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EDITAL DE LICITAÇÃO   
 
Pregão Presencial/Registro de Preços Nº      
044/2017 - aquisição de mobiliários 
diversos e eletrodomésticos. 
 

PREÂMBULO 
O Município de Afonso Cláudio/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 
nº 27.165.562/0001-41, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social, inscrito no CNPJ sob 
nº 14.935.427/0001-96, através da Solicitação nº 348/2017, protocolada sob o nº 007293/2017, por 
intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 133/2017, torna público 
para conhecimento exclusivo dos interessados qualificados como microempresa, empresa de 
pequena porte ou equiparada, que no dia 31 de agosto de 2017 às 08h30min, na Sede da 
Prefeitura Municipal, situada à Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, CEP 
29.600-000, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial/Registro de Preços, tipo menor 
preço por item, EXCLUSIVA para microempresas e empresas de pequeno porte ou 
equiparadas.  
 
As Propostas Comerciais (Envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 02) serão 
recebidos, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, até às 08:00 horas 
do dia 31 de agosto de 2017, fechados e assinados em seus lacres. Caso seja decretado feriado, a 
presente licitação será realizada no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário já 
estabelecido. 
 
Esta licitação e os atos de que dela resultarem obedecerão integralmente o que rege a Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, 
Decreto Municipal nº 173, de 08 de maio de 2009, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, demais normas pertinentes à matéria e disposições gerais e especiais 
fixadas neste Edital e seus Anexos. 
 
CAPITULO I - DO OBJETO 
1.1 - A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de mobiliários 
diversos e eletrodomésticos (armários, cadeiras, fogão, geladeira e outros), em atendimento à 
Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme especificações, prazo e quantidades 
estabelecidos no Anexo I - Termo de Referência e Anexo I-A do Edital de Licitação. 
 
CAPITULO II - DAS FONTES DE RECURSO                                                                  
2.1 - Fica dispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro 
de preços, nos termos do art. 14 do Decreto Municipal nº 173/2009. 
     
CAPITULO III - DO EDITAL 
3.1 - O presente Edital poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 
www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Informações Online - Licitações - Informações Recentes. 
3.2 - Quaisquer esclarecimentos e informações aos interessados poderão ser obtidos no endereço 
mencionado no preâmbulo, no horário de 07:00 às 13:00 horas, pelo telefone (27) 3735-4005, ou 
através do e-mail: licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br 
 
CAPITULO IV - DA PARTICIPAÇÃO 
4.1 - Poderão participar deste Pregão, exclusivamente os interessados qualificados como 
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, aptas a se beneficiarem do 
tratamento diferenciado e favorecido, estabelecido pela Lei Complementar n° 123/2006 e 
alterações, desde que cumpram o estabelecido no item 5.3.3.2 e não se enquadrem em 
qualquer das exclusões relacionadas no § 4° do artigo 3° da Lei Complementar 123/2006. 

http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
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4.2 - Para a participação de empresas no certame e visando comunicação futura desta 
Prefeitura Municipal, a licitante interessada deverá enviar email para o endereço: 
licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br ou pelo fax (27) 3735-4005, solicitando o arquivo de 
proposta digitalizada.  
4.2.1 - Junto com a solicitação a empresa interessada deverá constar no email: 
* NOME DA EMPRESA - CNPJ 
* ENDEREÇO COMPLETO COM CEP - TELEFONE 
* REPRESENTANTE LEGAL QUE TEM PODERES PARA CONTRATAR, JUNTAMENTE COM O 
NÚMERO DE CPF E IDENTIDADE. 
4.3 - Poderão participar desta licitação somente empresas do ramo de atividade pertinente e 
compatível ao objeto licitado e que atenderem a todas as exigências deste edital e seus 
anexos, sendo vedada a participação de empresas que: 
a) não se qualifiquem como microempresas ou empresas de pequeno porte. 
b) suspensa de participar de licitação e impedida de contratar com esta Administração Pública 
Municipal. 
c) declarada inidônea para licitar ou contratar com quaisquer órgãos da Administração Pública. 
d) que incidir no estipulado no art. 9º da Lei nº 8.666/1993.  
e) com falência decretada.  
f) que esteja constituída sob a forma de consórcio.  
g) que possuam sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor ou dirigente da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES ou que possuam qualquer tipo de parentesco, até o 3º 
(terceiro) grau, incluindo os afins, com o Prefeito, com o Vice-Prefeito, com os Secretários, com o 
Procurador-Geral, com a Pregoeira e equipe de apoio e com os membros da Comissão de Licitação 
da Prefeitura de Afonso Cláudio/ES. 
h) exista fato impeditivo a sua habilitação. 
4.4 - A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
4.5 - É vedada a delegação ou subcontratação do objeto licitado. 
 
CAPITULO V - DO CREDENCIAMENTO 
5.1 - No dia, horário e local designados para recebimento dos envelopes 01 e 02, os representantes 
das empresas interessadas em participar do certame, deverão apresentar-se para credenciamento 
junto a Pregoeira, devidamente munidos de documentos que os credenciem a participar desta 
licitação.  
5.2 - Cada licitante credenciará apenas um representante que será o único admitido a intervir nas 
fases do procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por 
sua representada; 
5.3 - Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos: 
5.3.1 - No caso de procurador da proponente: 
5.3.1.1 - Procuração que autorize o representante a participar de licitação pública e a responder pela 
proponente, inclusive com poderes para interpor recursos, renunciar o direito de recorrer, protestar, 
assinar documentos, entre eles as atas das sessões públicas de abertura e julgamento da licitação, 
receber comunicações da Comissão Permanente de Licitação, com firma reconhecida em cartório, 
conforme modelo do Anexo II. 
5.3.1.2 - Cópia autenticada de documento pessoal do outorgante e do outorgado.  
5.3.1.3 - Cópia autenticada dos seguintes documentos: 
5.3.1.3.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
5.3.1.3.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores. 
5.3.1.3.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
5.3.1.3.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira em 
funcionamento no País. 

mailto:licitacao@afonsoclaudio.es.gov.br
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5.3.2 - No caso de proprietário, diretor, sócio ou assemelhado da proponente: 
5.3.2.1 - Cópia autenticada de documento oficial do representante da empresa; 
5.3.2.2 - Cópia autenticada de um dos documentos citados nos subitens 5.3.1.3.1, 5.3.1.3.2, 
5.3.1.3.3 e 5.3.1.3.4. 
5.3.3 - Em ambos os casos deverá apresentar: 
5.3.3.1 - Declaração que satisfaz todas as exigências habilitatórias, conforme modelo Anexo III 
e, 
5.3.3.2 -  Certidão Simplificada, ano vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede 
da proponente, para comprovar a condição estabelecida no item 4.1. 
5.3.3.2.1 - A não apresentação da Certidão Simplificada impede a participação no certame. 
5.4 - Caso a proponente não compareça, mas envie, fora dos envelopes, a Declaração dando ciência 
de que cumpre plenamente as exigências habilitatórias (Anexo III) e a Certidão Simplificada, ano 
vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede da proponente, participará do certame com 
a proposta originalmente apresentada, renunciando a apresentação de novas propostas e a 
interposição de recursos.  
5.5 - Ficará impedido de formular lances verbais, o credenciado cuja procuração não contenha 
autorização expressa para este fim. 
5.6 - A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos exigidos no item 5.3, 
impedirá a participação na fase de lances. 
5.7 - O credenciado deverá ter amplo conhecimento do teor da proposta apresentada, em todos os 
seus itens, a fim de que a empresa se faça representar legitimamente nas negociações entre as 
partes, evitando com isso a interrupção da sessão para contatos externos, visando o esclarecimento 
de dúvidas sobre o teor da mesma, ficando, todavia, os casos excepcionais para serem avaliados 
pela Pregoeira. 
5.8 - É recomendável a presença dos representantes, 15 (quinze) minutos de antecedência em 
relação ao horário previsto para a abertura da licitação. 
 
CAPITULO VI - DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO 
6.1 - Os licitantes deverão entregar no dia, hora e local definidos neste Edital, no Protocolo Geral da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, os envelopes relativos à proposta comercial e 
documentação, devidamente lacrados e rubricados, contendo na parte externa frontal, além do nome 
da proponente e o número do CNPJ, as seguintes informações: 
 
6.1.1 - Envelope nº 01: 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial Nº 044/2017 
Proposta Comercial 
 
6.1.2 - Envelope nº 02: 
À Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES 
Comissão Permanente de Licitação 
Pregão Presencial Nº 044/2017 
Documentação 
 
CAPITULO VII - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
7.1 - O envelope 01, Proposta Comercial, deverá conter a proposta propriamente dita, em mídia 
digital (CD-R ou pen drive) e impressa em uma via, conforme o modelo solicitado pelo licitante no 
subitem 4.2 do edital, devidamente datada, assinada ou rubricada todas as folhas pelo representante 
legal da proponente. 
7.1.1 - A  proposta deverá ser gravada em CD-R ou pen drive de acordo com o programa 
disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, VEDADA a apresentação da 
proposta em mídia digital confeccionada em Excel, PDF ou Word ou outro programa incompatível 
com o sistema, sendo vedado também renomear o arquivo da proposta gravada em mídia. 
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7.2 - Na Proposta Comercial deverá constar: 
7.2.1 - Nome da empresa proponente, endereço completo e número de inscrição no CNPJ. 
7.2.2 - Preço unitário e total em algarismos, como especificado em planilha anexa. 
7.2.3 - Marca do objeto ofertado e prazo de garantia (de no mínimo de 12 (doze) meses, contra 
defeitos de fabricação, a contar da data de entrega). 
7.2.4 - Validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias. 
7.3 - No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir, 
tais como, fretes, impostos, taxas, encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao 
cumprimento do objeto ora licitado, inclusive os decorrentes de troca de produto dentro do prazo de 
garantia, se for o caso. 
7.4 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou 
incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de 
acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o produto ser fornecido sem ônus adicionais. 
7.5 - Correrão por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de explicitar 
em sua proposta. 
7.6 - As Propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos serão verificadas quanto a 
erros, os quais serão corrigidos pela Pregoeira da seguinte forma: 
7.6.1 - Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por 
extenso. 
7.6.2 - Erros de transcrição das quantidades previstas: o produto será corrigido, mantendo-se o preço 
unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total. 
7.6.3 - Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, 
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto. 
7.6.4 - Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma. 
7.6.5 - O valor total da proposta será ajustado pela Pregoeira em conformidade com os 
procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o total a ser pago. 
 
