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 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO REALIZADO POR MEIO DA INTERNET 
TIPO: Menor Preço por lote/item 
PROCESSO No: 019703/2022 
OBJETO: Registro de Preços de Equipamentos e Utensílios de Cozinha, conforme especificações 
técnicas, quantidades e demais condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I deste 
Edital. 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 
pública observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília - DF. 
ENDEREÇO: As propostas serão recebidas exclusivamente por meio eletrônico no endereço: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
A PARTICIPAÇÃO NESTE PREGÃO É PERMITIDA EXCLUSIVAMENTE A MICROEMPRESAS, 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OU EQUIPARADAS. 
 
- INÍCIO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: às 08:00 horas do dia 30/11/2022. 
- RECEBIMENTO DE PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ATÉ: às 08:00 horas do dia 07/12/2022. 
- RECEBIMENTO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO ATÉ: às 08:00 horas do dia 07/12/2022. 
- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 08:00 horas do dia 12/12/2022. 
- INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:01 horas do dia 12/12/2022. 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 - WCompras ID Nº 208174 
ID CIDADES Nº 2022.001E0700001.02.0028 

REPUBLICAÇÃO (RETIFICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS) 
 
PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, realizará licitação, na modalidade 
"PREGÃO ELETRÔNICO", sob o critério de “MENOR PREÇO POR LOTE/ITEM”, visando o REGISTRO 
DE PREÇOS presente certame será regido pelo Decreto Federal Nº 10.024/2019, pela Lei 
Complementar Nº 123/2006, Decreto Municipal Nº 173/2009, subsidiariamente pela Lei Federal 
Nº 8.666/1993, observadas ainda as condições estabelecidas neste Ato Convocatório e seus 
Anexos. 
 
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema eletrônico que 
promove a comunicação pela INTERNET, mediante condições de segurança, utilizando-se, para 
tanto, os recursos da criptografia e autenticação em todas as suas fases. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; 
verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa 
de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do 
certame; adjudicar o objeto, quando não houver recurso; conduzir os trabalhos da equipe de 
apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído à Autoridade competente (autoridade 
superiora) e propor a homologação. 
 
O Edital estará disponível gratuitamente na página www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitações 
e no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.afonsoclaudio.es.gov.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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1 - DO OBJETO: 
1.1 - O objeto deste Pregão é o Registro de Preços de equipamentos e utensílios de cozinha visando 
atender as unidades escolares municipais de Afonso Claudio/ES, conforme especificações técnicas, 
quantidades e demais condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I deste Edital. 

1.1.1 - A licitação é dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência 
- Anexo I e I-A deste Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes 
forem de seu interesse. 

 
2 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
2.1 - As despesas inerentes a este Pregão correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias 
dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou aderirem à 
contratação e serão especificadas ao tempo da contratação 
 
3 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO: 
3.1 - Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, sob pena de 
decadência do direito, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato 
convocatório deste pregão. 

3.1.1 - A impugnação deverá ser realizada exclusivamente por meio eletrônico, em 
campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
3.1.2 - Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital 
ou setor técnico competente e pela Procuradoria Municipal, decidir sobre a impugnação 
no prazo de até 02 (dois) dias úteis.  
3.1.3 - Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação de 
propostas. 

3.2 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

3.2.1 - A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

3.3 - As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
3.4 - As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 
ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de 
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 
3.5 - Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no 
caso de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pela proponente. 
3.6 - A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, 
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato 
de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato 
com poderes para impugnar o Edital). 
4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
4.1 - Poderão participar da licitação apenas as empresas interessas qualificadas, na forma da Lei 
Complementar Nº 123/2006, como microempresas, empresas de pequeno porte ou 
equiparadas, assim caracterizadas nos termos do art. 3º da respectiva Lei Complementar, 
pertencentes os ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação e estiverem previamente 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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credenciadas perante o sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio 
do sítio www.portaldecompraspublicas.com.br.  
4.2 - A simples participação na licitação importa total, irrestrita e irretratável submissão dos 
proponentes às condições deste Edital. 

4.2.1 - A participação no certame, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 
presente edital, implicará na plena aceitação por parte dos interessados das condições 
nele estabelecidas. 

4.3 - Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se 
enquadrarem em uma ou mais das situações a seguir: 

a) estejam constituídos sob a forma de consórcio; 
b) estejam cumprindo as penalidades previstas no art. 87, III, da Lei 8.666/1993 ou no art. 
7º da Lei 10.520/2002, desde que impostas pela própria Administração Pública Municipal; 
c) estejam cumprindo a penalidade prevista no art. 87, IV, da Lei 8.666/1993, ainda que 
impostas por ente federativo diverso do Município de Afonso Cláudio/ES; 
d) estejam sob falência, dissolução ou liquidação; 

d.1) caso o licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial, deverá ser apresentada na fase de habilitação a sentença 
homologatória do plano de recuperação judicial; 

e) não cumpram o disposto no art. 9º da Lei 8.666/1993 e alterações. 
4.4 - O descumprimento de qualquer condição de participação será motivo para a inabilitação do 
licitante. 
4.5 - As pessoas jurídicas que tenham sócios em comum não poderão participar do certame para 
os mesmos itens/lotes. 
4.6 - Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em 
campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

4.6.1 - Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, 
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 
a 49; 

4.6.1.1 - Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 
certame; 
4.6.1.2 - Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e 
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o 
efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno 
porte. 

4.6.2 - Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
4.6.4 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores;  
4.6.5 - Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 
do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  
4.6.6 - A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 
sanções previstas em lei e neste Edital. 
 
5 - DO CREDENCIAMENTO: 
5.1 - Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o 
sistema eletrônico provido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
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5.2 - Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de 
identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico (Portal de Compras 
Públicas), onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, 
obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização. 

5.2.1 - Os interessados em se credenciar no Portal de Compras Públicas poderão obter 
maiores informações na página www.portaldecompraspublicas.com.br, podendo sanar 
eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal ou pelo e-mail 
falelcom@portaldecompraspublicas.com.br. 

5.3 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.3.1 - O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Afonso Cláudio responder por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.4 - O credenciamento junto ao Portal de Compras Públicas implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 
5.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor 
do sistema para imediato bloqueio de acesso. 
5.6 - O Pregão será conduzido pelo Município de Afonso Cláudio com apoio técnico e operacional 
do Portal de Compras Públicas, que atuará como provedor do sistema eletrônico para esta 
licitação. 
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
6.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
concomitantemente com os documentos de habilitação, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecido para a abertura da sessão pública, 
quando então encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
6.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
6.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar toda a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do 
art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
6.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
6.5 - Até a data/hora limite para o recebimento das propostas, os licitantes poderão retirar ou 
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
6.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
6.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
 
7 -  DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:  
7.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/
mailto:falelcom@portaldecompraspublicas.com.br
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7.1.1 - Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda 
corrente nacional.  
7.1.1.1 - O preço deverá ser ofertado/cotado em algarismos, com até duas casas decimais 
após a vírgula, expressos em moeda corrente nacional (R$ - Real). 
7.1.2 - Marca/Modelo de cada item ofertado. 
7.1.3 - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 
do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou 
de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o 
caso. 

7.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
7.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços. 
7.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
7.5 - O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação.  
7.6 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos no Anexo I-A do Edital de 
Licitação, bem como nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de 
licitações públicas (lembrando que quando os lotes forem formados por itens duplicados os 
valores unitários não podem ser divergentes). 
 
8 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 
8.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 
na data, horário e local indicados neste Edital. 
8.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

8.2 .1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
8.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
8.2.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
8.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 
licitantes. 
8.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

8.5.1 - O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no 
preâmbulo deste edital. 

8.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 
da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
8.7 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 
superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 
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8.8 - O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo). 
8.9 - O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  
8.10 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
8.11 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 
8.12 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
8.13 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
8.14 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá 
o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
8.15 - Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro. 
8.16 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro.  
8.17 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
8.18 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
8.19 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 
a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa 
do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras Públicas, 
http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e hora para a sua 
reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do 
fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 
8.20 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
8.21 - Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, 
junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna 
própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação 
com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais 
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 
8.22 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
8.23 - A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 
5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
8.24 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


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 - Página 7 

de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
8.25 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
8.26 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas 
que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  
8.27 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, 
de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre 
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto. 
8.28 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, 
aos bens e serviços: 

8.28.1 - Produzidos no país; 
8.28.2 - Produzidos por empresas brasileiras;  
8.28.3 - Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 
8.28.4 - Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.29 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas.  
8.30 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste Edital. 

8.30.1 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
8.30.2 - O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 04 
(quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada de catálogo/folder (contendo especificação técnica completa 
do equipamento ofertado), se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
8.30.3 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

 
9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA: 
9.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo 
estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo 
único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto Nº 10.024/2019. 
9.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao 
preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço 
manifestamente inexequível. 

9.2.1 - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da 
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licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais 
e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração.  

9.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade 
e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a 
suspeita; 
9.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 
com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada 
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a 
ocorrência será registrada em ata; 
9.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

9.5.1 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro.  
9.5.2 - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 
outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
9.5.3 - Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a 
padrões de qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos 
subitens acima, o Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar 
apresente AMOSTRA, sob pena de não aceitação da proposta, no local a ser indicado e 
dentro de 03 (três) dias úteis contados da solicitação. 

9.5.3.1 - Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de 
realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será 
facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes. 
9.5.3.2 - Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no 
sistema. 
9.5.3.3 - No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, 
sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das 
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 
9.5.3.4 - Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) 
aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes 
no Termo de Referência.  
9.5.3.5 - Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados 
como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica 
responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento. 
9.5.3.6 - Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues 
deverão ser recolhidas pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias, após o qual 
poderão ser descartadas pela Administração, sem direito a ressarcimento.  
9.5.3.7 - Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as 
condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais 
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impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for 
o caso. 

9.6 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
9.7 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
9.8 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, 
vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

9.8.1 - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
9.8.2 - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

9.9 - Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da 
LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
9.10 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
10 - DA HABILITAÇÃO: 
10.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos 
no portal de compras públicas, e ainda nos seguintes cadastros: 

10.1.1 - Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 
10.1.2 - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 
10.1.3 - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 
10.1.4 - Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 
10.1.5 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre 
as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 
10.1.6 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 
falta de condição de participação. 
10.1.7 - No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.2 - Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada 
por meio do Portal de Compras Públicas, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal 
e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

10.2.1 - É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do Portal 
de Compras Públicas, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0
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encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação 
atualizada. 
10.2.2 - O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto 
se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 
lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 
10.024, de 2019. 

10.3 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas, sob 
pena de inabilitação. 
10.4 - Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 
10.5 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 
10.6 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome 
da matriz. 
10.6.1 - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes à CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
10.7 - Ressalvado o disposto no item 6, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
 
10.8 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
10.8.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual ou Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que substitui o 
Requerimento de Empresário para todos os fins). 
10.8.2 - 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. 
10.8.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício. 
10.8.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresas ou sociedades estrangeiras em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para o funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
10.9 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
10.9.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. 
109.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão conjunta 
expedida pela RFB/PGFN, referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 
União, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social. 
10.9.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa). 
10.9.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Pública Municipal da sede da licitante. **Quando a 
sede da licitante não for do Município de Afonso Cláudio/ES o Pregoeiro e equipe de apoio 
verificarão a regularidade da mesma junto à respectiva Fazenda Municipal, identificando 
irregularidade, a licitante será desclassificada.  
10.9.5 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
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10.9.6 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. 
10.9.7 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos 
exigidos neste item também deverão ser apresentados pela filial executora do contrato, sem 
prejuízo para a exigência de apresentação dos documentos relativos à sua matriz. 
10.9.8 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, a licitante 
deverá apresentar, à época da habilitação, todos os documentos exigidos para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição; 

10.9.8.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 
é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação dos documentos, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa; 
10.9.8.2 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração 
Pública Municipal, ser prorrogado por igual período; 
10.9.8.3 - Em caso de atraso por parte do órgão competente para emissão de certidões 
comprobatórias de regularidade fiscal e trabalhista, a licitante poderá apresentar à 
Administração Púbica Municipal outro documento que comprove a extinção ou suspensão 
do crédito tributário, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Código 
Tributário Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidão; 
10.9.8.4 - Na hipótese descrita no inciso anterior, a licitante terá o prazo de 10 (dez) dias, 
contado da apresentação dos documentos a que se refere o parágrafo anterior, para 
apresentar a certidão comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista; 
10.9.8.5 - O prazo a que se refere o inciso anterior poderá, a critério da Administração 
Pública, ser prorrogado por igual período, uma única vez, se demonstrado pela licitante a 
impossibilidade de o órgão competente emitir a certidão. 
10.9.8.6 - A formalização da contratação fica condicionada à regularização da 
documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista, 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, de 21 de junho de 1993; 
10.9.8.7 - Caso não seja comprovada a regularidade fiscal e trabalhista, é facultado à 
Administração Pública Municipal convocar as licitantes remanescentes e com elas 
contratar, observada a ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

 
10.10 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
10.10.1 - Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial expedida pelo 
Cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, observada a data de validade definida no 
instrumento. No caso de silêncio do documento a respeito de sua validade, a certidão deverá 
apresentar data de emissão de, no máximo, 30 (trinta) dias anteriores à data fixada para a sessão 
de disputa da licitação.  

10.10.1.1 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial, deverá ser apresentada, por meio da documentação apropriada, a sentença 
homologatória do plano de recuperação judicial, além do cumprimento dos demais 
requisitos de habilitação constantes neste Edital. 

 
10.11 - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE OU EQUIPARADAS (CONFORME O CASO E SE ASSIM ENQUADRAR A LICITANTE): 
10.11.1 - Certidão Simplificada, ano vigente, emitida pela Junta Comercial do Estado da Sede da 
proponente. No caso de Microempreendedor Individual - MEI, deverá apresentar o Certificado da 
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Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI emitido nos últimos 30 (trinta) dias (que 
substitui inclusive o Requerimento de Empresário para todos os fins). 
10.12 - Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
10.13 - Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital. 
10.14 - Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 
10.15 - Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA: 
11.1 - A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
máximo de até 04 (quatro) horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 
deverá: 

11.1.1 - Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 
entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 
licitante ou seu representante legal. 
11.1.2 - Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento. 

11.2 - A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.2.1 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.3 - Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.3.1 - Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.4 - A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado, sob pena de desclassificação. 
11.5 - A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante. 
11.6 - As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
 
12 - DOS RECURSOS. 
12.1 - Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o 
prazo de no mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 
recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e 
por quais motivos, em campo próprio do sistema. 



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 - Página 13 

12.2 - Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 
de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

12.2.1 - Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
12.2.2 - A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 
12.2.3 - Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema 
eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa 
de seus interesses. 

12.3 - O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
12.4 - Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 
 
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 
13.1 - A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1 - Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
13.1.2 - Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 
posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2 - Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 
reaberta. 

