas partes e 

encaminhada cópia aos demais órgãos participantes. 

 

 

 

 

SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

MUNICÍPIO DE PENEDO/AL REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES 

DATA (POR EXTENSO) 

NOME DA EMPRESA  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO/AL 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2021 

A/C: SR.(A) XXXXXXXXXXXXXXXX – PREGOEIRO(A) 

 

DECLARAÇÃO 

 

A Empresa (RAZÃO SOCIAL), sito à (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ sob Nº 

(NÚMERO), neste ato representado pelo Sr.(a) (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL), inscrito no 

Registro Nacional sob o Nº (NÚMERO DO RG) e CPF. Nº (NÚMERO DO CPF), DECLARA para os 

devidos fins que: 

 

1.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3° da Lei Complementar Nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Artigos 42 a 49, 

quando a empresa for classificada como ME/EPP.  

(     ) SIM (     ) NÃO 

1.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos. 

(     ) SIM (     ) NÃO 

1.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias. 

(     ) SIM (     ) NÃO 

1.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(     ) SIM (     ) NÃO 

1.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do Artigo 7°, XXXIII, da Constituição. 

(     ) SIM (     ) NÃO 

1.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP Nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

(     ) SIM (     ) NÃO 

1.7. Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou 

forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da 

Constituição Federal. 

(     ) SIM (     ) NÃO 

 
Estou ciente que a declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição, sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e no edital do referido pregão eletrônico. 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 

(ANEXAR A PROCURAÇÃO DO MESMO) 