CAPITULO VIII - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1 - Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados da seguinte forma: 
8.1.1 - Em originais ou publicação em órgão oficial, ou ainda, por qualquer processo de cópia 
autenticada em cartório ou por servidor público municipal, pertencente à secretaria solicitante 
(Secretaria Municipal de Assistência Social), exceto os servidores que compõem a Comissão 
Permanente de licitação. 
8.1.2 - Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa expirar. Na hipótese do 
documento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de declaração 
ou regulamentação do órgão emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal 
declaração ou regulamentação, o documento será considerado válido pelo prazo de 60 (sessenta) 
dias, a partir da data de sua emissão. 
8.1.3 - As microempresas - ME e empresas de pequeno porte - EPP deverão apresentar, à época da 
habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 
que apresentem alguma restrição. 
8.1.3.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, é assegurado o prazo de 
05 (cinco) dias úteis para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, contados da 
data da apresentação dos documentos, prazo esse que poderá ser prorrogado por igual período. 
8.1.3.2 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da documentação 
comprobatória de regularidade fiscal, nos termos dos incisos anteriores, sob pena de decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93. 
8.1.3.3 - Caso não seja comprovada a regularidade fiscal, é facultado à Administração convocar as 
licitantes remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a 
licitação. 
 
8.2 - Os documentos de HABILITAÇÃO FISCAL consistirão de: 
8.2.1 - Cartão do CNPJ, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 
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8.2.2 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, 
emitida pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. 
8.2.3 - Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual da sede da proponente. 
8.2.4 - Certidão Negativa de Débitos da Fazenda municipal da sede da proponente. 
8.2.5 - Certidão Negativa de Débitos relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
através de Certificado de Regularidade de Situação - CRF. 
8.2.6 -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 
8.3 - Os Documentos de HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA consistirão de: 
8.3.1 - Certidão Negativa de falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Cartório distribuidor da 
sede proponente. 
8.3.2 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis, do último exercício social, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, para comprovação da boa situação financeira. 
a) As Demonstrações Contábeis e o Balanço Patrimonial deverão estar acompanhados do 
Termo de Abertura e Encerramento do Livro Diário do exercício apresentado, devidamente registrado 
na Junta Comercial ou no órgão competente, na forma da Lei. 
b)  A empresa licitante que ainda não encerrou o seu exercício social, por ter sido constituida a 
menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o Balanço de Abertura 
devidamente registrado na forma de lei. 
c)  Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a 
licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente registrada na 
Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado. 
8.3.2.1 - Excetuam-se da obrigação contida no item 8.3.2 o Micro Empreendedor Individual (MEI). 
 
8.4 - Os documentos de HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso consistirá: 
8.4.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
8.4.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. 
8.4.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 
8.4.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
8.4.5 - Caso os documentos referentes à Habilitação Jurídica tenham sido juntados no 
momento do credenciamento e, uma vez comprovada as informações mencionadas no 
subitem imediatamente anterior, fica o proponente dispensado de fazer nova apresentação 
destes documentos. 
 
8.5 - Apresentação das seguintes DECLARAÇÕES: 
8.5.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação na forma do 
parágrafo 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (Anexo IV). 
8.5.2 - Declaração do licitante, comprovando o fiel cumprimento das recomendações determinadas 
pelo art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República (Anexo V). 
8.5.3 - Declaração de que não possui em seu quadro societário: sócio, administrador, gerente ou 
funcionário que seja servidor público ou dirigente da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, bem 
como, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista e que não possue 
qualquer tipo de parentesco, até o 3º (terceiro) grau, incluindo os afins, com o Prefeito, com o Vice-
Prefeito, com os Secretários, com a Procuradora Geral, com a Pregoeira, equipe de apoio e com os 
membros da Comissão de Licitação (Anexo VI). 
 
CAPÍTULO IX - DA SESSÃO DO PREGÃO 
9.1 - Declarada aberta à sessão pela Pregoeira, não mais serão admitidos novos proponentes, 
iniciando-se em seguida a fase de credenciamento, conforme o Capítulo V deste edital. 
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9.2 - Estando de posse da relação das Licitantes credenciadas a Pregoeira fará divulgação verbal dos 
interessados, sendo que, as Proponentes credenciadas poderão ofertar lances durante a sessão do 
pregão, dando-se início ao recebimento dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de 
Habilitação”. 
9.3 - Abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, será feita a sua conferência, análise de 
sua conformidade com as exigências do edital e seus anexos, e, posterior rubrica pela Pregoeira, 
equipe de apoio e licitantes. 
 
9.4 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
9.4.1 - Cumprido o item 9.3 acima, as propostas serão classificadas pelo menor preço por item.  
9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem um ou mais itens a seguir: 
9.4.2.1 - Elaboradas em desacordo com as exigências do Edital e seus Anexos. 
9.4.2.2 - Que apresentarem produto ofertado sem marca, quando for o caso. 
9.4.3 - Verificada a compatibilidade com o exigido no edital, a Pregoeira procederá à classificação das 
propostas de menor preço, e aquelas que tenham valores sucessivos e superiores em até 10% (dez 
por cento), relativamente à de menor preço, para participarem dos lances verbais. 
9.4.4 - Quando não existirem pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, 
serão classificadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços 
oferecidos. 
9.4.5 - Havendo empate entre as propostas de preços que se enquadrem nas hipóteses descritas nos 
dois subitens anteriores, serão todas consideradas classificadas. 
 
9.5 - DOS LANCES VERBAIS 
9.5.1 - Após a classificação das propostas, a Pregoeira a divulgará em voz alta e, convidará 
individualmente os representantes das licitantes classificadas a apresentarem lances verbais, a partir 
da proposta classificada de maior preço, de forma sucessiva, em valores distintos e crescentes, 
decidindo a ordem dos lance por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
9.5.2 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira, implicará na 
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ela 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
9.5.3 - O lance sempre deverá ser inferior ao anterior ou da proposta de menor preço. 
9.5.4 - A rodada de lances verbais será repetida quantas vezes a Pregoeira considerar necessário. 
9.5.5 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Proponente desistente, às 
penalidades cabíveis estabelecidas no Capítulo XXIV do edital. 
9.5.6 - Caso não se realize lances verbais, serão verificados a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação, hipótese em que a Pregoeira poderá negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço. 
9.5.7 - Encerra-se a disputa de lances quando não houver mais nenhuma propositura verbal para 
menor preço. 
9.5.8 - Sendo aceitável a oferta de menor lance, será verificado o atendimento das condições 
habilitatórias da Licitante classificada em primeiro lugar. 
 
9.6 - DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
9.6.1 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, a Pregoeira procederá a abertura do 
invólucro contendo os Documentos de Habilitação da licitante que apresentou o melhor lance verbal, 
para verificação do atendimento das condições fixadas neste edital. 
9.6.2 - Os Documentos de Habilitação só serão aceitos se acondicionados no envelope nº 02, não 
sendo admitido posteriormente, o recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro documento, nem 
permitido à empresa licitante fazer qualquer adendo aos já entregues. 
9.6.3 - Serão inabilitadas as licitantes que não apresentarem os documentos exigidos no Capítulo VIII 
do edital, bem como apresentarem estes documentos fora do prazo de validade. 
9.6.4 - Quando todos os licitantes forem inabilitados, ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação 
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ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação/desclassificação, conforme art. 48, § 
3º da Lei 8.666/93. 
 
9.7 - DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO E DA AMOSTRA 
9.7.1 - Se a proponente classificada em primeiro lugar, não atender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira negociará diretamente com a licitante melhor classificada e posteriormente examinará o 
seu envelope “Documentos de Habilitação”. 
9.7.2 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a proponente será declarada 
vencedora.  
9.7.3 - Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, membros da equipe de apoio e 
representantes credenciados.  
9.7.4 - Para fins de avaliação e análise do objeto ofertado e de sua consonância com as 
especificações contidas no Anexo I do Edital de Licitação, o(s) licitante(s) arrematante(s) 
deverá(ão) apresentar amostra do mesmo, conforme condições a seguir: 
a) Até o 3º (terceiro) dia útil após a conclusão das fases classificatória e habilitatória a(s) 
empresa(s) deverá(ão) entregar a(s) amostra(s), em espécie ou catálago/folder contendo a 
especificação técnica completa do bem, devidamente identificada(s) com o nome da empresa, 
número do item e do pregão a que se referem, na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
situada à Rua José Cupertino, nº 104, Centro, Afonso Claudio/ES, CEP 29.600-000, no horário 
de 07:00 às 13:00 horas. 
b) O fiscal do contrato fará a análise das amostras dos materiais ofertados, verificando a sua 
compatibilidade com o Anexo I do Edital e as propostas comerciais, e emitirá um parecer, aprovando 
ou contra-indicando o(s) item(ns). 
c) Caso a(s) amostra(s), da(s)  empresa(s) que ofertou(ram) o menor preço não seja(m) 
compatível(is) com o objeto da licitação, será convocada a empresa subsequente, na ordem de 
classificação, para apresentação de amostra(s), cujo o prazo será de 3 (três) dias úteis, após 
convocação, sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao licitante desclassificado por 
incompatibilidade do produto ofertado com as especificações do edital. 
d) A licitante que não cumprir as regras estabelecidas dentro do prazo estabelecido quanto ao envio 
da AMOSTRA, terá sua proposta desclassificada. Nesta hipótese, após comunicado da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, poderá a Pregoeira solicitar AMOSTRA do licitante cuja proposta 
classificou-se em segundo lugar e assim sucessivamente. 
e) As amostras aceitas ficarão sob a guarda da Secretaria Municipal de Assistência Social para 
aferição com os materiais a serem entregues, sendo devolvidas aos fornecedores após a constatação 
de sua adequabilidade. A Secretaria Municipal de Assistência Social não se responsabilizará por 
qualquer dano causado aos materiais durante o período de análise ou por eventual demora no 
recolhimento dos mesmos, após liberação. 
9.7.5 - Concluída a análise das amostras e de posse do relatório da Secretaria Solicitante, será 
adjudicado à licitante classificada o objeto deste Pregão. 
 