13.2.1 - A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de 
acordo com a fase do procedimento licitatório. 
13.3.2 - A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 
Cadastro do Portal de Compras Públicas, sendo responsabilidade do licitante manter 
seus dados cadastrais atualizados. 

 
14 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO: 
14.1 - O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 
caso não haja interposição de recurso, ou pela Autoridade competente, após a regular decisão dos 
recursos apresentados. 
14.2 - Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  
 
15 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO: 
15.1 - Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
16 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
16.1 - Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo 
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prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
16.2 - Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, 
mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que 
seja assinada e devolvida no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu 
recebimento. 
16.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item 16.1, por igual período, nos termos 
do art. 64, § 1º, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu 
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 
 
17 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS: 
17.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado do dia 
posterior à data de sua publicação na imprensa oficial, vedada a sua prorrogação. 
17.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará 
como termo inicial o recebimento da Ordem de Fornecimento e como termo final o recebimento 
definitivo dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de entrega fixados no 
Anexo I, sem prejuízo para o prazo mínimo de validade dos produtos adquiridos. 
 
18 - DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES: 
18.1 - O Município de Afonso Cláudio/ES, através do Setor de Compras da Prefeitura Municipal 
será o responsável pelo gerenciamento, orientações e controle do presente sistema de registro 
de preços. 
18.1.1 - Participam, deste certame os seguintes órgãos da Administração Pública Municipal:  
a) Secretaria Municipal de Educação. 
18.2 - Fica facultada a adesão de outros órgãos interessados ao presente sistema de registro de 
preços, durante a sua vigência, desde que autorizado pelo órgão gerenciador e mediante 
aceitação de fornecimento pelo licitante beneficiário da Ata de Registro de Preços, tudo em 
conformidade com os critérios estabelecidos no art. 17 do Decreto Municipal Nº 173/2009. 
 
19 - DA ESTIMATIVA DE QUANTIDADES: 
19.1 - A estimativa de consumo máximo obedecerá ao disposto no Anexo I e I-A do Edital de 
Licitação. 

19.1.1 - A oferta de preços acima dos parâmetros estabelecidos no Anexo I-A 
(Especificação do Objeto/Valor Máximo Admitido) do Edital importará na desclassificação 
da empresa licitante. 
19.1.2 - O preço deverá ser ofertado/cotado em algarismos, com até duas casas decimais 
após a vírgula, expressos em moeda corrente nacional (R$ - Real). 

19.2 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que 
deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a 
aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei 8.666/1993, mediante fundamentação, 
assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
 
20 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  
20.1 - Ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Afonso Cláudio, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, garantindo o direito á ampla defesa, o licitante que: 

18.1.1-  não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
18.1.2 -  não entregar a documentação exigida no edital; 
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18.1.3 - apresentar documentação falsa; 
18.1.4 - causar o atraso na execução do objeto; 
18.1.5 - não mantiver a proposta; 
18.1.6 - falhar na execução do contrato; 
18.1.7 - fraudar a execução do contrato; 
18.1.8 - comportar-se de modo inidôneo; 
18.1.9 - declarar informações falsas; e  
18.1.10 -  cometer fraude fiscal. 

20.2 - Reputar-se-á comportamento inidôneo, exemplificativamente, os tipificados nos arts. 90 a 
97 da Lei 8.666/1993 e no art. 5º da Lei 12.846/2013, a declaração falsa quanto às condições de 
participação e quanto ao enquadramento como ME/EPP ou equiparadas. 
20.3 - O licitante ou adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas ficará sujeito, 
sem prejuízo da responsabilidade penal e civil, às seguintes sanções: 

20.3.1 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado para os lotes em que 
participou o licitante; 
20.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município de Afonso 
Cláudio/ES, pelo prazo de até cinco anos. 

20.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 
20.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se além da disciplina legal o disposto 
no termo de contrato ou no termo de referência quanto ao procedimento e outras condições.  
20.6 - As sanções por atos praticados durante a execução do contrato estão previstas no termo de 
contrato ou no termo de referência. 
 
21 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
21.1 - Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
21.2 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 
21.3 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília - DF. 
21.4 - No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 
21.5 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
21.6 - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
21.7 - Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
21.8 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
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21.9 - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia 
e do interesse público. 
21.10 - O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
21.10.1 - A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 
21.11 - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
21.12 - O Município de Afonso Cláudio/ES, poderá revogar este Pregão por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a 
convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla 
defesa e contraditório.  

21.12.1 - A anulação do pregão induz à do contrato.  
21.12.2 - A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar. 

21.13 - É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência 
destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e 
habilitação. 
21.14 - Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 
www.portaldecompraspublicas.com.br, e também e no site oficial do município - 
www.afonsoclaudio.es.gov.br, link Licitações. 
 
21.16 - INTEGRAM ESTE EDITAL OS SEGUINTES ANEXOS: 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Especificação do Objeto/Valor Máximo/Quantidade 
ANEXO II - Modelo da Proposta Comercial; 
ANEXO III - Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 

Afonso Cláudio/ES, 29 de novembro de 2022. 
 
 
 
 

Adrielli Moreira Barcellos 
Pregoeira  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022   
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

(PDF EM ANEXO) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 



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 - Página 18 

 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022-SRP 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019703/2022 
 

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL: 

NOME DE FANTASIA: 

CNPJ: 

INSC. EST.: 

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (    ) NÃO(    ) 

ENDEREÇO: 

BAIRRO: CIDADE: 

CEP: E-MAIL: 

TELEFONE: FAX: 

CONTATO DA LICITANTE: TELEFONE: 

BANCO DA LICITANTE:  CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: 

Nº DA AGÊNCIA: 

REPRESENTANTE LEGAL: 

CONDIÇÃO JURÍDICA: 

CPF:                                                                     RG: 

EMAIL:                                                                TELEFONE: 

LOTE DESCRIÇÃO DO OBJETO 
MARC

A 
QUAN

T 
UNID. 

VALOR 
UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

    1       

TOTAL POR EXTENSO:   

 
A EMPRESA: _____________ - DECLARA QUE: 
1 - Estão inclusos no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os 
tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os 
gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas. 
2 - Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 
3 - Prazo de início de fornecimento de acordo com o estabelecido no Termo de Referência - 
Anexo I do Edital desse processo. 
4 - Tem ciência de que o objeto será avaliado, sob pena de devolução de não aceite, caso não 
atenda a descrição mínima contida no do Termo de Referência ou seja de má qualidade. 
 
Atenciosamente,  
 
 

Identificação da empresa  
Assinatura  

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022  
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ANEXO III - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
ARP Nº ____/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022  
PROCESSO Nº 019703/2022 
 
 
PREÂMBULO: Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à 
Praça da Independência, nº 341, Centro, Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, LUCIANO RONCETTI PIMENTA, brasileiro, casado, funcionário público 
federal, portador do CPF nº ___.___.___/__ e RG nº ___.___-ES, residente e domiciliado à 
__________________, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, 
PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o Nº 51/2022,  RESOLVE registrar os preços ofertados pela 
empresa ___________, inscrita no CNPJ sob o nº ______, com sede à 
____________(endereço completo)_______________, neste ato representado pelo 
______________(condição jurídica do representante), ______________ (nome, 
nacionalidade, estado civil, profissão, documentos pessoais) _________, atendendo as 
condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de 
Preços, regida pela Lei Federal Nº  8.666/93 e pelo Decreto Municipal Nº 173/2009, conforme 
disposições a seguir. 
 
1 - DO OBJETO: 
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços de Equipamentos e Utensílios de 
cozinha em atendimento as demandas das Unidades Escolares do Município de Afonso 
Claudio/ES, conforme especificações técnicas, quantidades e demais condições estabelecidas 
no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação. 
1.2 - Integram esta Ata, como partes indissociáveis e independentemente de transcrição, os 
seguintes anexos: 

a) Anexo I - Especificação dos Preços; 
b) Edital e todos os seus Anexos; 
c) Proposta Comercial da Contratada. 

 
2 - DO PREÇO: 
2.1 - Os preços a serem pagos coincidem com os preços definidos no Anexo desta Ata, e nele 
estão inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, seguros, 
fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas inerentes à compra. 
2.2 - Os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, ressalvado o disposto no item 3 deste 
instrumento. 
2.3 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações 
que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta 
para a aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei 8.666/1993, mediante 
fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
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3 - DA ALTERAÇÃO DO PREÇO PRATICADO NO MERCADO E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO: 
3.1 - Quando, por motivo superveniente, o preço registrado tornar-se superior ao preço 
praticado pelo mercado, o órgão gerenciador deverá: 

3.1.1 - Convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
3.1.2 - Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido. 
3.1.3 - Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de 
negociação. 

3.2 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante oferta de justificativas comprovadas, não puder cumprir o compromisso, o órgão 
gerenciador poderá: 

3.2.1 - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de sanção 
administrativa, desde que as justificativas sejam motivadamente aceitas e o 
requerimento ocorra antes da emissão de ordem de fornecimento; 
3.2.2 - Convocar os demais fornecedores para conceder igual oportunidade de 
negociação. 

3.3 - Não logrando êxito nas negociações, o órgão gerenciador deve proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preços e à adoção de medidas cabíveis para obtenção de contratação mais 
vantajosa. 
3.4 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, será adotado o critério de 
revisão, como forma de restabelecer as condições originalmente pactuadas. 
3.5 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência da Ata, desde que a parte 
interessada comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da 
proposta, que importe, diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos. 

3.5.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos 
requisitos referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à 
modificação dos encargos, comprovada minuciosamente por meio de memória de 
cálculo a ser apresentada pela parte interessada. 
3.5.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados 
de previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo 
da formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente 
da variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de 
reajustamento, modalidade que não será admitida neste registro de preços, posto que 
a sua vigência não supera o prazo de um ano. 

3.5.3 - Não será concedida a revisão quando: 
3.5.3.1 - Ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
3.5.3.2 - O evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da 
formulação da proposta definitiva ou após a finalização da vigência da Ata; 
3.5.3.3 - Ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos 
encargos atribuídos à parte interessada; 
3.5.3.4 - A parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus 
próprios encargos, incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do 
evento. 

3.6 - Em todo o caso, a revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida 
de análise pela Procuradoria Municipal, e não poderá exceder o preço praticado no mercado. 
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4 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS: 
4.1 - O preço registrado poderá ser cancelado nas seguintes hipóteses: 

4.1.1 - Pela Administração, quando houver comprovado interesse público, ou quando 
o fornecedor: 
4.1.1.1 - Não cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços; 
4.1.1.2 - Não formalizar contrato decorrente do Registro de Preços ou não retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável; 
4.1.1.3 - Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de se tornar este superior 
aos praticados no mercado; 
4.1.1.4 - Incorrer em inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de 
preços. 
4.1.2 - Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação formal e expressa, comprovar 
a impossibilidade, por caso fortuito ou força maior, de dar cumprimento às 
exigências do instrumento convocatório e da Ata de Registro de Preços. 

4.2 - O cancelamento do registro de preços por parte da Administração, assegurados a ampla 
defesa e o contraditório, será formalizado por decisão da autoridade competente. 

4.2.1 - O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de 
sanção administrativa, quando motivada pela ocorrência de infração cometida pelo 
particular, observados os critérios estabelecidos na cláusula décima primeira deste 
instrumento. 

4.3 - Da decisão da autoridade competente se dará conhecimento aos fornecedores, mediante 
o envio de correspondência, com aviso de recebimento. 
4.4 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação 
será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço 
registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação. 
4.5 - A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser 
formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, instruída com a comprovação dos 
fatos que justificam o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração. 
 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
5.1 - A Contratante pagará à Contratada pelo objeto efetivamente adquirido, até o 30 (trinta) 
dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo 
Contratante, vedada a antecipação. A Nota Fiscal/Fatura deverá estar acompanhada ainda, 
das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista devidamente válidas. 
5.1.1 - Decorrido o prazo indicado no item anterior, incidirá multa financeira nos seguintes 
termos: VM = VF x 6 100  x ND360 

Onde: 
VM = Valor da Multa Financeira. 
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao mês em atraso. 
ND = Número de dias em atraso. 
5.2 - A efetuação do pagamento fica condicionada a apresentação dos Certificados de 
Regularidade Fiscal e Trabalhista, por parte da Contratada. 
5.3 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das 
obrigações que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 
5.4 - A Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio não se responsabilizará por quaisquer 
autuações fiscais ou gravames futuros, decorrentes de interpretações errôneas, por parte da 
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vencedora do certame, nas aplicações de impostos, suas alíquotas, suspensões, base de 
cálculo, isenções etc. 
 
6 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DOS CONTRATOS: 
6.1 - O prazo de vigência dessa Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano, contado do dia 
posterior à data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo - DOM/ES, vedada a sua prorrogação. 
6.2 - O prazo de vigência das contratações decorrentes desse registro de preços apresentará 
como termo inicial o recebimento da Ordem de Fornecimento e como termo final o 
recebimento definitivo dos produtos pela Administração, observados os limites de prazo de 
entrega fixados no Anexo I e sem prejuízo para o prazo mínimo de garantia e validade dos 
produtos adquiridos se houver. 
 
7 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1 - As despesas inerentes a esta Ata correrão à conta das respectivas dotações 
orçamentárias dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta que participarem ou 
aderirem à contratação e serão especificadas ao tempo da contratação. 
 
8 - DA CONVOCAÇÃO PARA RECEBER A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 
8.1 - A emissão da Ordem de Fornecimento constitui o instrumento de formalização da 
aquisição com os Fornecedores, devendo o seu resumo ser publicado na Imprensa Oficial, 
em conformidade com os prazos estabelecidos na Lei Federal Nº 8.666/1993. 
8.2 - Quando houver necessidade de aquisição dos produtos, o fornecedor será convocado 
para receber a ordem de fornecimento no prazo de até 03 (três) dias úteis. 
8.3 - A Administração poderá prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual período, nos 
termos do art. 64, § 1º, da Lei 8.666/1993, quando solicitado pelo fornecedor, durante o seu 
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor do certame. 
8.4 - Se o fornecedor se recusar a receber a ordem de fornecimento ou se não dispuser de 
condições de atender integralmente à necessidade da Administração, poderá a ordem de 
fornecimento ser expedida para os demais proponentes cadastrados que concordarem em 
fornecer os produtos ao preço e nas mesmas condições do primeiro colocado, observada a 
ordem de classificação. 
 
9 - DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO: 
9.1 - A entrega do objeto pelo Fornecedor deverá ocorrer, obrigatoriamente, no prazo 
máximo de 07 (sete) dias, a contar da data de recebimento da Ordem de Fornecimento 
expedida pelo órgão gerenciador/participante da Ata. 