CAPÍTULO X - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
10.1 - Declarado o vencedor do presente Pregão, qualquer Licitante, poderá manifestar, imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe 
será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razões do recurso, ficando as 
demais Licitantes, desde logo, intimadas para apresentar as contra-razões, em igual prazo, que 
começará a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos. 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em interpor recurso ao final da sessão 
do Pregão, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pela 
Pregoeira, ao vencedor. 
10.3 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
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10.4 - A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, 
através de comunicação via fax-símile e correio eletrônico. 
 
CAPÍTULO XI - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
11.1 - Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer licitante 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, mediante petição por 
escrito, protocolada neste órgão. 
11.2 - Caso a impugnação seja acolhida, ou os esclarecimentos ou providências solicitados 
determinem alterações no edital, será designada nova data para a realização do certame. 
 
CAPÍTULO XII - DA ANULAÇÃO DO CERTAME 
12.1 - A presente licitação poderá ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada 
irregularidade no processo e/ou em seu julgamento, ou revogada por conveniência da P.M.A.C., sem 
que tal ato suscite qualquer indenização ao participante. 
 
CAPITULO XIII - DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 
13.1 - Depois de homologado o resultado desta licitação, a Pregoeira convocará a proponente 
vencedora para assinar a Ata de Registro de Preços, ou a entregará diretamente, quando será 
exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital. 
13.2 - A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no prazo máximo de 02 (dois) 
dias úteis, prorrogável uma única vez a critério da Administração Municipal, sob pena de decair o 
direito à contratação e de serem aplicadas as sanções previstas neste edital. 
13.3 - Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a entregar o objeto 
no valor cotado, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e 
também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e 
condições do edital. 
13.4 - Após a assinatura da Ata de Registro de Preços, havendo necessidade de adquirir o objeto, a 
Administração Municipal convocará a empresa cujo preço foi registrado para firmar Contrato ou a 
retirada da respectiva nota de empenho.  
13.5 - A nota de empenho substitui o instrumento de contrato, nos termos do art. 62, caput e § 4.º da 
Lei 8.666/93, e a adjudicatária passa à condição de Contratada após recebê-la. 
13.6 - Quando a proponente vencedora não comprovar sua habilitação por ocasião da assinatura da 
Ata de Registro de Preços, ou recusar-se a assiná-la, bem assim do recebimento da nota de 
empenho, ou recusar-se a retirá-la no prazo e condições estabelecidos, é facultado à Administração 
Municipal convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo, após comprovada a habilitação e feita a negociação, ou revogar a licitação independentemente 
das sanções previstas neste Edital. 
13.7 - A Ata de Registro de Preços vigente poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
13.8 - Os orgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer 
uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar interesse para o órgão gerenciador da Ata, a 
fim de que esse indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida a ordem de classificação. 
13.9 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente 
assumidas. 
13.10 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, 
por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de 
Preços. 
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CAPÍTULO XIV - DA VIGÊNCIA DO REGISTRO DE PREÇOS  
14.1 - O registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura da 
respectiva Ata. 
 
CAPÍTULO XV - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL  
15.1 - A fiscalização do contrato será realizada por servidor da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Sra. Maria Clara Lemos Saiter Borlot, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de 
orientação geral até a entrega do material pela Contratada.  
15.2 - São atribuições da Fiscalização, entre outras:  
15.2.1 - Acompanhar, fiscalizar a execução e atestar o recebimento definitivo do serviço, bem assim 
indicar as ocorrências verificadas.  
15.2.2 - Encaminhar à Secretaria de Finanças os documentos com as ocorrências que impliquem 
possíveis sanções à Contratada.  
15.2.3 - Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências 
tempestivas necessárias ao bom andamento da execução do serviço.  
15.2.4 - Verificar a conformidade do serviço com as especificações contidas neste edital e na nota de 
empenho ou contrato, evidenciando os fatos que motivem a recusa do objeto.  
15.3 - A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.  
 
CAPÍTULO XVI - DAS CONDIÇÕES E LOCAL DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
16.1 - O objeto da licitação deverá, obrigatoriamente, ser entregue pela Adjudicatária no Almoxarifado 
da Prefeitura Municipal, à Rua Benjamin Constant, nº 89, Centro, Afonso Cláudio/ES, devidamente 
montado quando for o caso. 
16.1.1 - O prazo de entrega será de no máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de recebimento 
da Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.  
16.2 - O objeto será recebido da seguinte forma:  
16.2.1 - Provisória, mediante recibo, imediatamente após a execução do serviço, para efeito de 
posterior verificação de sua conformidade.  
16.2.2 - Definitiva, mediante recibo, em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, 
ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal. 
16.3 - O material entregue em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o 
indicado na proposta será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será 
obrigada a substituí-los no prazo estipulado pela Fiscalização, contado da data do recebimento de 
notificação escrita necessariamente acompanhada do Termo de Recusa, sob pena de incorrer em 
atraso quanto ao prazo de execução.  
16.3.1 - Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a 
irregularidade seja sanada.  
16.4 - Será recusado apenas o material que estiver em desacordo com o empenho e com o objeto 
deste certame.  
16.5 - Quando a recusa for parcial, será estabelecido o prazo de 01 (um) a 03 (três) dias úteis para a 
substituição da nota fiscal por outra contendo apenas o material/item aprovado pela fiscalização. 
16.6 - Um representante da Contratada poderá acompanhar a avaliação do material, desde que se 
manifeste até o momento da entrega, sendo os testes efetuados na presença de testemunhas em 
caso de não comparecimento. 
16.7 - Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do material e estará 
obrigada a reparar aquele que for entregue incorretamente. 
16.8 - As solicitações de entrega do objeto obedecerá às necessidade da Secretaria Municipal 
Requisitante, a qual não está obrigada a firmar as contratações advindas do registro de preços e, fica 
facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida e assegurada ao 
beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
16.9 - Constatado fornecimento incompleto ou vício, a Contratada será convocada para 
substituir/reparar o material, no prazo máximo de 01 (um) dia, contados da data de sua convocação 
pela Contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida 
substituição/reparação/complementação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis.  
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16.10 - A Contratada poderá solicitar a prorrogação do prazo previsto no item 16.8, desde que 
justifique, comprove suas alegações e apresente nova data para cumprimento do objeto contratado, 
suspendendo-se o decurso do prazo até a data do recebimento da comunicação oficial à Contratada 
acerca da decisão da Contratante. 
 
CAPÍTULO XVII - DOS PAGAMENTOS 
17.1 - O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia útil ao mês subsequente à entrega efetiva 
do objeto, mediante apresentação de documento fiscal e após informação da Secretaria solicitante. 
17.2 - A efetuação do pagamento fica condicionada a apresentação dos Certificados de Regularidade 
Fiscal, por parte da vencedora do certame. 
17.3 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações 
que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 
17.4 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio não se responsabilizará por quaisquer autuações 
fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da vencedora do 
certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
 
CAPITULO XVIII - DO REAJUSTAMENTO E ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 
18.1 - Os preços originados desta licitação não poderão sofrer alterações.  
18.2 . A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato mediante processo devidamente instruído, conforme § 1º, do art. 65, da 
Lei 8.666/93. 
 
CAPÍTULO XIX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
19.1 - Entregar o objeto desta licitação conforme especificações, prazo e condições estabelecidas no 
edital e anexos, não se admitindo quaisquer modificações sem aprovação da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
19.2 - Realizar a montagem e testes necessários ao fiel e perfeito funcionamento do objeto 
(mobiliários/eletrodomésticos). 
19.3 - Entregar os equipamentos, seus componentes e acessórios, acondicionados em embalagens 
originais de fábrica, lacradas pelo fabricante, contendo a data e o número de série, o lote de 
fabricação, o prazo de validade (onde se aplicar), rótulo e outras informações, de acordo com a 
legislação brasileira pertinente.  
19.4 - Fornecer garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.  
19.5 - Fornecer todos os acessórios, componentes ou complementos essenciais e necessários para o 
funcionamento perfeito do equipamento entregue, mesmo aqueles não especificados no Edital, porém 
convenientes e/ou necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as orientações do 
fabricante e sem ônus adicional para a contratante.  
19.6 - Fornecer manual dos equipamentos em português juntamente com os respectivos 
equipamentos no ato da entrega.  
19.7 - Para os eletrodomésticos, manter assistência técnica comprovada na região do Estado do 
Espírito Santo durante a vigência da garantia.  
19.8 - Responsabilizar-se pelo transporte do(s) equipamento(s) de seu estabelecimento até o local 
determinado, bem como pelo seu descarregamento, e também pelo ônus decorrente de despesas 
com transporte, extravios e danos acidentais no trajeto.  
19.9 - Substituir à suas expensas e sem ônus para Secretaria Municipal de Assistência Social, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da comunicação escrita das reincidências 
sucessivas, os equipamentos fornecidos que porventura apresentarem defeitos, vícios, incorreções 
em sua forma de apresentação (equipamentos entregues fora das especificações, que forem 
considerados impróprios para a utilização) ou na ocorrência de defeitos frequentes, não solucionados 
totalmente e/ou permanecendo o equipamento com sua capacidade de utilização reduzida durante o 
período de garantia.  
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19.10 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da 
Contratante. 
19.11 - Garantir a execução qualificada do contrato durante todo o período de vigência.  
19.12 - Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus referente à execução do objeto. 
19.13 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no Edital. 
19.14 - Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
impostos, seguros, fretes e quaisquer outros resultantes das obrigações assumidas 
19.15 - Acatar com as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas que lhe 
sejam impostas pelas autoridades. 
19.16 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente à Administração 
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
19.17 - A Contratada não será responsável:  
19.17.1 - Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior.  
19.17.2 - Por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou produtos não previstos neste 
edital. 
19.18 - A Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.  
 