9.1.1 - Os produtos serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as 
necessidades do órgão gerenciador/participante da Ata. 
9.1.2 - Os produtos deverão ser entregues na sede da Secretaria Municipal de 
Educação, à Rua Eliezer Lacerda Fafá, nº 46, Bairro São Tarcísio, Afonso Cláudio/ES, 
em dias úteis, no horário de 07:00 às 16:00 horas, devidamente acondicionados em 
embalagens lacradas e em perfeitas condições de uso, obedecendo todas as 
especificações técnicas discriminadas no Termo de Referência - Anexo I do Edital de 
Licitação. 
9.1.2 - O transporte do objeto e toda a logística de entrega e descarregamento são 
de inteira responsabilidade do Fornecedor. 
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9.2 - A Administração designará servidor (ou comissão de, no mínimo, três membros, na 
hipótese de compras de valor superior a R$ 80.000,00, conforme o art. 15, § 8º, da Lei 
8.666/1993) para recebimento do objeto contratual da seguinte forma: 

Provisoriamente, no ato da entrega, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do material com a especificação demandada e com a proposta 
apresentada, atestado por escrito.  
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento 
provisório, mediante Termo de Recebimento Definitivo. 

9.3 - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro 
do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia 
do esgotamento do prazo. 
9.4 - No caso de os objetos serem entregues em desconformidade, a Contratada será 
notificada da recusa, parcial ou total, para realizar a correção de falhas ou a substituição por 
outros, em até 03 (três) dias úteis, ou no prazo remanescente para a entrega, se for superior 
e ainda estiver em curso, renovando-se, a partir da nova entrega, o prazo para recebimento 
definitivo. 
9.5 - A Contratada poderá solicitar a prorrogação dos prazos previstos nos itens 9.1 e 9.3, até 
o terceiro dia útil anterior ao término dos referidos prazos, desde que justifique, comprove 
suas alegações e apresente nova data para o 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. 
9.6 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 
10 - DO PRAZO DE VALIDADE DO OBJETO: 
10.1 - O prazo de validade do(s) objeto(s)/produto(s) desta Ata será conforme descrito no 
Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, a contar da data de sua entrega. 
 
11- DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
11.1 - Compete a CONTRATADA: 
11.1.1 - Entregar o objeto conforme especificações, prazo e condições estabelecidas nesta Ata 
e no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Licitação, parte integrante deste instrumento 
independente de transcrição; 
11.1.2 - Cumprir com todas as obrigações discriminadas no Termo de Referência - Anexo I do 
Edital de Licitação, parte integrante deste instrumento independente de transcrição; 
11.1.3 - Garantir a qualidade e as perfeitas condições do objeto entregue, inclusive quanto ao 
prazo de garantia, se houver; 
11.1.4 - Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo setor competente 
da Contratante; 
11.1.5 - Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus referente à entrega do objeto no(s) 
local(is) indicado(s) pela Contratante; 
11.1.6 - Manter, durante toda a vigência contratual, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por lei e no Edital de 
Licitação; 
11.1.7 - Responsabilizar-se pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais, impostos, seguros, fretes e quaisquer outros resultantes das obrigações assumidas; 
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11.1.8 - Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente à 
Administração Municipal 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. 
11.1.9 - Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem 
vícios, defeitos ou incorreções no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento da 
notificação; 
11.1.10 - Comunicar, por escrito (via e-mail), a ocorrência de qualquer anormalidade de 
caráter urgente que impossibilite o cumprimento da contratação, prestar os esclarecimentos 
e comprometer-se com novos prazos que julgar necessários à CONTRATANTE em até 5 (cinco) 
dias; 
11.1.11 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente, as 
obrigações da contratação sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 
11.1.12 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar à 
CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da má qualidade do produto; 
Assumir toda e qualquer responsabilidade quanto à qualidade dos Equipamentos e Utensílios 
de Cozinha; 
 
11.2 - Compete ao CONTRATANTE: 
11.2.1 - Receber o objeto no dia e hora estabelecidos na Ordem de Serviço; 
11.2.2 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
servidor formalmente designado; 
11.2.3 - Prestar as informações e os esclarecimentos cabíveis que venham a ser solicitados 
pelos empregados da Contratada ou por seus prepostos; 
11.2.4 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada à execução dos 
serviços; 
11.2.5 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações 
contratuais; 
11.2.6 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento; 
11.2.7 - Assegurar-se de que os preços apresentados são os preços contratados e ofertados 
pela Contratada; 
11.2.8 - Não receber os objetos dissonantes das especificações contidas no Termo de 
Referência - Anexo I do Edital de Licitação. 
 
12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
12.1 - O atraso injustificado na execução do contrato/ajuste sujeitará o licitante contratado à 
aplicação de multa de mora, nas seguintes condições: 

12.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, 
a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não 
atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado; 
12.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma 
de execução dos serviços; 
12.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação 
e na Lei 8.666/93. 
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12.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao 
licitante contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) 
sobre o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 
02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta 
ou Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital e no contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses 
em que o licitante, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para 
o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
em toda a Federação, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 
até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 
alínea "c". 
12.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são 
cumulativas entre si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa 
compensatória por perdas e danos (alínea "b"). 

12.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo 
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes 
regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá 
notificar o contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como 
infratora, a motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, 
o prazo e o local de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será 
de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do 
art. 110 da Lei 8.666/1993; 
(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no 
curso da vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao 
local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, 
o órgão promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas 
legais cabíveis, resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido 
nos termos da Lei 8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise 
da Procuradoria Municipal. 
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12.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela 
Administração poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao 
licitante contratado, relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
12.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem 
também a rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser 
descontados da garantia prestada pela contratada. 
12.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor 
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
12.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos 
lesivos à administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de 
imediata apuração observando-se o devido processo legal. 
 
13 - DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL OU TRABALHISTA: 
13.1 - Constatado que o Contratado não se encontra em situação de regularidade fiscal ou 
trabalhista, o mesmo será notificado para no prazo de 10 (dez) dias úteis regularizar tal 
situação ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o procedimento de aplicação 
de sanções. 
13.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que não comprovada a regularidade e que não seja aceita 
a defesa apresentada, o pagamento será efetuado, sem prejuízo da tramitação do 
procedimento de aplicação de sanções. 
13.3 - Em não sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, será imposta 
multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual não executado. 
13.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias úteis da notificação da multa, se a empresa não 
regularizar a pendência fiscal ou trabalhista, deverá a Administração decidir sobre iniciar ou 
não procedimento de rescisão do contrato, podendo deixar de fazê-lo se reputar que a 
extinção antecipada do contrato ocasionará expressivos prejuízos ao interesse público. 
13.5 - Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito municipal, o Contratante 
informará à Procuradoria Municipal sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da 
notificação à empresa. 
 
14 - DA RESCISÃO: 
14.1 - A rescisão da Ata poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos arts. 78 e 79 
da Lei 8.666/1993, no que couberem, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
15 - DOS ADITAMENTOS: 
15.1 - A presente Ata poderá ser aditada, estritamente, nos termos previstos na Lei 
8.666/1993, após manifestação formal da Procuradoria Geral do Município. 
 
16 - DOS RECURSOS: 
16.1 - Os recursos, representação e pedido de reconsideração, somente serão acolhidos nos 
termos do art. 109 da Lei 8.666/1993. 
 
 
17 - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO: 
17.1 - A execução do contrato/ata será acompanhada pela Administração Municipal, através 
de servidor formalmente designado, nos termos do que estabelece o art. 67 da Lei 
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8.666/1993, que deverá atestar a execução do objeto contratado, observadas as disposições 
deste Contrato, sem o que não será permitido qualquer pagamento. 
17.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de 
verificar a perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições.  
17.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
17.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial quanto 
à qualidade do objeto entregue, fazendo cumprir a lei e as disposições avençadas. 
17.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização 
tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das 
penalidades previstas no referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores.  
17.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em 
nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha 
a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização. 
 
18 - DO FORO: 
18.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer 
questões oriundas da presente Contratação, renunciando-se expressamente a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem justos e acordados, assinam o presente 
instrumento para que produza os efeitos legais. 
 
Afonso Cláudio/ES, em ____ de ________________ de 2022. 
 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO/ES 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

 
 
 
 

NOME DO FORNECEDOR 
 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1 Rua Eliezer Lacerda Fafá, 46 – Bairro São Tarcísio - Afonso Cláudio – Espírito Santo – Tel.: (27) 3735-4043 

 

 

DO OBJETO: 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 

Aquisição de EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA, em atendimento à 

demanda das Unidades Escolares do município de Afonso Cláudio-ES.  

Abaixo cita-se a quantidade e especificações estimadas levantadas pela Coordenação de 

Infraestrutura da Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cláudio/ES, a adesão deve 

compreender os itens relacionados na planilha abaixo por se tratar de uma EMENDA 

PARLAMENTAR, em anexo. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS ELETRODOMÉSTICOS UND 
TERMO 
202101363-5 

TERMO 
202101648-5 

1 

BEBEDOURO ELÉTRICO COMERCIAL de, no mínimo, 
duas torneiras tipo lavatório, com capacidade de 
refrigeração que garanta uma vazão mínima de 50 
litros/hora de agua gelada. Capacidade e características 
gerais Capacidade mínima: 50 litros/hora de água gelada 
(para atender ambiente escolar de 80 alunos/crianças 
aproximadamente). Para instalação no piso, prevendo uso 
em escolas e creches. Com pés reguláveis e 
antiderrapantes. Com termostato regulável para ajuste da 
temperatura; Sistema de filtragem que inclua retenção de 
partículas (PIII) e Redução de cloro (CI). Pia em aço inox 
polido. Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. 2 
(duas) torneiras para copo tipo lavatório (ou similar), 
reguláveis e de fácil acionamento pelos usuários previstos: 
crianças em escolas e creches. Reservatório de água em 
material resistente, atóxico e de fácil limpeza (polipropileno 
ou aço inox). Serpentina em aço inox AISI 304. Isolamento 
térmico apropriado para o desempenho previsto. Previsões 
para limpeza, higienização e dreno. Mangueiras atóxicas e 
adaptador(es) para conexão com a rede hidráulica. Baixo 
consumo de energia, com termostato para controle 
automático da temperatura da água. Gás refrigerante R600a 
ou R134a. Dreno para limpeza da cuba. Ralo sifonado que 
barra o mau cheiro proveniente do esgoto. Não possuir 
cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências 
cortantes ou perfurantes de modo a não causar acidentes. A 
cuba, as torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral 
do equipamento, não podendo considerá-las como itens 
adicionais. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V 
(conforme demanda) ou Bivolt. Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente 
de operação. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 

UN. 4 2 

2 
BEBEDOURO ELÉTRICO, linha doméstica, tipo pressão, 
acessível, com capacidade de refrigeração mínima de 6 
litros/h. Capacidade e características gerais. Capacidade 
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mínima de refrigeração: 6 litros por hora (para atender 
ambiente escolar de 40 alunos/crianças aproximadamente). 
O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 
9050/2005, atendendo critérios de desenho universal 
(acesso facilitado e abrangente). Para fixação em parede 
(altura regulável) prevendo uso em escolas e creches. 
Sistema de filtragem que inclua retenção de partículas (PIII) 
e Redução de cloro (CI). Obs.: Bebedouros deste tipo 
precisam de condições mínimas de pressão de água para 
um correto funcionamento, portanto, caberá à Contratante, 
com a assessoria técnica do fornecedor, verificar as 
condições mínimas necessárias antes da aquisição do 
bebedouro. Características construtivas Pia em aço inox 
polido. Gabinete em aço inox ou chapa eletrozincada. 
Torneiras em latão cromado de fácil e suave acionamento. 
Acionamento elétrico mediante botões independentes para 
água gelada e natural. Identificação dos botões, com 
indicação em texto e para leitura tátil (Braille). 2 (duas) 
torneiras em haste para copo, com jato regulável. Obs.: 
Visando melhores condições de higiene para as crianças, o 
bebedouro não terá torneira tipo jato para boca. 
Reservatório de água em aço inox AISI 304. Serpentina 
externa com isolamento térmico. Previsões para limpeza, 
higienização e dreno. Mangueiras atóxicas. Baixo consumo 
de energia, com termostato para controle automático da 
temperatura da água. Gás refrigerante R600a ou R134a. 
Obs.: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não 
poderá ser prejudicial à camada de ozônio e deverá possuir 
baixo índice GWP (“Global Warming Potential” – Potencial 
de Aquecimento Global), conforme legislação pertinente. 
Dreno para limpeza da cuba. Ralo sifonado que barra o mau 
cheiro proveniente do esgoto. Não possuir cantos vivos, 
arestas ou quaisquer outras saliências cortantes ou 
perfurantes de modo a não causar acidentes. A cuba, as 
torneiras e o(s) filtro(s) devem fazer parte integral do 
equipamento, não podendo considerá-las como itens 
adicionais. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V 
(conforme demanda). Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. 

3 

ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE FRUTAS CÍTRICAS, 
comercial, com copo coletor de 1 litro. Capacidade mínima: 
1 litro. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) 
composto por: 1 unidade pequena (para limão); 1 unidade 
grande (para laranja). Acessórios: Copo coletor de 1 Litro, 
no mínimo; 2 Castanhas de tamanhos diferentes (para 
laranja e limão); 1 Coador/peneira; e 1 Tampa. Gabinete 
(corpo) fabricado em aço inox. Copo superior desmontável 
com bica. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base 
antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V / 220 V 
(conforme demanda) ou Bivolt. Indicação da tensão 
(voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 
Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como 
mínimo. Matérias-primas, tratamentos e acabamentos As 
matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento 
devem atender às normas técnicas específicas para cada 
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material. Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo 
superior fabricado em aço inox ou em alumínio. Copo 
coletor (jarra) tampa e peneira fabricados em aço inox, 
alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração 
(carambola/castanha) em poliestireno. Elementos de fixação 
expostos, parafusos, porcas e arruelas deverão ser 
fabricados em aço inox, garantindo proteção adequada 
contra corrosão/oxidação. Todas as soldas utilizadas nos 
componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir 
superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 
pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Todas as 
partes metálicas deverão estar isentas de rebarbas e 
arestas cortantes. 