CAPÍTULO XX - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
20.1 - A Administração, após a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato, compromete-
se a:  
20.1.1 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 
20.1.2 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais.  
 
CAPITULO XXI - DA RESCISÃO DO CONTRATO 
21.1 - O Contrato/Termo de Compromisso gerado a partir do Registro de Preços poderá ser 
rescindido pela Contratada, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, desde que haja motivo 
justificável e que não exista débito entre as partes. 
21.2 - A Administração poderá rescindir o Contrato unilateralmente sem necessidade de aviso prévio, 
independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes 
casos: 
21.2.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos, por parte da Contratada. 
21.2.2 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da Contratada. 
21.2.3 - O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da Contratada. 
21.2.4 - Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
21.2.5 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 
 
CAPÍTULO XXII - DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
22.1 - A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no 
artigo 65 da Lei n.º 8.666/93. 
22.1.1 - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos ou bens registrados, e caberá à 
Administração promover as necessárias negociações com os fornecedores. 
22.1.2 - Se o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado, a Administração Municipal deverá:  
22.1.2.1 - Convocar o fornecedor para negociar a redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado, e, se frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;   
22.1.2.2 - Convocar os demais fornecedores com igual oportunidade de negociação. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 

Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000  

 

22.1.3 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder manter o compromisso, a Administração 
Municipal poderá:  
22.1.3.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido sem aplicação da penalidade, desde que a 
comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, após confirmar a veracidade dos motivos e 
comprovantes apresentados.  
22.1.3.2 - Convocar os demais fornecedores com igual oportunidade de negociação. 
22.1.4 - Se as negociações restarem sem êxito, a Administração Municipal deverá proceder à 
revogação da Ata de Registro de Preços para adoção de medidas cabíveis para obtenção de contrato 
mais vantajoso. 
 
CAPÍTULO XXIII - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS  
23.1 - O Fornecedor terá seu registro cancelado quando:  
23.1.1 - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços. 
23.1.2 - Deixar de retirar a respectiva ordem dos produtos, nota de empenho, contrato ou instrumento 
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável. 
23.1.3 - Recusar-se a reduzir seu preço registrado, na hipótese de esse se tornar superior ao de 
mercado. 
23.1.4 - Tiver presentes razões de interesse público.  
23.2 - O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 
23.3 - O fornecedor poderá, com antecedência de sessenta dias, solicitar o cancelamento do seu 
registro de preços, na ocorrência de fato superveniente que venha a comprometer a perfeita 
execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.  
 
CAPÍTULO XXIV - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  
24.1 - No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do compromisso assumido com a 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, as sanções administrativas aplicadas à Contratada serão:  
24.1.1 - Advertência. 
24.1.2 - Multa. 
24.1.3 - Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com 
Administração. 
24.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
24.2 - O atraso injustificado na execução contratual implicará multa correspondente a 1% (um por 
cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor do objeto em atraso, até o limite de 30% (trinta por 
cento) do respectivo valor total.  
24.2.1 - Nessa hipótese, o atraso injustificado por período superior a trinta dias caracterizará o 
descumprimento total da obrigação, punível com as sanções previstas nos subitens 24.1.3 e 24.1.4 
deste edital, como também a inexecução total do contrato. 
24.3 - A falta de substituição da nota fiscal no prazo estipulado implicará em multa de 10% sobre o 
valor integral da nota de empenho.  
24.4 - O descumprimento do prazo de assinatura da Ata ou a recusa em assiná-la, bem assim no 
prazo de retirada da nota de empenho ou a recusa em aceitá-la implicará a aplicação de multa 
equivalente a 20% do valor empenhado e do impedimento para contratar com a Administração por 
período de até cinco anos. 
24.5 - As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pela 
Administração ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser 
aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.  
24.6 - Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 
condições especificados no § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, e a solicitação dilatória, deverá ser 
recebida contemporaneamente ao fato que a ensejar, considerados injustificados os atrasos não 
precedidos da competente prorrogação. 
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24.6.1 - A solicitação de prorrogação formal, fundamentada e instruída com os documentos 
necessários à comprovação das alegações, deverá ser encaminhada com antecedência mínima de 
um dia do vencimento do prazo.  
 
CAPITULO XXV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
25.1 - Poderão ser convidadas a colaborar com a Pregoeira, assessorando-a quando necessário 
profissionais de reconhecida competência, desde que não tenham qualquer vínculo com quaisquer 
licitantes, direta ou indiretamente, bem como qualquer outro servidor ligados ou não a Administração 
Municipal. 
25.2 - A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 
proponente, ou, caso tenha sido vencedor, a rescisão do contrato ou pedido de compra, sem prejuízo 
das demais sanções cabíveis. 
25.3 - A Pregoeira ou autoridade superior poderá solicitar esclarecimentos e promover diligências, em 
qualquer fase da licitação e sempre que julgar necessário, fixando o prazo para atendimento,  
destinados a esclarecer ou a complementar a instrução de Processo, vedada a inclusão posterior de 
documentação ou informação que deveriam constar originalmente dos envelopes. 
25.4 - A Pregoeira solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se 
julgar necessário. 
25.5 - Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pela Pregoeira, sob pena de desclassificação. 
25.6 - Este edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei n° 10.520/02 e pela Lei n° 
8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 
25.7 - A Pregoeira resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 
25.8 - A Administração poderá revogar a presente licitação por interesse pública decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovada, pertinente e suficiente para justificar tal conduta ou anulá-la 
por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado. 
25.9 - A Pregoeira pode, a qualquer tempo, negociar o preço com o licitante vencedor a fim de 
almejar proposta mais vantajosa para a Administração. 
25.10 - Os envelopes contendo a Documentação das empresas que não sagraram vencedoras do 
certame ficarão de posse da Comissão Permanente de Licitação até a efetivação da contratação. 
Após o que, estarão disponíveis aos licitantes para sua retirada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.  
Findo este prazo os mesmos serão destruídos. 
25.11 - O Município não se obriga a adquirir das licitantes vencedoras os quantitativos indicados 
neste edital, podendo realizar licitação específica para contratação dos serviços, ou utilizar-se de 
outros meios legais, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário do Registro de 
Preços terá preferência, nos termos do art. 4º, do art. 15 da Lei 8.666/93, Decreto Federal nº. 
7.892/2013 e do Decreto Municipal nº 173/2009, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços.  
25.12 - Não serão levados em consideração pela Pregoeira, tanto na fase de classificação, lances e 
habilitação, como na fase posterior a adjudicação do Contrato, quaisquer consultas, pleitos ou 
reclamações, impugnações que não tenham sido formuladas por escrito e devidamente protocoladas 
ou transcritas em ata e em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as partes; 
25.13 - As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação; 
25.14 - A Pregoeira, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que 
não seja infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia. 
25.15 - Fazem parte do presente edital integrando-o de forma plena, independentemente de 
transcrição: 
25.15.1 - Anexo I - Termo de Referência 
25.15.1.1 - Anexo I-A - Especificação do objeto/quantidade/preço estimado; 
25.15.2 - Anexo II - Modelo de Credenciamento; 
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25.15.3 - Anexo III - Modelo de Declaração de exigências habilitatórias; 
25.15.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração de inexistência fato superveniente; 
25.15.5 - Anexo V - Modelo de Declaração referente ao Art. 7°, XXXIII da Constituição Federal; 
25.15.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração de quadro societário e parentesco; 
25.15.8 - Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preço e, 
25.15.9 - Anexo VIII - Minuta de Contrato de Aquisição. 
 
25.15 - Fica eleito o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES para dirimir quaisquer divergências 
contratuais por mais privilegiados que os outros sejam. 
 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, em 17 de agosto de 2017. 
 
 

 
 

Elilda Maria Bissoli 
Pregoeira Oficial 
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ANEXO I 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1 - OBJETO:  
1.1 - Registro de preços para aquisição de material permanente (mobiliário, aparelhos e utensílios 
domésticos), conforme especificações e características técnicas constantes na solicitação de 
material. 
1.2 - Os produtos licitados deverão atender as exigências de qualidade, observados os padrões e 
normas baixadas pelos órgãos competentes de controle e qualidade industrial ABNT, INMETRO, 
entre outras.  
 
2 - AMOSTRA 
2.1. A apresentação e avaliação das amostras dos produtos serão feitas conforme os critérios abaixo:  
Para fins de avaliação e análise dos produtos a serem entregues e de sua consonância com as 
especificações contidas no Anexo I-A, os licitantes classificados deverão apresentar amostras dos 
produtos por espécie ou através de catálogo, conforme condições a seguir: 
a) Até o 3º dia útil após a conclusão das fases classificatória e habilitatória as empresas deverão 
entregar as amostras na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada à Rua José Cupertino, 
104 - Centro - Afonso Cláudio/ES. 
b) As amostras, em plena validade, deverão ser entregues identificadas com o nome da empresa e o 
número do item a que se referem; 
c) O fiscal do contrato fará a análise dos produtos, verificando a sua compatibilidade com o Anexo I-A 
e as propostas comerciais, e emitirá um parecer, aprovando ou contraindicando o(s) item(s) 
cotado(s);  
d) Caso a(s) amostra(s), da(s) empresa(s) que ofertou o menor preço não seja compatível com o 
objeto da licitação, será convocada a empresa subsequente, na ordem de classificação, para 
apresentação de amostra(s), cujo prazo será de 3 (três) dias úteis, após convocação, sem prejuízo 
das sanções legais pertinentes ao licitante desclassificado por incompatibilidade do produto ofertado 
com as especificações do edital;  
e) A licitante que não cumprir as regras estabelecidas dentro do prazo estabelecido quanto ao envio 
da AMOSTRA, terá sua proposta desclassificada. Nesta hipótese, após comunicado da Secretaria de 
Assistência Social, poderá a Pregoeira solicitar AMOSTRA do licitante cuja proposta classificou-se em 
segundo lugar e assim sucessivamente; 
f) As amostras aceitas ficarão sob a guarda da Secretaria de Assistência Social para aferição com os 
produtos entregues, sendo devolvidas aos fornecedores após a constatação de sua adequabilidade. 
A Secretaria de Assistência Social não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais 
durante o período de análise ou por eventual demora no recolhimento dos mesmos, após liberação.  
g) Concluída a apresentação das amostras e de posse do relatório da secretaria solicitante, será 
adjudicado à licitante classificada o objeto deste Pregão.  
 
3 - JUSTIFICATIVA 
3.1 - A aquisição de material permanente para atender demandas da Secretaria Municipal de 
Assistência Social e seus respectivos programas, visto que são importantes elementos no ambiente 
físico da secretaria e nos programas como o do Idoso, do CREAS, do CRAS, da Casa de Abrigo, os 
quais trabalham com público que necessitam de atendimento especial, podendo também oferecer 
conforto a essas pessoas, bem como contribuir para melhorar a organização nos respectivos 
ambientes. 
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4 - PRAZO DE ENTREGA:  
4.1 - Os produtos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento da 
solicitação de entrega, emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 
4.2 - Constatado fornecimento incompleto ou vício do material, a contratada será convocada para 
substituir ou complementar o material no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da data de sua 
convocação pela contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida substituição ou 
complementação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis.  
4.3 - A contratada poderá solicitar a prorrogação dos prazos previstos nos itens 4.1 e 4.2, até o 
terceiro dia útil anterior ao término do referido prazo, desde que justifique, comprove suas alegações 
e apresente nova data para cumprimento do objeto contratado; suspendendo-se o decurso do prazo 
até a data do recebimento da comunicação oficial à contratada acerca da decisão da contratante. 
 
5 - LOCAL DE ENTREGA:  
5.1 - Os produtos deverão ser entregues, devidamente montados quando for o caso, no almoxarifado 
da Prefeitura Municipal, situado a Rua Benjamin Constant, nº 89, Centro, Afonso Cláudio/ES. 
5.2 - Quando da ocasião da entrega dos produtos, todos os itens devem seguir as mesmas 
características e padrão da amostra apresentada, sujeito à desclassificação a empresa que não 
cumprir. 
 
6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
6.1 - É de inteira responsabilidade da contratada, a entrega, montagem e testes necessários ao fiel e 
perfeito funcionamento dos equipamentos solicitados.  
6.2 - Fornecer os equipamentos de acordo com as especificações exigidas no instrumento 
convocatório e na proposta.  
6.3 - Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, 
impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a execução do avençado, bem 
como sobre o produto.  
6.4 - Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados diretamente à contratante ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto licitado.  
6.5 - Responsabilizar-se pelo transporte do(s) equipamento(s) de seu estabelecimento até o  
local determinado, bem como pelo seu descarregamento, e também pelo ônus decorrente de 
despesas com transporte, extravios e danos acidentais no trajeto.  
6.6 - Substituir, a suas expensas e sem ônus para Secretaria Municipal de Assistência Social, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da comunicação escrita das reincidências 
sucessivas, os equipamentos fornecidos que porventura apresentarem defeitos, vícios, incorreções 
em sua forma de apresentação (equipamentos entregues fora das especificações, que forem 
considerados impróprios para a utilização) ou na ocorrência de defeitos frequentes, não solucionados 
totalmente e/ou permanecendo o equipamento com sua capacidade de utilização reduzida durante o 
período de garantia.  
6.7 - Entregar os equipamentos, seus componentes e acessórios, objetos do Pregão, acondicionados 
em embalagens originais de fábrica, lacradas pelo fabricante, contendo a data e o número de série, o 
lote de fabricação, o prazo de validade (onde se aplicar), rótulo e outras informações, de acordo com 
a legislação brasileira pertinente.  
6.8 - Fornecer certificado de garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.  
6.9 - Fornecer todos os acessórios, componentes ou complementos essenciais e necessários para o 
funcionamento perfeito do equipamento entregue, mesmo aqueles não especificados no Edital, porém 
convenientes e/ou necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as orientações do 
fabricante e sem ônus adicional para a contratante.  
6.10 - Fornecer manual dos equipamentos em português juntamente com os respectivos 
equipamentos no ato da entrega.  
6.11 - Para os eletrodomésticos, manter assistência técnica comprovada na região do Estado do 
Espírito Santo durante a vigência da garantia.  
6.12 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no Termo de Referência.  
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7 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
7.1 - Prestar informações necessárias, com clareza, à contratada, para entrega dos equipamentos 
solicitados. 
7.2 - Notificar a contratada, fixando-lhe prazo para substituição dos produtos impróprios para uso. 
 
8 - PRAZO DE GARANTIA  
8.1 - A contratada deverá garantir qualidade de todo o objeto desta licitação, garantindo sua 
reposição imediata quando constatado qualquer problema de ordem funcional, no prazo máximo e 
improrrogável de 15 (quinze) dias úteis contados da notificação. 
8.2 - A contratada deverá comunicar à contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, a 
ocorrência de qualquer fato que possa implicar no atraso da entrega do objeto da  
licitação. 
8.3 - A empresa vencedora deverá oferecer garantia de, no mínimo, 12 meses a partir da data de 
entrega dos produtos, contra defeitos de fabricação. 
 
 
 
 
Luzia Alves Stein Rodrigues 
Secretária Municipal de Assistência Social 
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ANEXO II 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2017 
 

CREDENCIAMENTO 
 

(modelo) 
 
 
 
À Pregoeira da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, 
 
 
 
 
A empresa ____________________ inscrita no CNPJ sob nº ____________________, por 
intermédio de seu representante legal Sr. (a) ____________________, portador (a) do CPF nº 
____________________ e RG nº ____________________, (xerox autenticada dos documentos)  
vem pela presente, informar a Vossa Senhoria que o (a) Sr. (a) ____________________, portador do 
CPF nº ____________________ e RG nº ____________________ (xerox autenticada dos 
documentos) é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica acima citada 
durante a realização do Pregão em epígrafe, podendo para tanto, oferecer lances verbais, transigir, 
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame. 
 
 
Local e data 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome  
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ter firma reconhecida em cartório 
Obs. 02: Deverá ser apresentado no Credenciamento. 
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ANEXO III 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2017 
 

DECLARAÇÃO DE EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 
 

(modelo) 
 
 
 
 
 
 
 
A empresa ____________________ inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, por 
intermédio de seu representante legal Sr. (a) ____________________, portador (a) do CPF nº 
____________________ e RG nº ____________________, DECLARA, sob as penas da lei, 
principalmente a disposta no art. 7° da Lei n° 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências 
habilitatórias previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no inc. VII, do art. 4°, da Lei 
n° 10.520/02. 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado no Credenciamento. 
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ANEXO IV 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2017 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 
 

(modelo) 
 
 
 
A empresa ____________________ inscrita no CNPJ sob nº ____________________, por 
intermédio de seu representante legal Sr. (a) ____________________, portador (a) do CPF nº 
____________________ e RG nº ____________________, DECLARA para os devidos fins a 
inexistência de fato superveniente impeditivo à sua participação no Processo Licitatório.  
 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome  
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação. 
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ANEXO V 
 

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2017 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA 

 
(modelo) 

 
 
 
 
A empresa ____________________ inscrita no CNPJ sob nº ____________________, por 
intermédio de seu representante legal Sr. (a) ____________________, portador (a) do CPF nº 
____________________ e RG nº ____________________, DECLARA, para fins do disposto no inc. 
V, do art 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição da República. 
 
Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (________________). 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação. 
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ANEXO VI 
 

 PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA CONTENDO O NÚMERO DO CNPJ  
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2017 
 

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO E PARENTESCO 
 

(modelo) 
 
 
 
 
A empresa ____________________ inscrita no CNPJ sob o nº ____________________, por 
intermédio de seu representante legal Sr (a) -____________________, portador (a) do CPF nº 
________ e RG nº ________, DECLARA, para os devidos fins que não possui em seu quadro 
societário: sócio, administrador, gerente ou funcionário que seja servidor público ou dirigente da 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, bem como, empregado de empresa pública ou de sociedade 
de economia mista e que não possue qualquer tipo de parentesco, até o 3º (terceiro) grau, incluindo 
os afins, com o Prefeito, com o Vice-Prefeito, com os Secretários, com a Procuradora Geral, com a 
Pregoeira, equipe de apoio e com os membros da Comissão de Licitação. 
 