4 

FOGÃO INDUSTRIAL, SEM FORNO, COM 3 BOCAS  
Descrição 
Fogão industrial, sem forno, com 3 bocas, baixa pressão, 
alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo), com 
queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. 
Dimensões e tolerâncias 
Dimensões do corpo: 
• Altura: 800 mm (+/- 10mm); 
• Largura: 1070 mm (+/- 15mm); 
• Profundidade: 490 (+/- 50mm). 
Dimensões mínimas da grelha: 
300 mm x 300 mm. 
Obs: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de 
apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 
300mm. 
Dimensões dos queimadores: 
Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 85mm +/- 10mm 
Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/-10mm 
Capacidade de combustão e características dos 
queimadores: 2 queimadores duplos, compostos de 
queimador tipo “cachimbo” de 300g/hora conjugado com 
queimador tipo “coroa” de 300g/h, perfazendo por boca, a 
capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores 
de chama. 
1 queimador simples tipo “cachimbo” com capacidade de 
combustão de 300g/hora de GLP, dotado de espalhador de 
chama. Torneiras de controle tipo industrial, 3/8 x 3/8, 
fixadas e alimentadas pela gambiarra. Cada queimador 
(conjugado) deve possuir 2 torneiras de controle. Todas as 
torneiras deverão ter limites intransponíveis nas posições 
aberto e fechada, assim como identificação de intensidade 
das chamas. Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores 
de entrada de ar fixados a cada injetor. 
Pressão de trabalho: 2,8kPa. 
Características Construtivas: 4 pés em perfil “L” de aço 
inox, de abas iguais de 1 ½” x 1/8 de espessura Sapatas 
reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça 
de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento 
fique a aproximadamente 50mm do piso. Quadro inferior 
composto por travessa em perfil “U” de aço inox, em chapa 
16 (1,50mm) com 60mm de altura e dobras estruturais, 
soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos 
pés através de parafuso e porcas de aço inox. 
Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de 
aço inox em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas 
longitudinais 60mm de altura e as transversais 180mm de 
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altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado 
aos pés através de parafusos e porcas de aço. As travessas 
transversais constituem-se no painel de fechamento lateral 
do fogão. 
Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 
14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, em uma peça 
única, onde se encaixam as grelhas em número de 3. 
Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por 
perfil “L” em chapa 14 (1,90mm), de abas iguais de 1 ¼” x 
1/16 de espessura, fixados por solda a ponto na forma de 
“V” ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços 
devem ser aplicados no perímetro do tampo, bem como em 
suas divisões internas. 
Fixação do tampo aos pés, através de 4 cantoneiras de aço 
soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através 
de parafusos e porcas de aço inox. 
Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 
40mm de largura e 1/8” de espessura, com furação para 
encaixe. bandejas coletoras de resíduos, fabricadas em aço 
inox, chapa 20 (0,90mm), com puxador desenvolvido na 
própria peça; 
Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas 
coletoras, chapa 18 (1,25mm). 
Grade inferior em aço inox para panelas, constituídas por 
perfil “U” em chapa 20 (0,90mm), com 70mm de largura e 
espaçamento máximo de 130mm. Grelhas de ferro fundido 
para apoio das panelas, removíveis, em número de 3. 
Tubo de distribuição em aço inox, com diâmetro interno de 
1”, fixado ao fogão por meio de 4 suportes em metal 
fundido, fixados à estrutura através de parafusos 
sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição 
deverá contornar todo o fogão e a entrada do gás se fará 
através de conexão tipo “T”, de 1”, com redução para 1/2”, 
situada no ponto médio da lateral esquerda do fogão. Ao “T” 
deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2” que por sua 
vez, deverá ser conectado ao terminal de acoplamento 
quando da instalação do fogão. 
Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento 
em tubo metálico flexível para condução de gases, 
conforme ABNT NBR 14177 – Tubo flexível metálico para 
instalações de gás combustível de baixa pressão. 
Requisitos de Segurança: Os queimadores do fogão 
devem possuir um dispositivo “supervisor de chama” 
que mantém aberto o fornecimento de gás para o 
queimador e fecha automaticamente o fornecimento caso 
haja a extinção acidental da chama. O dispositivo 
“supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a 
norma técnica ABNT NBR 15076 – Dispositivo supervisor 
de chama para aparelhos que utilizam gás como 
combustível. 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos: As 
matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento 
devem atender àsnormas técnicas específicas para cada 
material. 
Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox 
deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e 
homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, 
superfícies ásperas ou escórias. 
Elementos da estrutura do fogão fabricados em aço inox 
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AISI 304. 
Bandejas coletoras e guias corrediças em aço inox AISI 
304. 
Grade inferior para panelas em aço inox AISI 304. 
Parafusos e porcas de aço inox. 
Ponteiras das sapatas em poliamida 6.0. 
Grelhas do fogão em ferro fundido com acabamento em 
pintura termo-resistente. 
Bicos injetores em latão. 
Torneiras de controle em latão com acabamento cromado. 
Queimadores tipo “cachimbo” e “coroa” em ferro fundido 
com acabamento em pintura termo-resistente. 
Espalhadores de chamas em ferro fundido com acabamento 
em pintura termoresistente. 
Todos os elementos fabricados em aço inox deverão ser 
polidos (padrão ASTM). 
O equipamento e seus componentes devem ser isentos de 
rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes. 

5 

FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE SEIS (6) 
QUEIMADORES COM 1 (UM) FORNO, Fogão industrial 
central de 6 bocas com forno e torneiras de controle em 
dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação 
(gambiarra), alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) 
ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo 
“supervisor de chama”. alimentado por GLP (gás liquefeito 
de petróleo) ou gás natural. A seguir são detalhadas as 
características construtivas gerais definidas para o objeto. 
Eventualmente, serão admitidos ajustes pontuais, desde 
que não descaracterizem o produto ou representem 
prejuízos para o desempenho, segurança, vida útil, 
instalação ou outros aspectos relacionados à qualidade do 
equipamento, sendo responsabilidade do 
fabricante/fornecedor informa-los ao FNDE e comprovar a 
sua similaridade com a especificação original, bem como o 
cumprimento igual ou superior dos requisitos exigidos. 
Capacidade e características gerais Fogão industrial central 
de 6 queimadores (bocas). Com 1 (um) forno e torneiras de 
controle nos dois lados, fixada em tubo de alimentação 
(gambiarra). Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) 
ou gás natural (segundo demanda). Com queimadores 
dotados de dispositivo “supervisor de chama”. Dimensões e 
Tolerâncias: Dimensões externas (incluindo a gambiarra): 
Profundidade máxima: 850 mm Largura máxima: 1200 mm 
Altura máxima: 900 mm Altura mínima: 800 mm Obs.: A 
largura de vão livre da porta do ambiente para passagem 
deste fogão é de 0,80m (80 cm).  
Dimensões internas mínimas do forno: 
Profundidade: 580 mm; Largura: 650 mm; Altura: 480 mm 
Dimensões mínimas das grelhas: 300 mm x 300 mm Obs.: 
O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio 
adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm). 
Dimensões dos queimadores: Diâmetro do queimador tipo 
cachimbo: 90mm +/- 10mm Diâmetro do queimador tipo 
coroa: 180mm +/- 10 mm Capacidade de Combustão e 
Características dos Queimadores O fogão deve possuir 
identificação do tipo de alimentação, gravada de forma 
indelével, em local visível junto à conexão com a rede de 
gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR 
GÁS NATURAL” ou  “UTILIZAR GLP” Três (3) queimadores 
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duplos, compostos de queimador tipo “cachimbo” de 
300g/hora conjugado com queimador tipo “coroa” de 
300g/h, perfazendo por boca, a capacidade de 600g/hora de 
GLP, dotados de espalhadores de chamas. E três (3) 
queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” 
de 300g/h. Queimador do forno tubular em forma de “U”, 
com diâmetro de 1”, e capacidade de queima de 800g/h. 
Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, 
fixadas e alimentadas pela gambiarra. Cada queimador 
deverá ser dotado de torneira individual. Os queimadores 
conjugados devem possuir duas torneiras de controle. 
Todas as torneiras deverão ter limites intransponíveis nas 
posições aberto e fechado, assim como identificação de 
intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir 
identificação diferenciada para fácil localização, além da 
identificação para controle de temperatura. Bicos injetores 
de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar fixados a 
cada injetor. Pressão de trabalho prevista: 2,0 KPa 
(quilopascal) no caso de gás natural 2,8 kPa (quilopascal) 
no caso de GLP Características construtivas FOGÃO 
Quatro (4) pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 
1/2” x 1/8” de espessura. Sapatas reguláveis constituídas de 
base metálica e ponteira maciça de material polimérico, 
fixadas de modo que o equipamento fique a 
aproximadamente 50 mm do piso. Quadro inferior composto 
por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 
(1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, 
soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos 
pés através de parafusos e porcas de aço inox. Quadro 
superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox 
em chapa 18 (1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 
mm de altura e as transversais180mm de altura, soldadas 
entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através 
de parafusos e porcas de aço inox. As travessas 
transversais constituem-se no painel de fechamento lateral 
do fogão. Tampo (tempre) constituído em chapa de aço 
inox, chapa 14 (1,90mm), obtida através de corte a laser, 
em uma peça única, onde se encaixam as grelhas em 
número de 6. Reforços estruturais do tampo em aço inox, 
constituídos por perfil “L” em chapa 14 (1,90mm), de abas 
iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura, fixados por solda a 
ponto na forma de “V” ao longo da superfície inferior do 
tampo. Os reforços devem ser aplicados no perímetro do 
tampo, bem como em suas divisões internas. Fixação do 
tampo aos pés, através de 4 cantoneiras de aço inox 
soldadas à face inferior do tampo e fixadas aos pés através 
de parafusos e porcas de aço inox. 
Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 
mm de largura e 1/8” de espessura, com furação para 
encaixe. Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 
mm) com puxador desenvolvido na própria peça. 
Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas 
coletoras, chapa 18 (1,25 mm). Grade inferior em aço inox 
para panelas, constituídos por perfil “U” em chapa 20 (0,90 
mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 
130 mm. Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, 
removíveis, em número de 6. Apoio e fixação do forno 
através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de parafusos 
autoatarraxantes de aço inox. Tubo de distribuição em aço 
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inox com diâmetro interno de 1”, fixado ao fogão por meio 
de 4 suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através 
de parafusos sextavados e porcas em aço inox. O tubo de 
distribuição deverá ser instalado na parte frontal do fogão e 
a entrada do gás se fará através de conexão tipo “L” 
(cotovelo), de 1”, com redução para 1/2”, situada no ponto 
médio da lateral do fogão. Ao cotovelo deverá ser acoplado 
um niple duplo de 1/2” que por sua vez, deverá ser 
conectado ao terminal de acoplamento quando da 
instalação do fogão. Alimentação do fogão através de 
terminal de acoplamento em tubo metálico flexível para 
condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo 
flexível metálico para instalações de gás combustível de 
baixa pressão. Fogão e fornos com estrutura nas laterais e 
atrás em chapa em inox 304. FORNO – 1 unidade Paredes 
e teto confeccionados em chapa de aço inox, duplos, sendo 
a face interna confeccionada em chapa 20 (0,90mm) e a 
face externa em chapa 18 (1,25mm). Isolamento entre elas 
de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 
mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Corpo da porta em 
chapa de aço inox, dupla, com isolamento entre as chapas 
de lã de vidro ou de rocha com espessura mínima de 60 
mm e densidade mínima 64 Kg/m3. Eixo de abertura da 
porta horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador 
plástico. Obs.: A porta deve possuir dispositivo que a 
mantenha aberta sem a aplicação de força ou fechada de 
forma hermética. Piso em placa de ferro fundido, bipartido e 
removível, com orifício de visualização das chamas. 
Alternativamente, o piso pode ser fabricado em chapa de 
aço carbono, esmaltada a fogo. Espessura mínima da 
chapa de 5 mm. Duas (2) bandejas corrediças em arame de 
aço inox, com perfil de seção circular Ø=1/4”. Distância 
máxima de 50 mm entre arames. Acessórios Uma chapa 
bifeteira de sobrepor lisa de ferro fundido, dotada de duas 
alças com cabos no mesmo material e canal rebaixado para 
drenagem. Dimensões mínimas: 400 mm x 400 mm +/- 5 
mm. 
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FORNO MICROONDAS – 30 litros 
 Descrição Forno de micro-ondas certificado pelo 
INMETRO, conforme estabelecido na Portaria n.º174, de 10 
de abril de 2012. Eficiência Energética – Classe A (maior ou 
igual a 54%).  Isolamento - Classe I 13.2 Capacidade. 
Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das 
dimensões internas da cavidade do equipamento. 13.3 
Características construtivas  Gabinete monobloco em aço 
galvanizado revestido interna e externamente com pintura 
eletrostática em pó, na cor branca.  Iluminação interna. 
Painel de controle digital com funções pré-programadas. 
Timer.  Relógio. Porta com visor central, dotada de puxador 
e/ou tecla de abertura.  Dispositivos e travas de segurança. 
Sapatas plásticas.  Prato giratório em vidro. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação. 
 Plugue e cordão de alimentação com certificação 
INMETRO. 
 Voltagem: 110V ou 220V (conforme demanda). 
 Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) 
do aparelho. 

UN. 4 2 
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 Selo de certificação INMETRO. 

7 

FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM CAPACIDADE 
MÍNIMA DE 500 LITROS, com sistema de ar forçado 
(sistema frost-free). Capacidade e características gerais 
Capacidade total (volume interno): mínima de quinhentos 
(500) litros. Congelador (freezer) vertical em aço inox com 
sistema de degelo “frostfree” (que não precisa 
descongelamento). Gabinete com duas (2) portas: superior 
e inferior, com ambos compartimentos de igual volume. 
Temperatura de operação para congelamento de alimentos, 
no mínimo, entre -16°C e -24°C. Largura máxima do 
freezer: 80 cm. Comprimento máximo: 90 cm. 
Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para 
passagem deste freezer é de 0,80m (80 cm). 
Características construtivas Gabinete tipo monobloco 
revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 
(0,79 mm). Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. 
Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento 
de borracha resistente. Portas revestidas interna e 
externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). 
Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura 
mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m3. 
Vedação hermética em todo o perímetro das portas, 
constituída de gaxeta magnética sanfonada. Puxadores, 
trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento 
automático, ou sistema de imã resistente ao peso da porta. 
Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das 
portas para evitar a condensação, constituída de resistência 
elétrica de baixa potência, intercambiável. Sistema de 
controle de temperatura por meio de termostato regulável, 
dotado de termômetro digital, com posicionamento frontal 
de fácil acesso. Sistema de refrigeração com unidade 
compressora selada. Compressor hermético de, no mínimo, 
1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão 
local). Temporizador para degelo, dotado de compressor 
hermético monofásico de 127 V ou 220 V (conforme tensão 
local), com sistema de ar forçado e degelo automático 
(sistema “frost-free”). Obs.: O compressor deve ser 
instalado na parte superior do equipamento. Gás 
refrigerante R600a, R134a ou R290. Quatro (4) prateleiras 
removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular 
com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre 
arames. As paredes internas do gabinete devem ser 
dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o 
ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). 
Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 
22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com 
rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido 
derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas 
ao seu escoamento. 
Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para 
proteção do sistema de refrigeração e elétrico do 
equipamento, com comando automatizado, programador, 
termômetro digital e controle de temperatura. 
Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para 
compressão dos fios. 
Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por 
meio de braçadeiras. 
Devem ser utilizados componentes (sistema de 

UN. 2 1 
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refrigeração) que permitam a otimização no consumo de 
energia durante a sua vida útil. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 
Tensão (voltagem): monovolt – 127V / 220V (conforme 
demanda) ou Bivolt. 
Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação 
(rabicho) do aparelho. 
Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de 
comprimento. 

8 

LAVADORA DE ROUPA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 
11 KG. Capacidade e características gerais 
Lavadora de roupas automática de uso doméstico; 
Capacidade mínima total: 11 kg. Dimensões máximas da 
lavadora de roupa (Largura x Profundidade): 66 x 73 cm. 
Características construtivas Gabinete externo do tipo 
monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou 
fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó 
(epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo 
contendo botões seletores e/ou teclas para programas de 
lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo 
de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem 
ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento 
liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. 
Mangueira para entrada d´água com filtro e de saída para 
drenagem. Mínimo 3 níveis de água Centrifugação Filtro 
para retenção de fiapos Dispenser para sabão Dispenser 
para amaciante Dispenser para alvejante Compartimento 
interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). 
Acesso ao cesto pela parte superior da máquina Cor Branca 
Sapatas niveladoras Dispositivo de segurança da tampa 
(desligamento ou travamento) Tensão (voltagem): monovolt 
– 127 V ou 220 V (conforme demanda). Dimensionamento 
da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Indicação da tensão (voltagem) no 
cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 

UN. 2 2 
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LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL – 2 
LITROS - Descrição Liquidificador semi-industrial de 2 

litros, fabricado em conformidade com a Norma 
Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego 
NR12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos.Capacidade Copo com capacidade útil de 2 
litros. Características construtivas Copo removível, 
confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem 
soldas, com espessura de 1 mm. Flange do copo em 
material plástico injetado, em cor clara. Alças em aço inox, 
espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para 
o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não 
haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com 
soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o 
acúmulo de resíduos. Tampa do copo em aço inox, 
espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. Gabinete do 
motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, 
flange superior e ao da base em material plástico injetado, 
em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não 
haver entrada de líquidos no gabinete do motor. Sapatas 
antivibratórias em material aderente. Facas, eixo, buchas, 

UN. 2 
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porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da 
faca em aço inox. O conjunto formado pelas facas, eixo e 
elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem 
a necessidade de utilização de ferramentas. Flange de 
acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de 
fixação em aço inox.  Interruptor liga/desliga. Interruptor 
para pulsar. Motor monofásico de ½ HP. Dimensionamento 
e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE Setor Bancário 
Sul, Quadra 2 – Bloco F – Ed. FNDE Brasília/DF – 
www.fnde.gov.br  Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 
220 V por meio chave comutadora. Indicação da voltagem 
na chave comutadora. 
Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de 
comprimento. 

10 

PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRIGUGA 
Descrição: Multiprocessador 700W com Lâminas 
Multifuncionais em Aço Inox. Dimensões e tolerâncias  
(LxAxP): 211x409,4x219mm, Características gerais 
Potência de 700W. • Função pulse.  3 tamanhos de tigelas. 
Ultra Wide Mouth™ Feed Tube - Boca Ultra Larga do Tubo 
de alimentação que permite acomodar qualquer tipo de 
alimento com o mínimo de preparação prévia. • Lâminas 
multifuncionais - As lâminas em aço inoxidável permitem 
triturar, misturar e moer o alimento de forma fácil e rápida. 
Base de plástico com botões OFF, ON, e PULSE 
juntamente com o eixo de acionamento, que gira as lâminas 
e os discos. Função Pulse permitindo o controle preciso da 
duração e frequência do processamento. Tampa da tigela 
com bocal largo. Socador com 2 peças. Tigela de 2,8 litros 
fabricada em policarbonato. Tigela de 2,4 litros. E 
acessórios: disco fatiador fino, disco fatiador médio e disco 
para picar médio. Mini-tigela e mini-lâmina - A tigela de 945 
ml e a lâmina de aço inoxidável são perfeitas para picar e 
misturar pequenas tarefas. Disco fatiador fino (2 mm). 
• Disco fatiador médio (4 mm). 
• Disco para picar médio (4 mm). 
• Haste do disco.. 
• Lâmina de aço inoxidável de múltiplas funções. 
• Lâmina para massas. 

UN. 2 2 
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REFRIGERADOR VERTICAL LINHA DOMÉSTICA 
combinado, linha branca, sistema de refrigeração “frostfree” 
com capacidade mínima de 410 litros. Capacidade e 
características gerais Gabinete tipo "duplex" com 2 portas 
(freezer e refrigerador). Capacidade total mínima: 410 litros. 
Largura máxima do refrigerador: 75 cm. Refrigerador 
vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração 
“frostfree”. Características construtivas Gabinete externo do 
tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 
Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados 
com relevos para suporte das prateleiras internas 
deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e 
reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e 
cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. 
Gaveta em material resistente para acondicionamento de 
frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento 
hermético. Batentes das portas dotados de sistema 

UN. 1 2 
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antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas 
niveladoras. Sistema de controle de temperatura ajustável. 
Sistema de degelo “frostfree”. Gás refrigerante R600a ou 
R134a. Obs.: O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio 
e deverá possuir baixo índice GWP (“Global Warming 
Potential” – Potencial de Aquecimento Global), conforme 
legislação pertinente. Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. Tensão (voltagem): monovolt – 127 V ou 220 V 
(conforme demanda). Indicação da tensão (voltagem) no 
cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 

12 

REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX DE 4 PORTAS e 
capacidade mínima de 1000 litros, com sistema frost-free 
(degelo automático). Capacidade e características gerais. 
Gabinete com quatro (4) portas. Capacidade total: mínima 
de mil (1000) litros. Refrigerador vertical em aço inox com 
sistema “frostfree” (degelo automático, que não precisa 
descongelamento). Temperatura de operação: entre 0 °C e 
+7°C Dimensões externas máximas: Largura: 1,250 mm; 
Profundidade: 750 mm; Altura: 2.000 mm. Obs.: A largura 
de vão livre da porta do ambiente para passagem deste 
refrigerador é de 0,80m (80 cm). Características 
construtivas Gabinete tipo monobloco revestido interna e 
externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm). 
Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com 
espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 
kg/m3. Pés fixos em material metálico e maciço com 
revestimento de borracha resistente. Portas revestidas 
interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 
mm), batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 
cm de altura, com tolerância +/- 5%. Isolamento da porta de 
poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3. Vedação hermética em 
todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta 
magnética sanfonada. Puxadores, trincos e dobradiças em 
aço inox. Trincos com travamento automático, ou sistema 
de imã resistente ao peso da porta. Barreira térmica em 
todo o perímetro dos batentes das portas para evitar a 
condensação, constituída de resistência elétrica de baixa 
potência, intercambiável. Sistema de controle de 
temperatura por meio de termostato regulável, dotado de 
termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil 
acesso. Sistema de refrigeração completa com unidade 
compressora selada, com forçador de ar (ar forçado) 
situado na parte superior interna do refrigerador. 
Temporizador para degelo com o evaporador situado na 
parte frontal do aparelho, com degelo por resistência, com 
condensadores em cano de cobre em volta por transmissão 
térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, no 
mínimo, 1/2 HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme 
tensão local), com sistema de ar forçado e degelo 
automático (sistema “frost-free”). Obs.: O compressor deve 
ser instalado na parte superior do equipamento. Gás 
refrigerante R600a, R134a ou R290. Oito (8) prateleiras 
removíveis em grade de aço inox, perfil de seção circular 
com diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre 
arames. As paredes internas do gabinete devem ser 
dotadas de dispositivos em aço inox que possibilitem o 

UN. 2 2 
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ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 mm). 
Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 
22 (0,79mm). A base deve ter formato de bandeja com 
rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido 
derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas 
ao seu escoamento. Painel superior em aço inox, em chapa 
22 (0,79mm), para proteção do sistema de refrigeração e 
elétrico do equipamento, com comando automatizado, 
programador, termômetro digital e controle de temperatura. 
Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para 
compressão dos fios. Todo o sistema elétrico deve ser 
fixado ao gabinete por meio de braçadeiras. O equipamento 
deve ser projetado para a temperatura de trabalho de até + 
8ºC quando submetido a ambientes de até + 43ºC. Devem 
ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que 
permitam a otimização no consumo de energia durante a 
sua vida útil. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. Tensão 
(voltagem): monovolt – 127V / 220V (conforme demanda) 
ou Bivolt. Indicação da tensão (voltagem) no cordão de 
alimentação (rabicho) do aparelho. Cordão de alimentação 
com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. Matérias Primas, 
Tratamentos e Acabamentos. As matérias primas utilizadas 
na fabricação do produto devem atender às normas 
técnicas específicas para cada material. Revestimento 
interno e externo do gabinete, do piso e das portas em aço 
inox AISI 304, acabamento brilhante. Prateleiras em arame 
de aço inox AISI 304. Parafusos e porcas de aço inox. 
Painel superior para proteção do sistema de refrigeração e 
elétrico do equipamento em aço inox AISI 304. Ponteiras 
das sapatas em poliamida 6.0. No produto acabado, o filme 
plástico de proteção das chapas de aço inox deve poder ser 
facilmente removido pelo usuário, sendo imprescindível que 
na montagem do aparelho o filme seja previamente 
removido: de todas as suas partes internas; das dobras das 
portas; de qualquer outra parte junto a dobras; Sob qualquer 
elemento sobreposto. O equipamento deve ter acabamento 
externo apropriado e sem parafusos e arrebites aparentes. 
Elementos de fixação expostos, parafusos, porcas e 
arruelas deverão ser fabricados em aço inox, garantindo 
proteção adequada contra corrosão/oxidação. Todas as 
soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser 
de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não 
devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas 
ou escórias. Todas as partes metálicas deverão estar 
isentas de rebarbas e arestas cortantes. 

 
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO 

O valor empenhado do Termo nº. 202101363-5 é de R$ 54.467,23 e o valor estimado de 

contrapartida é de R$ 54,52. 

ITEM ELETRODOMÉSTICOS UND QTD Vlr. Unitário Vlr. Total 

1 Bebedouro de 50 litros – Linha Comercial UN. 4 R$ 1.861,67 R$ 7.446,68 

2 Bebedouro Elétrico Acessível Linha UN. 4 R$ 1.426,44 R$ 5.705,76 
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Doméstica 

3 
Espremedor de frutas cítricas linha 

comercial 
UN. 2 R$ 246,52 R$ 493,04 

4 Fogão Industrial 3 bocas UN. 3 R$ 2.013,44 R$ 6.040,32 

5 Forno Microondas-30 Litros UN. 4 R$ 427,35 R$ 1.709,40 

6 Freezer Vertical 500 ML – Linha Comercial UN. 2 R$ 5.655,92 R$ 11.311,84 

7 
Lavadora de roupa de 11kg – Linha 

doméstica 
UN. 2 R$ 1.539,97 R$ 3.079,94 

8 Liquidificador Semi-Industrial – 2 litros UN. 2 R$ 822,19 R$ 1.644,38 

9 
Processador de alimentos /centrífuga 

(Doméstico) 
UN. 2 R$ 655,60 R$ 1.311,20 

10 
Refrigerador Tipo doméstico ‘FrostFree’ de 

410L – Linha Doméstica 
UN. 1 R$ 2.468,19 R$ 2.468,19 

11 
Refrigerador Vertical em inox 4 portas 

(1.000L) – Linha comercial 
UN. 2 R$ 6.655,50 13.311,00 

SUBTOTAL 28  R$54.521,75 

O valor empenhado do Termo nº. 202101648-5 é de R$ 50.418,23 e o valor estimado de 

contrapartida é de R$ 50,47. 

ITEM ELETRODOMÉSTICOS UND QTD Vlr. Unitário Vlr. Total 

1 Bebedouro de 50 litros – Linha Comercial UN. 2 R$ 1.861,67 R$ 3.723,34 

2 
Bebedouro Elétrico Acessível Linha 

Doméstica 
UN. 2 R$ 1.426,44 R$ 2.852,88 

3 
Espremedor de frutas cítricas linha 

comercial 
UN. 1 R$ 246,52 R$ 246,52 

4 Fogão Industrial 3 bocas UN. 2 R$ 2.013,44 R$ 4.026,88 

5 Fogão Industrial 6 bocas UN. 2 R$ 4.412,78 R$ 8.825,56 

6 Forno Microondas-30 Litros UN. 2 R$ 427,35 R$ 854,70 

7 Freezer Vertical 500 ML – Linha Comercial UN. 1 R$ 5.655,92 R$ 5.655,92 

8 
Lavadora de roupa de 11kg – Linha 

doméstica 
UN. 2 R$ 1.539,97 R$ 3.079,94 

9 Liquidificador Semi-Industrial – 2 litros UN. 2 R$ 822,19 R$ 1.644,38 

10 
Processador de alimentos /centrífuga 

(Doméstico) 
UN. 2 R$ 655,60 R$ 1.311,20 

11 
Refrigerador Tipo doméstico ‘FrostFree’ de 

410L – Linha Doméstica 
UN. 2 R$ 2.468,19 R$ 4.936,38 

12 
Refrigerador Vertical em inox 4 portas 

(1.000L) – Linha comercial 
UN. 2 R$ 6.655,50 R$ 13.311,00 

SUBTOTAL 22  R$ 50.468,70 
 

Observações: 

 Serão aceitos produtos com características técnicas iguais ou superiores ao edital. 

 Deverá ser apresentada amostra em catálogo de todos os itens. 
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OBJETIVO: 

JUSTIFICATIVA: 

 Por esse processo se tratar de Emenda Parlamentar, os equipamentos devem ser idênticos tanto 

na descrição quanto nas especificações, e todos os itens do objeto principal do processo em 

andamento tem as especificações diferentes ao exigido pelo FNDE. 

 O objeto será dividido em lotes, um lote para cada Termo de Compromisso e cada lote é composto 

por Equipamentos e Utensílios de cozinha. O objeto será necessariamente dividido em lotes para 

que o município consiga adequar e garantir os recursos da Emenda Parlamentar. 

 

Este   Termo   de   Referência tem como   objetivo   a perfeita   e completa 

identificação do objeto que se pretende, suas especificações, quantidades, condições de 

execução, etc., o que é pressuposto fundamental para a instauração da licitação, de modo a 

propiciar, tanto à Administração Pública quanto aos licitantes, o conhecimento pleno do 

objeto, de forma detalhada, precisa, suficiente e clara, sendo vedadas condições que 

frustrem a competitividade e não guardem relação com a finalidade almejada com a 

instauração do certame. 

Objetiva-se em fornecimento de Equipamentos e Utensílios de Cozinha para as escolas 

municipais de Afonso Cláudio-ES considerando que os Equipamentos e Utensílios de 

Cozinha mais antigos utilizados nas escolas já se encontram com um considerável desgaste 

natural, provocado, notadamente, por um período estendido de utilização e pela ação do 

tempo. Em razão disso, alguns com extenso tempo de utilização necessitam serem objetos 

de substituição. 

 

Considerando a demanda apresentada pelo setor requisitante da Secretaria Municipal de 

Educação, por meio do Estudo Técnico Preliminar, a contratação/aquisição exposta no 

objeto a seguir desse Termo de Referência se faz necessária tendo em vista a organização 

das escolas e vida acadêmica dos alunos nas escolas pertencentes a esta municipalidade. 