 
Local e Data 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome 
Identidade do representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs. 01: Deverá ser apresentado dentro do envelope de Documentação. 
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ANEXO VII 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2017 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _____/2017 
 

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às 08:30 horas na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio/ES, a Pregoeira e Equipe de Apoio do 
Município, designados pela Portaria nº 133/2017, reuniu-se com o objetivo de abrir e processar a 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL de que trata o EDITAL Nº 044/2017 - Proc. Nº 
7293/2017, visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS E 
ELETRODOMÉSTICOS (ARMÁRIOS, CADEIRAS, FOGÃO, GELADEIRA E OUTROS), EM 
ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. As condições a serem 
praticadas neste "Registro de Preços" são as constantes do instrumento convocatório e seus anexos 
e proposta apresentada pelo fornecedor, os quais integram esta ata, independentemente de 
transcrição. O presente registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de assinatura desta Ata.  
 
Apresentaram propostas e cumpriram os elementos necessários para o credenciamento no certame 
as seguintes empresas: ________________________________________________________. 
 
EMPRESA VENCEDORA 
Ficam registrados no sistema de REGISTRO DE PREÇOS no Setor de Compras os valores e 
quantidades ofertados pela empresa __________________________________, constantes na tabela 
anexa para futuras possíveis aquisições por esta Municipalidade. Fica a licitante desde já ciente do 
compromisso de FORNECER MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ELETRODOMÉSTICOS, no prazo 
máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento emitida 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, com os preços aqui REGISTRADOS pelo período 
de 12 (doze) meses, ou seja, de ___/__/2017 a ___/__/2018. A fiscalização do contrato será realizada 
por servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sra. Maria Clara Lemos Saiter Borlot, com 
autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral até a entrega total do objeto pela 
Contratada. Deu-se como encerrada a presente sessão. Nada mais a constar, lavrou-se a presente 
Ata que vai assinada pela Pregoeira e representante da empresa vencedora. 
 
Afonso Cláudio/ES, em _____ de ____________________ de 2017. 
 
 
 
 
Elilda Maria Bissoli 
Pregoeira Oficial 
 
 
 
 
Empresa 
CNPJ Nº 
Representante da Empresa 
CPF nº: 
Carteira de Identidade nº 
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ANEXO VIII 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2017 
 

MINUTA DE CONTRATO 
 

CONTRATO Nº _____/2017 
 

Contrato de Aquisição que entre si fazem o 
Município de Afonso Cláudio/ES, por meio do 
Fundo Municipal de Assistência Social e a 
empresa ____________________________. 

 
PREÂMBULO 
O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
inscrito no CNPJ/MF nº 14.935.427/0001-96, com sede estabelecida na Rua José Cupertino, nº 104, 
Centro, nesta cidade, neste ato representada pela Secretária Municipal de Assistência Social, Srª 
Luzia Alves Stein Rodrigues, brasileira, casada, assistente social, portadora do CPF nº 020.311.537-
65 e RG nº 1120886-ES, residente e domiciliada na Rua Jair Coutinho Petronetto, nº 23, Bairro 
Custódio Leite Ribeiro, nesta cidade, adiante denominado simplesmente CONTRATANTE ou FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa __________________, com sede 
____________(endereço completo)___________, inscrita no CNPJ/ MF sob o no ____________ 
neste ato representado pelo __________ (condição jurídica do representante) ___________ Sr. 
___________ (nome, nacionalidade, estado civil, profissão)___________, denominada 
CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO DE AQUISIÇÃO, nos termos das Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, Edital de Pregão Presencial nº 044/2017 e Processo nº 
007293/2017, partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição, juntamente 
com a proposta apresentada pela CONTRATADA, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas 
as condições nela estipuladas que contrariem as disposições deste CONTRATO, que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 - Constitui objeto do presente Contrato a aquisição de mobiliários diversos e 
eletrodomésticos (armários, cadeiras, fogão, geladeira e outros), em atendimento à Secretaria 
Municipal de Assistência Social, conforme especificações, prazo e quantidades estabelecidos 
no Anexo I - Termo de Referência e Anexo I-A do Edital de Licitação, partes integrantes deste 
instrumento independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 
2.1 - O valor global estimado do presente contrato corresponde a R$ _____________ 
(________________________), conforme os valores e quantidades contidos no anexo. 
2.2 - A Contratante pagará à Contratada pelo objeto efetivamente adquirido, até o 10º (décimo) dia útil 
do mês subseqüente à entrega, mediante Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita 
pelo Contratante. 
2.3 - A efetuação do pagamento fica condicionada a informação do setor solicitante de que o(s) 
objeto(s) foi(ram) entregue(s) regularmente e apresentação dos Certificados de Regularidade Fiscal, 
por parte da Contratada. 
2.4 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações 
que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 
2.5 - A contratante não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais ou gravames futuros, 
decorrentes de interpretações errôneas, por parte da Contratada, nas aplicações de impostos, suas 
alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
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2.6 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela 
Contratante. 
 
CLAUSULA TERCEIRA - DAS FONTES DE RECURSOS 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE, ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
4.1 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis.  
4.2 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, mediante processo devidamente instruído, conforme 
parágrafo 1º, do art. 65, da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES 
5.1 - DA CONTRATADA 
5.1.1 - Entregar o objeto desta licitação conforme especificações, prazo e condições estabelecidas no 
edital e anexos, não se admitindo quaisquer modificações sem aprovação da Secretaria Municipal de 
Assistência Social. 
5.1.2 - Realizar a montagem e testes necessários ao fiel e perfeito funcionamento do objeto 
(mobiliários/eletrodomésticos). 
5.1.3 - Entregar os equipamentos, seus componentes e acessórios, acondicionados em embalagens 
originais de fábrica, lacradas pelo fabricante, contendo a data e o número de série, o lote de 
fabricação, o prazo de validade (onde se aplicar), rótulo e outras informações, de acordo com a 
legislação brasileira pertinente.  
5.1.4 - Fornecer garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega.  
5.1.5 - Fornecer todos os acessórios, componentes ou complementos essenciais e necessários para 
o funcionamento perfeito do equipamento entregue, mesmo aqueles não especificados no Edital, 
porém convenientes e/ou necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as orientações 
do fabricante e sem ônus adicional para a contratante.  
5.1.6 - Fornecer manual dos equipamentos em português juntamente com os respectivos 
equipamentos no ato da entrega.  
5.1.7 - Para os eletrodomésticos, manter assistência técnica comprovada na região do Estado do 
Espírito Santo durante a vigência da garantia.  
5.1.8 - Responsabilizar-se pelo transporte do(s) equipamento(s) de seu estabelecimento até o local 
determinado, bem como pelo seu descarregamento, e também pelo ônus decorrente de despesas 
com transporte, extravios e danos acidentais no trajeto.  
5.1.9 - Substituir à suas expensas e sem ônus para Secretaria Municipal de Assistência Social, no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da comunicação escrita das reincidências 
sucessivas, os equipamentos fornecidos que porventura apresentarem defeitos, vícios, incorreções 
em sua forma de apresentação (equipamentos entregues fora das especificações, que forem 
considerados impróprios para a utilização) ou na ocorrência de defeitos frequentes, não solucionados 
totalmente e/ou permanecendo o equipamento com sua capacidade de utilização reduzida durante o 
período de garantia.  
5.1.10 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente da 
Contratante. 
5.1.11 - Garantir a execução qualificada do contrato durante todo o período de vigência.  
5.1.12 - Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus referente à execução do objeto. 
5.1.13 - Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no Edital. 
5.1.14 - Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
impostos, seguros, fretes e quaisquer outros resultantes das obrigações assumidas 
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5.1.15 - Acatar com as exigências dos poderes públicos e pagar, às suas expensas, as multas que 
lhe sejam impostas pelas autoridades. 
5.1.16 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente à Administração 
ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 
5.1.17 - A Contratada não será responsável:  
5.1.17.1 - Por qualquer perda ou dano resultante de caso fortuito ou força maior.  
5.1.17.2 - Por quaisquer obrigações, responsabilidades, trabalhos ou produtos não previstos neste 
edital. 
5.1.18 - A Administração não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da 
Contratada para terceiros, sejam fabricantes, representantes ou quaisquer outros.  
 