Considerando a liberação dos Termos de Compromisso – TCnºs 202101363-5 e 

202101648-5 celebrados entre o Ministério da Educação – MEC e o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE e o Município de Afonso Cláudio – ES. 

Considerando que os TCs referem-se às iniciativas planejadas pelo município no PAR em 

2020, e que tais iniciativas são para a aquisição de Equipamentos e Utensílios de Cozinha, 

as quais, foram indicadas para serem custeadas pela Emenda Parlamentar. 

A presente licitação é justificada pela necessidade de aquisição de Equipamentos e 

Utensílios de Cozinha através da emenda parlamentar em conformidade com o 
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planejamento da Secretaria Municipal de Educação de Afonso Cláudio-ES, considerando 

metas e estratégias do Plano Municipal de Educação e Plano Plurianual 2022-2025. 

Salientamos que alguns Equipamentos e Utensílios de Cozinha mais antigos utilizados nas 

escolas já se encontram com um considerável desgaste natural, provocado, notadamente, 

por um período estendido de utilização e pela ação do tempo. Em razão disso, alguns com 

extenso tempo de utilização necessitam serem objetos de substituição. A aquisição será de 

forma integral de EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA para compor a 

infraestrutura física das unidades escolares planejadas através do Plano de Ações 

Articuladas – PAR. 

Diante do exposto, cabe ressaltar que os Equipamentos e Utensílios de Cozinha a serem 

adquiridos e que são objetos integrantes desse Termo de referência, foram extraídos do 

planejamento do PAR – Plano de Ações Articuladas do município, onde foram pontuadas as 

demandas existentes e após análise o FNDE pactuou com o município os itens do referido 

Termo de Compromisso – Equipamentos e Utensílios de Cozinha. 

Entre os argumentos que embasam o processo de compra, podemos enfatizar a melhoria 

contínua de um ambiente educacional equipado, que visa focar na qualidade do ensino e na 

aprendizagem dos alunos com vistas ao aprimoramento dos indicadores educacionais. 

O quantitativo estimado foi obtido com base no levantamento realizado pela Coordenação 

de Infraestrutura da SEMED a partir da consulta realizada com Unidades Escolares. 

Existe processo vigente de aquisição de eletrodomésticos com itens correlacionados ao 

pretendidos, entretanto, por esse processo se tratar de Emenda Parlamentar, os 

equipamentos devem ser idênticos tanto na descrição quanto nas especificações, e todos os 

itens do objeto principal do processo em andamento tem as especificações diferentes ao 

exigido pelo FNDE. O Plano de Ações Articuladas – PAR programa do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE considerando o que dispõe a LEI Nº. 12.695, de 25 

de julho de 2012 e a Resolução do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) nº. 03, de 29 de abril de 2020 no inciso III diz: 

“Executar os programas em conformidade com as normas específicas editadas pelo FNDE 

para execução do PAR e das demais ações financiadas.” E ainda no inciso VI onde diz: 

“Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no 

comprimento das ações pactuadas neste Termo de Compromisso e dentro do cronograma 

de execução estabelecido.”. Portanto, não permite que os recursos financeiros oriundos da 

Emenda Parlamentar sejam usados para adquirir os objetos fora desse processo das ações 

pactuadas no Termo do Compromisso. 

A aquisição visa propiciar um ambiente de trabalho motivador, na medida em que dá a 
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DA EXECUÇÃO: 

oportunidade de substituição dos bens sem condições de uso, mantendo e preservando a 

saúde e bem estar dos funcionários e alunos da escola. 

Neste contexto, buscamos através do presente Termo de Referência, definir uma 

contratação capaz de possibilitar ao Município de Afonso Cláudio/ES de forma eficaz e 

transparente e que propicie, acima de tudo, uma maior economicidade para a Administração 

Pública, através de um maior controle de  gastos e preços mais vantajosos. 

 
 

A execução dos serviços devem seguir os procedimentos e especificações constantes 

neste Termo de Referência. 

Por se tratar de Emenda Parlamentar, os Equipamentos e Utensílios de Cozinha possuem 2 

(dois) termos de compromisso de emendas conforme objeto deste Termo de Referência 

devidamente especificado e deverão ser idênticos e deverão ser entregues na Secretaria 

Municipal de Educação de Afonso Cláudio/ES, localizada na Rua Eliezer Lacerda Fafá, nº 

46, Bairro São Tarcísio, Afonso Cláudio/ES. 

O objeto será dividido em lotes, um lote para cada Termo de Compromisso e cada lote é 

composto por Equipamentos e Utensílios de cozinha. O objeto será necessariamente 

dividido em lotes para que o município consiga adequar e garantir os recursos da Emenda 

Parlamentar. 

A entrega deverá ser realizada no prazo máximo de 7(sete) dias corridos após 

recebimento da ordem de fornecimento pela empresa contratada de segunda-feira a 

sexta-feira de 07h00min as 17h00min a combinar com antecedência o serviço com a 

CONTRATANTE. 

A empresa deverá fornecer os produtos descritos dentro dos padrões especificados, 

assumindo inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento das obrigações pactuadas. 

No momento da entrega dos itens, será realizada a conferência dos produtos para avaliar se 

os produtos atendem os requisitos mínimos do descritivo, assinado pelos fiscais de contrato. 

Caso os produtos não estejam em conformidade com as exigências do objeto contratual, 

estes serão devolvidos para que a contratada faça a sua substituição por produtos que 

atendam a estas especificações no prazo máximo de 2 (dois) dias corridos. Além disso, não 

serão aceitos os produtos com defeito, deteriorados, usados, incompletos de má qualidade, 

que apresentem avarias de qualquer natureza, vícios de qualidade ou quantidades 



Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio 
Estado do Espírito Santo 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

17 Rua Eliezer Lacerda Fafá, 46 – Bairro São Tarcísio - Afonso Cláudio – Espírito Santo – Tel.: (27) 3735-4043 

 

 

decorrentes de fabricação ou de transporte inadequado. 

Os bens permanentes deverão possuir garantia mínima de 12 meses, sendo que, durante 

este período, constatado defeito, a Contratada se obriga a substituir o produto no prazo de 

07 dias de sua notificação sem ônus adicional para a Contratante. O prazo garantia 

começará será contado a partir do Recebimento Definitivo do produto. 

Caso a entrega e/ou substituição dos Equipamentos e Utensílios de Cozinha não ocorra no 

prazo determinado, estará à contratada incorrendo em atrasos e consequentemente estará 

sujeita à aplicação de sanções. 

Os objetos em questão, contidos neste Termo de Referência não poderão sofrer alterações 

por parte da CONTRATADA sem aprovação da CONTRATANTE. 

O transporte e a descarga dos produtos nos locais designados correrão por conta exclusivos 

da empresa CONTRATADA, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente 

devendo cumprir todas as obrigações, assumindo como exclusivamente seus os riscos e 

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

objeto em perfeitas condições, conforme especificações. 

Caso o produto seja entregue em desacordo com os requisitos estabelecidos pela 

Secretaria Municipal de Educação, ou em quantidade inferior ao estabelecido, à empresa 

deverá substituí-lo, reparar, corrigir ou complementá-lo às suas expensas no prazo máximo 

02 (dois) dias e a entrega poderá eventualmente ser suspensa ou alterada, a critério desta 

Secretaria. 

A CONTRATADA deverá comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do 

prazo previsto, com a devida comprovação. 

Fica reservado a esta Secretaria em qualquer fase do certame, o direito de realizar testes 

que comprovem as qualidades dos produtos ofertados. Para tanto, o produto será submetido 

a análises técnicas pertinentes e ficam, desde já, cientes os licitantes de que o produto 

considerado insatisfatório em qualquer das análises será automaticamente recusado, 

devendo ser, imediatamente, substituído no prazo máximo de 02 (dois) dias, a contar da 

data da análise. 

O fiscal de contrato Jorge Luiz Araujo Coelho, fiscalizará o fornecimento dos objetos, e 

após, irá atestar/aprovar a entrega, registrar a entrega conforme previsto neste Termo de 

Referência. 
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

Após verificação da qualidade e conformidade, o Fiscal do Contrato atestará a Nota Fiscal, 

para proceder com o pagamento. 

 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Fornecer o objeto de acordo com a solicitação da CONTRATANTE, no prazo de até 

07(sete) dias úteis contados do recebimento da nota de empenho e ordem de fornecimento. 

b) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes dos serviços 

a serem licitados. 

c) Garantir a qualidade dos objetos de maneira cuidadosa para que o melhor produto seja 

entregue. 

d) Atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata no limite do quantitativo 

registrado. 

e) Todos os objetos deverão ser idênticos ao exposto na Emenda Parlamentar; 

f) A contratada não poderá, em hipótese alguma, transferir a responsabilidade para outros, 

sejam técnicos, fabricantes e quaisquer outros. 

g) Assinar a Ata de Registro de Preços até 05 (cinco) dias úteis contados da convocação 

para sua formalização pela CONTRATANTE. 

h) A CONTRATADA deverá apresentar, catálogo dos objetos, amostra dos produtos, no 

prazo de até 02 (dois) dias contados, para serem analisados pela CONTRATANTE. 

i) Responsabilizar-se por todos os ônus referentes à entrega dos itens, incluindo impostos, 

empregados e todas as despesas, diretas e indiretas decorrentes do cumprimento das 

obrigações assumidas para a perfeita execução do contrato, inclusive frete, sem qualquer 

ônus à CONTRATANTE. 

j) Manter, durante toda a execução do Contrato/Ata de Registro de Preços, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII   do art. 55 da Lei 

8.666/1993. 

k) Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, 

defeitos ou incorreções no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após o recebimento da 

notificação; 

l) Comunicar, por escrito (via e-mail), a ocorrência de qualquer anormalidade de caráter 
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

urgente que impossibilite o cumprimento da contratação, prestar os esclarecimentos e 

comprometer-se com novos prazos que julgar necessários à CONTRATANTE em até 5 

(cinco) dias; 

m) Não transferir a terceiros, por qualquer forma nem mesmo parcialmente, as obrigações 

da contratação sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE; 

n) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar à 

CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da má qualidade do produto; 

o) Assumir toda e qualquer responsabilidade quanto à qualidade dos Equipamentos e 

Utensílios de Cozinha; 

p) Executar os serviços fielmente, de acordo com especificações deste documento, não 

sendo admitidas quaisquer alterações sem prévio conhecimento e aprovação por parte da 

CONTRATANTE. 

q) Participar, com representante credenciado em nome da empresa CONTRATADA, de 

todas as reuniões e outras atividades de coordenação, planejamento, acompanhamento e 

avaliação que venham a ser convocadas pela CONTRATANTE. 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Assegurar-se do bom fornecimento dos objetos, verificando sempre a qualidade dos 

mesmos. 

b) Assegurar-se de que os preços apresentados são os preços contratados e ofertados pela 

CONTRATADA. 

c) Não receber os Equipamentos e Utensílios de Cozinha dissonantes das especificações 

contidas neste Termo de Referência. 

d) Devolver os Equipamentos e Utensílios de Cozinha que, recebidos provisoriamente, 

apresentarem discrepância em relação às especificações contidas neste Termo de 

Referência, no Edital ou na Ata de Registro de Preços após a entrega; 

e) Designar formalmente o Fiscal e Gestor de Contrato. 

f) Zelar para que durante toda a vigência do contrato/ata de registro de preços sejam 

mantidos, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital. 

g) Fiscalizar, através do Fiscal e Gestor do Contrato, o cumprimento das obrigações 

contratuais pela CONTRATADA. 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO: 

h) Prestar esclarecimentos necessários, atinentes ao objeto desta contratação, que 

venham a ser solicitados pela CONTRATADA. 

i) Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidos neste Termo de 

Referência e Edital. 

j) Proceder ao pagamento à contratada após atesto do Fiscal do Contrato na nota 

fiscal/fatura, nas condições estabelecidas no contrato. 

k) Aplicar à CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais, resguardada a 

defesa prévia. 

l) Atestar as notas fiscais e ou faturas relativas aos serviços prestados. 

m) Notificar a contratada sobre falhas e defeitos observados na execução, bem como 

possíveis irregularidades que venham a ser observadas, ficando assegurado ao contratante 

o direito de ordenar a suspensão dos serviços, obedecendo os prazos já citados. 

 

A CONTRATANTE   pagará   à   CONTRATADA   pelo   objeto   efetivamente adquirido, 

até o 30º dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente 

aceita pelo CONTRATANTE, conforme descrito no Edital. 

A nota fiscal deverá vir com o mesmo CNPJ e Razão Social da empresa vencedora da 

licitação, discriminando os itens, quantidades, número do empenho correspondente e da 

licitação, bem como a identificação do pagamento com recurso do FNDE e do PAR no 

campo observação da nota fiscal, e outros dados necessários à perfeita compreensão do 

documento de cobrança. 

 

 

O prazo de execução dos serviços a serem contratados é de 07 (sete) dias úteis, contados 

da assinatura da Ordem de Serviços e de acordo com o cronograma físico-financeiro 

apresentado pelo licitante vencedor. 

O presente Objeto descrito neste Termo de Referência, estará sob vigência contratual de 01 

(um) ano, baseando-se no quadro do quantitativo estimado e podendo ter sua quantidade 

reavaliada. 

 

 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 
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DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A fiscalização será realizada pela CONTRATANTE, através de servidor(es) formalmente 

designado(s), conforme Termo de Designação de Fiscal e Gestor de Contrato, 

responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, competindo-

lhe atestar a realização do serviço, observando as disposições deste Contrato, sem o que 

não será permitido qualquer pagamento. 

Quaisquer exigências da fiscalização da contratante inerentes ao objeto do presente Termo 

de Referência deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA sem qualquer ônus 

para a CONTRATANTE. 

 

Trata-se de uma aquisição em conformidade com o planejamento da Secretaria Municipal 

de Educação de Afonso Cláudio-ES, considerando metas e estratégias do Plano Municipal 

de Educação e Plano Plurianual 2022- 2025. 

Considerando o valor estimado pelo Departamento Requisitante, por meio de Estudo 

Técnico Preliminar, as despesas em questão correrão à conta de recursos específicos 

consignados no orçamento deste exercício, prevendo a distribuição percentual de 

participação na despesa por etapa de ensino ou unidade administrativa, conforme na 

dotação abaixo discriminada e disponilizada pelo Departamento de execução orçamentária 

da Secretaria Municipal de Educação. 

Repasse de emenda através do termo de compromisso nº. 202101363-5 - Valor: R$ 54.467,23  
Projeto/atividade: 0901.1236100232.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Elemento de despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Ficha: 0000324  Fonte: 11240000000 
  
Contrapartida ao termo de compromisso - Valor: R$ 54,52 
Projeto/atividade: 0901.1236100232.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Elemento de despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Ficha: 0000324  Fonte: 11110000000 
  
Repasse de emenda através do termo de compromisso nº. 202101648-5 - Valor: R$ 50.468,70 
Projeto/atividade: 0901.1236100232.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Elemento de despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Ficha: 0000324  Fonte: 11240000000 
  
Contrapartida ao termo de compromisso - Valor: 50,47 
Projeto/atividade: 0901.1236100232.067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Elemento de despesa: 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
Ficha: 0000324  Fonte: 11110000000  
 
 
A transferência de recursos para o pagamento dos Equipamentos e Utensílios de Cozinha 

será realizada pelo FNDE ao município, após a comprovação no SIMEC/PAR da cópia dos 

contratos bem como das Notas Fiscais que serão anexadas ao sistema, comprovando a 
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SANÇÕES CONTRATUAIS 

aquisição dos itens pactuados. O FNDE realiza o pagamento conforme a disponibilidade 

orçamentária. 
 

A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº8.666/1993 e no 

Contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil   e criminal, às sanções 

estabelecidas no Edital. 

 

 

Dúvidas na interpretação deste Termo de Referência poderão ser esclarecidas e suprimidas 

pela Secretaria Municipal de Educação. 

O termo em questão foi elaborado pelo Departamento de Compras e Contratos-SEMED em 

consulta ao Departamento Requisitante. 

 
 
Afonso Cláudio - ES, 05 de julho de 2022. 
 
 
 

        Jorge Luiz Arajo Coelho           
     Coordenação de Edificações  
 
 
 

Aprovação 
 

Aprovo, em de julho de 2022 
 
 

 

Valquíria Karla Carnielli Tonoli 
Secretária Municipal de Educação 

Decreto nº 030/2021 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

_______________________________ 
Lugélia Alini Valim Ribeiro Küster 

Departamento de Compras e Contratos 
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Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00001 - Lote 00001Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaEPP/ME

BEBEDOURO ELÉTRICO COMERCIAL
DE, - NO MÍNIMO, DUAS TORNEIRAS
TIPO LAVATÓRIO, COM CAPACIDADE
DE REFRIGERAÇÃO QUE GARANTA
UMA VAZÃO MÍNIMA DE 50
LITROS/HORA DE AGUA GELADA.
CAPACIDADE E CARACTERÍSTICAS
GERAIS CAPACIDADE
MÍNIMA: 50 LITROS/HORA DE ÁGUA
GELADA (PARA ATENDER
AMBIENTE ESCOLAR DE 80
ALUNOS/CRIANÇAS
APROXIMADAMENTE). PARA
INSTALAÇÃO NO PISO, PREVENDO
USO
EM ESCOLAS E CRECHES. COM PÉS
REGULÁVEIS E
ANTIDERRAPANTES. COM
TERMOSTATO REGULÁVEL PARA
AJUSTE DA
TEMPERATURA; SISTEMA DE
FILTRAGEM QUE INCLUA RETENÇÃO
DE
PARTÍCULAS (PIII) E REDUÇÃO DE
CLORO (CI). PIA EM AÇO INOX
POLIDO. GABINETE EM AÇO INOX OU
CHAPA ELETROZINCADA. 2
(DUAS) TORNEIRAS PARA COPO TIPO
LAVATÓRIO (OU SIMILAR),
REGULÁVEIS E DE FÁCIL
ACIONAMENTO PELOS USUÁRIOS
PREVISTOS: CRIANÇAS EM ESCOLAS
E CRECHES. RESERVATÓRIO DE
ÁGUA EM MATERIAL RESISTENTE,
ATÓXICO E DE FÁCIL LIMPEZA
(POLIPROPILENO OU AÇO INOX).
SERPENTINA EM AÇO INOX AISI
304. ISOLAMENTO TÉRMICO
APROPRIADO PARA O DESEMPENHO
PREVISTO. PREVISÕES PARA
LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DRENO.
MANGUEIRAS ATÓXICAS E
ADAPTADOR(ES) PARA CONEXÃO
COM A
REDE HIDRÁULICA. BAIXO CONSUMO
DE ENERGIA, COM
TERMOSTATO PARA CONTROLE
AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA
ÁGUA. GÁS REFRIGERANTE R600A
OU R134A. DRENO PARA
LIMPEZA DA CUBA. RALO SIFONADO
QUE BARRA O MAU CHEIRO
PROVENIENTE DO ESGOTO. NÃO
POSSUIR CANTOS VIVOS, ARESTAS
OU QUAISQUER OUTRAS SALIÊNCIAS
CORTANTES OU PERFURANTES
DE MODO A NÃO CAUSAR
ACIDENTES. A CUBA, AS TORNEIRAS
E
O(S) FILTRO(S) DEVEM FAZER PARTE
INTEGRAL DO EQUIPAMENTO,
NÃO PODENDO CONSIDERÁ-LAS

6,000UN00032055001 2251,02 13506,12Sim
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COMO ITENS ADICIONAIS. TENSÃO
(VOLTAGEM): MONOVOLT – 127 V /
220 V (CONFORME
DEMANDA) OU BIVOLT.
DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO,
PLUGUE
E CONECTORES ELÉTRICOS
COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE
OPERAÇÃO. INDICAÇÃO DA TENSÃO
(VOLTAGEM) NO CORDÃO DE
ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO
APARELHO.

13506,12Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00002 - Lote 00002Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaEPP/ME

BEBEDOURO ELÉTRICO, LINHA
DOMÉSTICA, TIPO PRESSÃO, -
ACESSÍVEL, COM CAPACIDADE DE
REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 6
LITROS/H. CAPACIDADE E
CARACTERÍSTICAS GERAIS.
CAPACIDADE MÍNIMA DE
REFRIGERAÇÃO: 6 LITROS POR HORA
(PARA ATENDER AMBIENTE ESCOLAR
DE 40 ALUNOS/CRIANÇAS
APROXIMADAMENTE). O BEBEDOURO
DEVE SER ACESSÍVEL, EM
CONFORMIDADE À NBR 9050/2005,
ATENDENDO CRITÉRIOS DE DESENHO
UNIVERSAL (ACESSO FACILITADO E
ABRANGENTE). PARA FIXAÇÃO EM
PAREDE (ALTURA REGULÁVEL)
PREVENDO USO EM ESCOLAS E
CRECHES. SISTEMA DE FILTRAGEM
QUE INCLUA RETENÇÃO DE
PARTÍCULAS (PIII) E REDUÇÃO DE
CLORO (CI). OBS.: BEBEDOUROS
DESTE TIPO PRECISAM DE CONDIÇÕES
MÍNIMAS DE PRESSÃO DE ÁGUA PARA
UM CORRETO FUNCIONAMENTO,
PORTANTO, CABERÁ À
CONTRATANTE, COM A ASSESSORIA
TÉCNICA DO FORNECEDOR, VERIFICAR
AS CONDIÇÕES MÍNIMAS
NECESSÁRIAS ANTES DA AQUISIÇÃO
DO BEBEDOURO. CARACTERÍSTICAS
CONSTRUTIVAS PIA EM AÇO INOX
POLIDO. GABINETE EM AÇO INOX OU
CHAPA ELETROZINCADA. TORNEIRAS
EM LATÃO CROMADO DE FÁCIL E
SUAVE ACIONAMENTO.
ACIONAMENTO ELÉTRICO MEDIANTE
BOTÕES INDEPENDENTES PARA ÁGUA
GELADA E NATURAL. IDENTIFICAÇÃO
DOS BOTÕES, COM INDICAÇÃO EM
TEXTO E PARA LEITURA TÁTIL
(BRAILLE). 2 (DUAS) TORNEIRAS EM
HASTE PARA COPO, COM JATO
REGULÁVEL. OBS.: VISANDO
MELHORES CONDIÇÕES DE HIGIENE
PARA AS CRIANÇAS, O BEBEDOURO
NÃO TERÁ TORNEIRA TIPO JATO
PARA BOCA. RESERVATÓRIO DE

6,000UN00032056002 1656,75 9940,50Sim
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ÁGUA EM AÇO INOX AISI 304.
SERPENTINA EXTERNA COM
ISOLAMENTO TÉRMICO. PREVISÕES
PARA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
DRENO. MANGUEIRAS ATÓXICAS.
BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM
TERMOSTATO PARA CONTROLE
AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA
ÁGUA. GÁS REFRIGERANTE R600A
OU R134A. OBS.: O GÁS A SER
UTILIZADO NO PROCESSO DE
REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER
PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO E
DEVERÁ POSSUIR BAIXO ÍNDICE GWP
(“GLOBAL WARMING POTENTIAL” –
POTENCIAL DE AQUECIMENTO
GLOBAL), CONFORME LEGISLAÇÃO
PERTINENTE. DRENO PARA LIMPEZA
DA CUBA. RALO SIFONADO QUE
BARRA O MAU CHEIRO PROVENIENTE
DO ESGOTO. NÃO POSSUIR CANTOS
VIVOS, ARESTAS OU QUAISQUER
OUTRAS SALIÊNCIAS CORTANTES OU
PERFURANTES DE MODO A NÃO
CAUSAR ACIDENTES. A CUBA, AS
TORNEIRAS E O(S) FILTRO(S) DEVEM
FAZER PARTE INTEGRAL DO
EQUIPAMENTO, NÃO PODENDO
CONSIDERÁ-LAS COMO ITENS
ADICIONAIS. TENSÃO (VOLTAGEM):
MONOVOLT – 127 V / 220 V
(CONFORME DEMANDA).
DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO,
PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS
COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE
OPERAÇÃO. INDICAÇÃO DA TENSÃO
(VOLTAGEM) NO CORDÃO DE
ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO
APARELHO.

9940,50Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00003 - Lote 00003Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaEPP/ME

ESPREMEDOR AUTOMÁTICO DE
FRUTAS CÍTRICAS, - COMERCIAL, COM
COPO COLETOR DE 1 LITRO.
CAPACIDADE MÍNIMA: 1 LITRO. JOGO
DE CONES DE EXTRAÇÃO
(CARAMBOLA/CASTANHA)
COMPOSTO POR: 1 UNIDADE PEQUENA
(PARA LIMÃO); 1 UNIDADE GRANDE
(PARA LARANJA). ACESSÓRIOS:
COPO COLETOR DE 1 LITRO, NO
MÍNIMO; 2 CASTANHAS DE
TAMANHOS DIFERENTES (PARA
LARANJA E LIMÃO); 1
COADOR/PENEIRA; E 1 TAMPA.
GABINETE (CORPO) FABRICADO EM
AÇO INOX. COPO SUPERIOR
DESMONTÁVEL COM BICA. MOTOR DE,
NO MÍNIMO, 1/4 HP. BASE
ANTIDERRAPANTE.
DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO,
PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS

3,000UN00032057003 322,13 966,39Sim
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COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE
OPERAÇÃO. TENSÃO (VOLTAGEM):
MONOVOLT – 127 V / 220 V
(CONFORME DEMANDA) OU BIVOLT.
INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM)
NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO
(RABICHO) DO APARELHO. CORDÃO
DE ALIMENTAÇÃO COM 1,5 M DE
COMPRIMENTO, COMO MÍNIMO.
MATÉRIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E
ACABAMENTOS AS MATÉRIAS
PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO
DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER
ÀS NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
PARA CADA MATERIAL. GABINETE
(CORPO) FABRICADO EM AÇO INOX.
COPO SUPERIOR FABRICADO EM AÇO
INOX OU EM ALUMÍNIO. COPO
COLETOR (JARRA) TAMPA E PENEIRA
FABRICADOS EM AÇO INOX, ALUMÍNIO
OU PLÁSTICO. JOGO DE CONES DE
EXTRAÇÃO
(CARAMBOLA/CASTANHA) EM
POLIESTIRENO. ELEMENTOS DE
FIXAÇÃO EXPOSTOS, PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS DEVERÃO SER
FABRICADOS EM AÇO INOX,
GARANTINDO PROTEÇÃO ADEQUADA
CONTRA CORROSÃO/OXIDAÇÃO.
TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS
COMPONENTES EM AÇO INOX
DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E
POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E
HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO
APRESENTAR PONTOS CORTANTES,
SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS.
TODAS AS PARTES METÁLICAS
DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE
REBARBAS E ARESTAS CORTANTES.

966,39Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00004 - Lote 00004Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaEPP/ME

FOGÃO INDUSTRIAL, SEM FORNO,
COM 3 BOCAS, - VIDE TERMO DE
REFERÊNCIA (DESCRIÇÃO COMPLETA
DO OBJETO).

5,000UN00032058004 1479,66 7398,30Sim

7398,30Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00005 - Lote 00005Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaEPP/ME

FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE
SEIS (6) QUEIMADORES COM 1 (UM)
FORNO, - VIDE TERMO DE REFERÊNCIA
(DESCRIÇÃO COMPLETA DO OBJETO).

2,000UN00032059005 3365 6730,00Sim

6730,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00006 - Lote 00006Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaEPP/ME

FORNO MICROONDAS - 30 LITROS, -
DESCRIÇÃO: CERTIFICADO PELO 6,000UN00032060006 549,76 3298,56Sim
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INMETRO, CONFORME ESTABELECIDO
NA PORTARIA N.º174, DE 10 DE ABRIL
DE 2012. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA –
CLASSE A (MAIOR OU IGUAL A 54%).
ISOLAMENTO - CLASSE I 13.2
CAPACIDADE. VOLUME ÚTIL MÍNIMO
DE 30 LITROS, RESULTADO DO
PRODUTO DAS DIMENSÕES INTERNAS
DA CAVIDADE DO EQUIPAMENTO. 13.3
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
GABINETE MONOBLOCO EM AÇO
GALVANIZADO REVESTIDO INTERNA E
EXTERNAMENTE COM PINTURA
ELETROSTÁTICA EM PÓ, NA COR
BRANCA.  ILUMINAÇÃO INTERNA.
PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM
FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS.
TIMER.  RELÓGIO. PORTA COM VISOR
CENTRAL, DOTADA DE PUXADOR
E/OU TECLA DE ABERTURA.
DISPOSITIVOS E TRAVAS DE
SEGURANÇA. SAPATAS PLÁSTICAS.
PRATO GIRATÓRIO EM VIDRO.
DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO,
PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS
COMPATÍVEIS COM A
CORRENTE DE OPERAÇÃO.
PLUGUE E CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO
COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.
VOLTAGEM: 110V OU 220V
(CONFORME DEMANDA).
INDICAÇÃO DA VOLTAGEM NO
CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO
(RABICHO) DO APARELHO.
SELO DE CERTIFICAÇÃO INMETRO.