5.2 - DA CONTRATANTE 
5.2.1 - A Administração, após a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato, compromete-
se a:  
5.2.2 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais. 
5.2.3 - Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado.  
5.2.4 - Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as 
obrigações contratuais.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO E LOCAL PARA A ENTREGA DOS MATERIAIS 
16.1 - O objeto contratual deverá, obrigatoriamente, ser entregue pela Contratada no Almoxarifado da 
Prefeitura Municipal, à Rua Benjamin Constant, nº 89, Centro, Afonso Cláudio/ES, devidamente 
montado quando for o caso. 
16.1.1 - O prazo de entrega será de no máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data de recebimento 
da Ordem de Fornecimento emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social.  
6.2 - O objeto será recebido da seguinte forma:. 
6.2.1 - Provisoriamente, mediante recibo, imediatamente após a entrega, para efeito de posterior 
verificação de sua conformidade.  
6.2.2 - Definitivamente, mediante recibo, em até dez dias úteis após o recebimento provisório, 
ocasião em que se fará constar o atesto da nota fiscal. 
6.3 - O objeto entregue em desconformidade com o especificado no instrumento convocatório ou o 
indicado na proposta será rejeitado parcial ou totalmente, conforme o caso, e a Contratada será 
obrigada a substituí-los no prazo estipulado pela Fiscalização, contado da data do recebimento de 
notificação escrita necessariamente acompanhada do Termo de Recusa de Material, sob pena de 
incorrer em atraso quanto ao prazo de execução. 
6.3.1 - Essa notificação suspende os prazos de recebimento e de pagamento até que a irregularidade 
seja sanada. 
6.4 - Será recusado apenas o material que estiver em desacordo com o empenho e com o objeto 
deste certame. 
6.5 - Quando a recusa for parcial, será estabelecido um prazo de 01 (um) a 03 (três) dias úteis para a 
substituição da nota fiscal por outra contendo apenas o objeto aprovado pela fiscalização.  
6.6 - Para o recebimento definitivo, conforme o caso, poderão ser efetuados testes por amostragem 
para avaliação do objeto, utilizando uma quantidade entre um e dez por cento de cada item do 
empenho, escolhidos aleatoriamente.  
6.7 - Um representante da Contratada poderá acompanhar a avaliação do objeto, desde que se 
manifeste até o momento da entrega, sendo os testes efetuados na presença de testemunhas em 
caso de não comparecimento. 
6.8 - Independentemente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade do objeto, inclusive pelo 
prazo de garantia e estará obrigada a substituir aquele que apresentar defeito/vício, no prazo 
estabelecido pela Contratante.  
6.9 - O pedido de fornecimento obedecerá a necessidade da Administração Municipal, a qual não 
está obrigada a firmar as contratações advindas do registro de preços e, fica facultada a realização de 
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licitação específica para a aquisição pretendida e assegurada ao beneficiário do registro à preferência 
de fornecimento em igualdade de condições. 
6.10 - A recusa injustificada da adjudicatária em entregar materiais importará nas penalidades 
legalmente estabelecidas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
6.10.1 - Neste caso, a recusa injustificada da adjudicatária, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-o às sanções previstas neste contrato e no edital de convocação. 
6.12 - Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificados no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceitos pela Administração Municipal, não serão considerados 
como inadimplemento contratual. 
6.13 - Constatado fornecimento incompleto ou vício do objeto, a Contratada será convocada para 
substituir ou complementar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da data de sua 
convocação pela Contratante. Decorrido esse prazo e não havendo a devida substituição ou 
complementação, serão aplicadas as penalidades legais cabíveis. 
6.14 - A Contratada poderá solicitar a prorrogação dos prazos previstos nos itens 6.1 e 6.13, desde 
que justifique, comprove suas alegações e apresente nova data para cumprimento do objeto 
contratado. Suspendendo-se o decurso do prazo até a data do recebimento da comunicação oficial à 
Contratada acerca da decisão da Contratante. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA SUB-CONTRATAÇÃO 
7.1 - A Contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto deste contrato. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO 
8.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos Municípios do Espírito 
Santo, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA NONA - DO VÍNCULO 
9.1 - O presente não gera ao Contratado qualquer vínculo empregatício e ao Contratante nenhum 
encargo social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas estabelecidas pela Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 
10.1 - De forma a fazer cumprir rigorosamente os prazos e as disposições do contrato, a fiscalização 
será exercida por servidor da Secretaria Municipal de Assistência Social, Sra. Maria Clara Lemos 
Saiter Borlot, com autoridade para exercer toda e qualquer ação de orientação geral até a entrega do 
material pela Contratada.  
10.2 - Cabe à Contratante a seu critério exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas 
as fases de execução do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO 
11.1 - São partes integrantes do presente Contrato independentemente de transcrição: 
11.1.1 - Lei 8666/93 de 21.06.93 e alterações posteriores; 
11.1.2 - Lei 10.520, de 17 de julho de 2002; 
11.1.3 - Edital Pregão Presencial Nº 044/2017. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 
12.1 - A Contratada se obriga a iniciar a execução do contrato a partir da data de sua assinatura. 
12.2 - A vigência contratual será até o encerramento do exercício financeiro, ou seja, até 31 de 
dezembro de _____, podendo ser prorrogado desde que ocorra uma das hipóteses previstas no art. 
57 da Lei 8.666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
13.1 - O Contrato poderá ser rescindido pela Contratada, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, 
desde que haja motivo justificável e que não exista débito entre as partes. 
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13.2 - A Administração poderá rescindir o Contrato unilateralmente sem necessidade de aviso prévio, 
independente de Interpelação judicial ou extrajudicial e de qualquer indenização, nos seguintes 
casos: 
13.2.1 - O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos, por parte da Contratada. 
13.2.2 - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da Contratada. 
13.2.3 - O cometimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da Contratada. 
13.2.4 - Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 
13.2.5 - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 
14.1 - Pelo não cumprimento de qualquer cláusula deste Contrato por parte do Contratado, a este 
será aplicada: 
14.1.1 - Advertência por escrito. 
14.1.2 - Multa de mora de até 0,3 (zero vírgula três por cento) por dia útil de atraso sobre o valor 
corrigido do contrato, até o período máximo de 30 (trinta) dias, se os serviços não forem iniciados na 
data prevista, sem justificativa aprovada pela Contratante. 
14.1.3 - Suspensão temporária da participação de licitação, ou impedimento de contratar com a 
Administração por prazo de 02 (dois) anos. 
14.1.4 - Declaração de inidoneidade, quando a firma sem justa causa não cumprir as obrigações 
assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má-fé a juízo da Administração. 
14.2 - Ficam ressalvadas os casos fortuitos e de força maior, desde que comunicados por escrito no 
prazo de 05 (cinco) dias, a partir de suas ocorrências e aceitos pela Administração Municipal. 
14.3 - As sanções previstas no item 14.1, poderão cumular-se e não excluem a possibilidade de 
rescisão administrativa do contrato, garantida a defesa previa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis nos 
casos dos subitens 14.1.1, 14.1.2 e 14.1.3 e 10 (dez) dias corridos para o subitem 14.1.4, a partir do 
recebimento das mesmas. 
14.4 - As sanções estabelecidas nos subitem 14.1.3 e 14.1.4, são de competência do Prefeito 
Municipal. 
14.5 - As multas previstas deverão ser recolhidas no Município, dentro do prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, contados da data da notificação para esse fim. 
14.6 - As multas aqui referidas serão aplicadas após regular processo administrativo e serão exigíveis 
desde a data do ato, fato ou omisso que lhes tiver dado causa, podendo ser descontadas da caução, 
de créditos relativos ao contrato ou cobradas judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente Contratação. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
Fundo Municipal de Assistência Social - Afonso Cláudio/ES, em ____ de ________ de ____. 
 
 

Fundo Municipal de Assistência Social 
Luzia Alves Stein Rodrigues 

Gestora/Secretária Municipal de 
Assistência Social 

______________________________ 
Empresa CONTRATADA 

CONTRATANTE 
 

 
 

Testemunhas: 
1) ________________________                                        2) ________________________ 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio
Governo do Estado do ESPIRITO SANTO
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ANEXO I-A

Ítem Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeMarcaCódigoLote

806,750 4.840,5000001 6,000UN0002023000001

ARQUIVO EM AÇO com 04 gavetas, com
trilho telescópio, para pasta
suspensa.(dimensões:
alt.136,2xlarg.47,0xprof.57,0cm.- corpo
das gavetas em galvalume chapa n26
(0,45mm). frente das gavetas em aço
chapa nº26, com pintura em esmalte
sintético azul.- capacidade 30 a 40 pastas
ou 25 kg por gaveta, desliza por trilhos,
corrediças com esferas.-porta etiquetas
estampado e puxador em pvc, na frente da
gaveta. - fechadura tipo yale com 02
chaves e fechamento simultâneo das
gavetas. acompanha kit pé regulável e o
gabinete, com pintura eletrostática a pó
(tinta híbrida) cinza cristal.

755,970 4.535,8200002 6,000UN0002023100002

ARMÁRIO EM AÇO  pa90 com 04 (quatro)
prateleiras reguláveis e 02 portas, com 02
cópias de chaves tipo yale. cor grafite;
portas com reforço interno, com maçaneta
e fechadura cromadas; espessura chapa
26 (0,40mm). medidas: alt.
1,95mxlarg.0,90mxprof. 0,40m.-produto
com fostatização a ferro e pintura
eletrostática a pó e 01 ano de garantia
contra defeitos de fabricação.

981,630 7.853,0400003 8,000UN0002023100003

ARMÁRIO EM AÇO pa120 com 04 (quatro)
prateleiras reguláveis e 02 portas, com 02
(duas) cópias de chaves tipo yale.
cor:grafite ou cinza. portas com reforço
interno, em chapa de aço nº 24 (60mm),
com maçaneta e fechadura cromadas.
corpo do  armário em chapa de aço nº 26
(45mm).-medidas:
alt.1.98mxlarg.1,20mxprof.0,40m.-
produto com fosfatização a ferro e pintura
eletrostática a pó.-produto com 1 (um) ano
de garantia contra defeito de fabricação.

614,330 4.914,6400004 8,000UN0002023100004

ARMÁRIO EM AÇO pa15 com 03 (três)
prateleiras reguláveis e 02 (duas) portas,
com 02 (duas) chaves tipo yale. cor:
grafite ou cinza. -portas com reforço
interno; espessura chapa 26 (0,40mm);
medidas: alt.1,50mxlarg. 0,75mx prof.
0,40m. produto com fosfatização a ferro e
pintura eletrostática a pó. garantia de 1
(um) ano contra defeito de fabricação.
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2.176,670 8.706,6800005 4,000UN0001669500005

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM
FORNO , baixa pressão, chapa de aço
carbono com pintura epóxi; 04 (quatro)
queimadores de ferro fundido: 02 duplas e
02 simples. grelhas medindo 30x30cm em
formato quadrado, com peril de 7,0cm
standart. medidas: alt.
800mmxlarg.785mmxprof. 865mm. forno
de 45 litros.

220,750 2.207,5000006 10,000PÇ0000575500006

ESTANTE DE ACO C/ 06 PRATELEIRAS , na
cor cinza, pintura em époxi, tratamento
anti-ferrugem. medidas: alt. 198xlarg.
90xprof. 30cm, com capacidade de 25 kg
por bandeja. reforço central omega,
bandejas reguláveis, proteção anti risco
nos pés, parafusos em aço 11mm. garantia
de 12 meses contra defeito de fabricação.

916,370 4.581,8500007 5,000UN0000655500007

BEBEDOURO DE PRESSAO INOX lbbl bag 40
inox 110v, certificado pelo inmetro, gás
r-134a, tampo e depósito de água em aço
inox, isolado com eps, com serpentina
externa, ralo sifonado, gabinete em chapa
eletrozincada em aço inox, filtro de água
interno em carvão ativado com prata.
dimensões: larg. 32xalt. 112xprof. 32cm,
pesando em média 14,46kg.

306,330 3.063,3000008 10,000UN0001303500008

CADEIRA SECRETARIA , mb-lco2ga, com
braços, giratória, regulagem de altura a
gás, preta, 05 pés em polipropileno com
rodízios, peso suportado 100kg, reclinável,
assento com espuma de alta densidade,
encosto de espuma, revestimento em
poliéster. medidas: alt. 89cmx larg. 51cm.

233,000 2.330,0000009 10,000UN0001303500009

CADEIRA SECRETARIA , sem braço, para
escritório, giratória, cor cinza ou preta,
com regulagem de altura, 05 pés em
polipropileno com rodízios, material naylon
e ferro, peso 7 kg, assento e encosto com
espuma de alta densidade, revestimento
em courino ou courvin. medidas: larg. 91x
alt.51x comp 58cm.

168,700 1.180,9000010 7,000UN0000979900010

BATEDEIRA portátil 4 litros, de 250watts
de potência ou superior, 03 velocidades +
função pulsar, 02 tigelas: 4 litros e 2,3
litros em plástico resistente; batedores em
aço e corpo do produto em polipropileno;
110volts; eficiência energética classe a.

372,970 372,9700011 1,000UN0002428300011

MULTIPROCESSADOR 1,5 litros; velocidade
4 em 1; funções: processa, bate,
liquidifica, mistura, pica, rala, fatia, tritura.
dimenções aproximadas: (axlxp)
46,5x40,2x40,3cm; peso: 3,95kg;
conteúdo da embalagem: 01 processador,
lâmina processadora, disco emulsificador,
acessório para bater massas, disco
reversível, liquidificador, picador, manual
de instruções, certificado de garantia.
eficiência energética classe a, com
certificado do inmetro.
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1.903,300 9.516,5000012 5,000UN0000002200012

GELADEIRA frost free 300l, 01 porta;
congelador com trava, com capacidade
para 47 litros- branco -110v; controles de
temperatura externos; resfriamento extra;
dimensões: alt. 1,54mxlarg. 62cmxprof.
69cm; selo procel a; consumo (kwh) 35,5.

2.153,300 8.613,2000013 4,000UN0001669100013

FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS -
capacidade líquida 305 litros; larg.
100,3cmxalt. 93,7cmxprof. 65cm.
comercial, com função freezer e geladeira;
com rodízios; dreno com tampa; com
certificação do inimetro; classificação
energética classe a; 127v.

482,450 1.447,3500014 3,000UN0002428400014

FORNO D MICROONDAS de 20 l- com trava
de segurança; 10 níveis de potência;
receitas pré-programadas; potência mínima
de 620w; painel digital com relógio;
alimentação 110v, com certificado do
inmetro; eficiência energética classe a;
dimensões do produto: larg.
45,5xalt.26,4xprof.35,3 cm - diâmetro do
prato: 24,5cm.

527,450 1.054,9000015 2,000UN0002428400015

FORNO D MICROONDAS de 25 l - com
trava de segurança; vários níveis de
potência; receitas pré-programadas;
potência mínima de 1200w; painel digital
com relógio; alimentação 110v, com
certificado do inmetro; eficiência energética
classe a. dimensões do produto: larg
40,00x alt. 28,00x prof. 39,00cm -
diâmetro do prato: 27,00cm.

826,630 9.092,9300016 11,000UN0000566700016

MESA com tampo de granito com 06 (seis)
cadeiras. estrutura: tubo de aço reforçado
branco; acabamento em pintura epóxi,
atóxica; tampo em granito ocre; formato
retangular, medindo larg. 150,0cmxalt.
75,0cmx prof. 80,0cm- acabamento das
cadeiras em tubo de aço; revestimento do
assento em tecido courino ou courvin,
medindo: larg. 38,0cmxalt. 105,0cmxprof.
41,0cm. garantia sobre defeito de
fabricação.

599,970 4.799,7600017 8,000UN0000566700017

MESA com tampo de granito com 04
(quatro) cadeiras. estrutura: tubo de aço
reforçado branco; acabamento em pintura
epóxi, atóxica; tampo em granito ocre;
formato quadrada, medindo larg.
120,0cmxalt. 75,0cmx prof. 75,0cm-
acabamento das cadeiras em tubo de aço;
revestimento do assento em tecido courino
ou courvin, medindo: larg. 38,0cmxalt.
98,0cmxprof. 41,0cm. garantia sobre
defeito de fabricação.

1.079,970 5.399,8500018 5,000UN0002023100018

ARMÁRIO EM AÇO , para cozinha - 06
portas, 03 gavetas e 02 prateleiras.
medidas: alt. 1,94mxlarg. 1,20m; estrutura
em aço, pintura eletrostática com tinta
híbrida; corrediça plástica/metálica;
dobradiça metálica; puxador em plástico
polietileno transparente/detalhe cromado.
garantia de fabricação: 12 meses.
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338,270 2.706,1600019 8,000UND0002428500019

ARMÁRIO MULTIUSO , na cor branca -
medindo 1,90mx0,62cmx0,40cm - pintura
em veniz alto brilho; em mdf/mdp; com 02
portas e 06 prateleiras; com 02 cópias de
chaves; puxadores em abs.

274,730 2.747,3000020 10,000UN0000017300020

VENTILADOR DE PAREDE -modelo tufão
max com 60cm; equipado com motor
m2-bivolt-1410 rpm - potência mínima de
150w; grade aramada metálica e pintura
eletrostática; 03 pás de 520mm injetadas;
controle de velocidade rotativo, com
ângulo de 54° - movimento oscilante, na
cor preta ou branca. com certificado do
inmetro.

218,230 3.055,2200021 14,000UN0000003200021

VENTILADOR DE TETO - na cor branca;
modelo convencional com lâmpada, 03
velocidades, 110v, potência 1/6cv - 130w;
área de ventilação de no mínimo 20m².
dimensões aproximadas: 18x35x45cm; com
certificado do inmetro.

114,480 686,8800022 6,000UN0000011800022

VENTILADOR de mesa, 30 cm, 06 hélices,
com inclinação e controle de velocidade.
certificado do inmetro e garantia contra
defeito de fabricação.

96,700 6.769,0000023 70,000UN0002238800023

MESA MONOBLOCO DE PLÁSTICO branco,
em plopropileno, medindo: 0,80x0,80cm;
garantia de 12 meses; com certificado do
inmetro.

44,930 11.681,8000024 260,000UN0001864100024

CADEIRAS PLASTICAS , na cor branca,
com braço, em polipropileno; peso
suportado até 120 kg; garantia de 12
meses; certificado do inmetro; dimensões:
alt. 77xlarg. 43x comp.34,5cm.

246,330 1.724,3100025 7,000UN0000011200025

LIQUIDIFICADOR , com capacidade para
02 litros, copo em plástico cristal
transparente, com lâminas integradas em
aço inoxidável; 03 velocidades+ função
pulsar; 110/127 volts, 550w de potência,
porta fio, trava de segurança.

512,930 1.025,8600026 2,000UND0002428600026

ASPIRADOR PARA PÓ , lit21 - 1400w de
potência; 110 volts; na cor branca/verde
ou branca/laranja; sem saco p/pó e com
sistema ciclônico de máximo desempenho;
reservatório p/resíduos c/capacidade p/
1,7 litros; com filtro hepa; enrolador de
cabo elétrico; controle manual de sucção;
rodas emborrachadas; 3,8 metros de fio,
no mínimo. embalagem contendo: aspirador
de pó lite lit21; 01 bocal p/pisos; 01bocal
p/estofados; 01 bocal p/cantos e frestas;
mangueira flexível; 02 tubos
prolongadores; certificado de garantia;
manual de instruções. medidas
aproximadas: (axlxp) 22x27,5x37,5cm;
peso: 5 kg. material/composição: plástico.
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1.182,630 3.547,8900027 3,000UN0002428700027

FOGÃO 5 BOCAS  esmaltadas, tripla
chama, acendimento automático, bivolt,
com botões sobrepostos à mesa, dobradiça
duplo estágio e vidro curvo na porta do
forno, autolimpante, puxador em metal
escovado, queimadores potentes, com
tripla chama, de 4.1kw, queimador dupla
chama, de 3kw, queimador família de 2kw e
médio de 1.7kw. proteção térmica traseira,
prateleiras deslizantes, forno com
capacidade de 98 litros, vidro duplo, mesa
em aço inox, tampa de vidro temperado.
medidas: (axlxc) 93x75x66.5 cm; peso:
35,5 kg; 12 meses de garantia; certificado
do inmetro.

118.456,11

5


	ANEXO I - A DO PP 44 - REMARCADO.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5