3298,56Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00007 - Lote 00007Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaEPP/ME

FREEZER VERTICAL COMERCIAL COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 LITROS, -
COM SISTEMA DE AR FORÇADO
(SISTEMA FROST-FREE). CAPACIDADE
E CARACTERÍSTICAS GERAIS
CAPACIDADE TOTAL (VOLUME
INTERNO): MÍNIMA DE QUINHENTOS
(500) LITROS. CONGELADOR
(FREEZER) VERTICAL EM AÇO INOX
COM SISTEMA DE DEGELO
“FROSTFREE” (QUE NÃO PRECISA
DESCONGELAMENTO). GABINETE COM
DUAS (2) PORTAS: SUPERIOR E
INFERIOR, COM AMBOS
COMPARTIMENTOS DE IGUAL
VOLUME. TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO PARA CONGELAMENTO
DE ALIMENTOS, NO MÍNIMO, ENTRE
-16°C E -24°C. LARGURA MÁXIMA DO
FREEZER: 80 CM. COMPRIMENTO
MÁXIMO: 90 CM.
OBS.: A LARGURA DE VÃO LIVRE DA
PORTA DO AMBIENTE PARA
PASSAGEM DESTE FREEZER É DE
0,80M (80 CM). CARACTERÍSTICAS

3,000UN00032061007 4996 14988,00Sim
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CONSTRUTIVAS GABINETE TIPO
MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E
EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM
CHAPA 22 (0,79 MM). ISOLAMENTO DO
GABINETE DE POLIURETANO
INJETADO. PÉS FIXOS EM MATERIAL
METÁLICO E MACIÇO COM
REVESTIMENTO DE BORRACHA
RESISTENTE. PORTAS REVESTIDAS
INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO
INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM).
ISOLAMENTO DA PORTA DE
POLIURETANO INJETADO, COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E
DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3.
VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O
PERÍMETRO DAS PORTAS,
CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA
SANFONADA. PUXADORES, TRINCOS
E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX.
TRINCOS COM TRAVAMENTO
AUTOMÁTICO, OU SISTEMA DE IMÃ
RESISTENTE AO PESO DA PORTA.
BARREIRA TÉRMICA EM TODO O
PERÍMETRO DOS BATENTES DAS
PORTAS PARA EVITAR A
CONDENSAÇÃO, CONSTITUÍDA DE
RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA
POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL.
SISTEMA DE CONTROLE DE
TEMPERATURA POR MEIO DE
TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO
DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM
POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL
ACESSO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
COM UNIDADE COMPRESSORA
SELADA. COMPRESSOR HERMÉTICO
DE, NO MÍNIMO, 1/3 HP, MONOFÁSICO
127 V OU 220 V (CONFORME TENSÃO
LOCAL). TEMPORIZADOR PARA
DEGELO, DOTADO DE COMPRESSOR
HERMÉTICO MONOFÁSICO DE 127 V
OU 220 V (CONFORME TENSÃO
LOCAL), COM SISTEMA DE AR
FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO
(SISTEMA “FROST-FREE”). OBS.: O
COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO
NA PARTE SUPERIOR DO
EQUIPAMENTO. GÁS REFRIGERANTE
R600A, R134A OU R290. QUATRO (4)
PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM GRADE
DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO
CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1/4”.
DISTÂNCIA MÁXIMA DE 25 MM ENTRE
ARAMES. AS PAREDES INTERNAS DO
GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE
DISPOSITIVOS EM AÇO INOX QUE
POSSIBILITEM O AJUSTE DE ALTURA
DAS PRATELEIRAS A CADA 70 MM (+/-
10 MM).
PISO INTERNO DO GABINETE
REVESTIDO EM AÇO INOX, EM CHAPA
22 (0,79MM). A BASE DEVE TER
FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO
PARA O DIRECIONAMENTO DE
QUALQUER LÍQUIDO DERRAMADO NO

6
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INTERIOR DO GABINETE PARA O
DRENO, COM VISTAS AO SEU
ESCOAMENTO.
PAINEL SUPERIOR EM AÇO INOX, EM
CHAPA 22 (0,79MM), PARA
PROTEÇÃO DO SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO DO
EQUIPAMENTO, COM COMANDO
AUTOMATIZADO, PROGRAMADOR,
TERMÔMETRO DIGITAL E CONTROLE
DE TEMPERATURA.
CONEXÕES DE FIAÇÃO COM BORNES
DOTADOS DE PARAFUSOS PARA
COMPRESSÃO DOS FIOS.
TODO O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER
FIXADO AO GABINETE POR MEIO DE
BRAÇADEIRAS.
DEVEM SER UTILIZADOS
COMPONENTES (SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO) QUE PERMITAM A
OTIMIZAÇÃO NO CONSUMO DE
ENERGIA DURANTE A SUA VIDA ÚTIL.
DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO,
PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS
COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE
OPERAÇÃO.
TENSÃO (VOLTAGEM): MONOVOLT –
127V / 220V (CONFORME DEMANDA)
OU BIVOLT.
INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM)
NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO
(RABICHO) DO APARELHO.
CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO COM, NO
MÍNIMO, 2,0 M DE COMPRIMENTO.

14988,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00008 - Lote 00008Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaEPP/ME

LAVADORA DE ROUPA COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 11 KG, -
CAPACIDADE E CARACTERÍSTICAS
GERAIS
LAVADORA DE ROUPAS
AUTOMÁTICA DE USO DOMÉSTICO;
CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL: 11 KG.
DIMENSÕES MÁXIMAS DA LAVADORA
DE ROUPA (LARGURA X
PROFUNDIDADE): 66 X 73 CM.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
GABINETE EXTERNO DO TIPO
MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADO OU
FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ
(EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA.
PAINEL DE CONTROLE EXTERNO
CONTENDO BOTÕES SELETORES E/OU
TECLAS PARA PROGRAMAS DE
LAVAGEM E/OU FUNÇÕES
PRÉ-PROGRAMADAS, NÍVEIS DE
CONSUMO DE ÁGUA, ENXAGUE E
CENTRIFUGAÇÃO. TODAS AS
FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS.
TECLA OU BOTÃO DE ACIONAMENTO

4,000UN00032062008 1594,7 6378,80Sim
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LIGA/DESLIGA. PROGRAMAÇÃO PARA
DIFERENTES TIPOS DE LAVAGEM.
MANGUEIRA PARA ENTRADA D´ÁGUA
COM FILTRO E DE SAÍDA PARA
DRENAGEM. MÍNIMO 3 NÍVEIS DE ÁGUA
CENTRIFUGAÇÃO FILTRO PARA
RETENÇÃO DE FIAPOS DISPENSER
PARA SABÃO DISPENSER PARA
AMACIANTE DISPENSER PARA
ALVEJANTE COMPARTIMENTO
INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU
PLÁSTICO PP (POLIPROPILENO).
ACESSO AO CESTO PELA PARTE
SUPERIOR DA MÁQUINA COR BRANCA
SAPATAS NIVELADORAS
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DA
TAMPA (DESLIGAMENTO OU
TRAVAMENTO) TENSÃO
(VOLTAGEM): MONOVOLT – 127 V OU
220 V (CONFORME DEMANDA).
DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO,
PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS
COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE
OPERAÇÃO. INDICAÇÃO DA TENSÃO
(VOLTAGEM) NO CORDÃO DE
ALIMENTAÇÃO (RABICHO) DO
APARELHO.

6378,80Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00009 - Lote 00009Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaEPP/ME

LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL -
02 LITROS, - DESCRIÇÃO
LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL DE
2 LITROS, FABRICADO EM
CONFORMIDADE COM A NORMA
REGULAMENTADORA DO MINISTÉRIO
DO TRABALHO E EMPREGO NR12 -
SEGURANÇA NO TRABALHO EM
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS.CAPACIDADE COPO
COM CAPACIDADE ÚTIL DE 2 LITROS.
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
COPO REMOVÍVEL, CONFECCIONADO
EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA
ÚNICA, SEM
SOLDAS, COM ESPESSURA DE 1 MM.
FLANGE DO COPO EM MATERIAL
PLÁSTICO INJETADO, EM COR CLARA.
ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE
CHAPA DE 1,25MM, COM BORDAS
REBATIDAS PARA
O LADO INTERNO E SOLDADAS EM
TODA EXTENSÃO DE MODO A NÃO
HAVER RETENÇÃO DE RESÍDUOS.
FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM
SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM
FRESTAS DE MODO A EVITAR O
ACÚMULO DE RESÍDUOS. TAMPA DO
COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA
MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6MM, COM
DOBRAS ESTRUTURAIS QUE
PERMITAM A LIMPEZA INTERNA.
GABINETE DO MOTOR EM AÇO INOX,

4,000UN00032064009 690 2760,00Sim
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ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE
0,6MM, FLANGE SUPERIOR E AO DA
BASE EM MATERIAL PLÁSTICO
INJETADO, EM COR CLARA. DRENO DA
FLANGE POSICIONADO DE MODO A
NÃO HAVER ENTRADA DE LÍQUIDOS
NO GABINETE DO MOTOR. SAPATAS
ANTIVIBRATÓRIAS EM MATERIAL
ADERENTE. FACAS, EIXO, BUCHAS,
PORCA FIXADORA DO EIXO DA FACA
E PINO ELÁSTICO DE TRAÇÃO DA
FACA EM AÇO INOX. O CONJUNTO
FORMADO PELAS FACAS, EIXO E
ELEMENTOS DE FIXAÇÃO DEVE SER
REMOVÍVEL PARA LIMPEZA, SEM A
NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
FERRAMENTAS. FLANGE DE
ACOPLAMENTO DO MOTOR, PINOS DE
TRAÇÃO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO
EM AÇO INOX.  INTERRUPTOR
LIGA/DESLIGA. INTERRUPTOR PARA
PULSAR. MOTOR MONOFÁSICO DE ½
HP. DIMENSIONAMENTO E ROBUSTEZ
DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES
ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A
CORRENTE DE OPERAÇÃO. FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO – FNDE SETOR BANCÁRIO
SUL, QUADRA 2 – BLOCO F – ED.
FNDE BRASÍLIA/DF - www.fnde.gov.br
VOLTAGEM DO APARELHO:
COMUTÁVEL 110 V/ 220 V POR MEIO
CHAVE COMUTADORA. INDICAÇÃO
DA VOLTAGEM NA CHAVE
COMUTADORA.
CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO
(RABICHO) COM 1200 MM DE
COMPRIMENTO.

2760,00Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00010 - Lote 00010Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaEPP/ME

PROCESSADOR DE
ALIMENTOS/CENTRÍFUGA -
DESCRIÇÃO: MULTIPROCESSADOR
700W COM LÂMINAS
MULTIFUNCIONAIS EM AÇO INOX.
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS
(LXAXP): 211X409,4X219MM,
CARACTERÍSTICAS GERAIS POTÊNCIA
DE 700W. • FUNÇÃO PULSE.  3
TAMANHOS DE TIGELAS.
ULTRA WIDE MOUTH™ FEED TUBE -
BOCA ULTRA LARGA DO TUBO DE
ALIMENTAÇÃO QUE PERMITE
ACOMODAR QUALQUER TIPO DE
ALIMENTO COM O MÍNIMO DE
PREPARAÇÃO PRÉVIA.
LÂMINAS MULTIFUNCIONAIS - AS
LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL
PERMITEM TRITURAR, MISTURAR E
MOER O ALIMENTO DE FORMA FÁCIL E
RÁPIDA. BASE DE PLÁSTICO COM
BOTÕES OFF, ON, E PULSE

4,000UN00032063010 682,67 2730,68Sim
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JUNTAMENTE COM O EIXO DE
ACIONAMENTO, QUE GIRA AS
LÂMINAS E OS DISCOS. FUNÇÃO
PULSE PERMITINDO O CONTROLE
PRECISO DA DURAÇÃO E FREQUÊNCIA
DO PROCESSAMENTO. TAMPA DA
TIGELA COM BOCAL LARGO.
SOCADOR COM 2 PEÇAS. TIGELA DE
2,8 LITROS FABRICADA EM
POLICARBONATO. TIGELA DE 2,4
LITROS. E ACESSÓRIOS: DISCO
FATIADOR FINO, DISCO FATIADOR
MÉDIO E DISCO PARA PICAR MÉDIO.
MINI-TIGELA E MINI-LÂMINA - A TIGELA
DE 945 ML E A LÂMINA DE AÇO
INOXIDÁVEL SÃO PERFEITAS PARA
PICAR E MISTURAR PEQUENAS
TAREFAS. DISCO FATIADOR FINO (2
MM).
DISCO FATIADOR MÉDIO (4 MM).
DISCO PARA PICAR MÉDIO (4 MM).
HASTE DO DISCO..
LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL DE
MÚLTIPLAS FUNÇÕES.
LÂMINA PARA MASSAS.

2730,68Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00011 - Lote 00011Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaEPP/ME

REFRIGERADOR VERTICAL LINHA
DOMÉSTICA, - COMBINADO, LINHA
BRANCA, SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO “FROSTFREE” COM
CAPACIDADE MÍNIMA DE 410 LITROS.
CAPACIDADE E CARACTERÍSTICAS
GERAIS GABINETE TIPO DUPLEX COM
2 PORTAS (FREEZER E
REFRIGERADOR). CAPACIDADE TOTAL
MÍNIMA: 410 LITROS. LARGURA
MÁXIMA DO REFRIGERADOR: 75 CM.
REFRIGERADOR VERTICAL
COMBINADO, LINHA BRANCA.
SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
“FROSTFREE”. CARACTERÍSTICAS
CONSTRUTIVAS GABINETE EXTERNO
DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS
REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM
ACABAMENTO EM PINTURA
ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR
BRANCA. PARTES INTERNAS
REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS
MOLDADOS COM RELEVOS PARA
SUPORTE DAS PRATELEIRAS
INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO
DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E
REGULÁVEIS, DE MATERIAL
RESISTENTE. PRATELEIRAS DA PORTA
E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE,
REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. GAVETA
EM MATERIAL RESISTENTE PARA
ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS,
VERDURAS OU LEGUMES. SISTEMA DE
FECHAMENTO HERMÉTICO. BATENTES
DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA

3,000UN00032065011 3236,3 9708,90Sim
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ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS
METÁLICAS. SAPATAS
NIVELADORAS. SISTEMA DE
CONTROLE DE TEMPERATURA
AJUSTÁVEL. SISTEMA DE DEGELO
“FROSTFREE”. GÁS REFRIGERANTE
R600A OU R134A. OBS.: O GÁS A SER
UTILIZADO NO PROCESSO DE
REFRIGERAÇÃO NÃO PODERÁ SER
PREJUDICIAL À CAMADA DE OZÔNIO E
DEVERÁ POSSUIR BAIXO ÍNDICE GWP
(“GLOBAL WARMING POTENTIAL” –
POTENCIAL DE AQUECIMENTO
GLOBAL), CONFORME LEGISLAÇÃO
PERTINENTE. DIMENSIONAMENTO DA
FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES
ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A
CORRENTE DE OPERAÇÃO. TENSÃO
(VOLTAGEM): MONOVOLT – 127 V OU
220 V (CONFORME DEMANDA).
INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM)
NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO
(RABICHO) DO APARELHO.

9708,90Valor Total R$

Especificação QuantidadeUnidadeCódigo

00012 - Lote 00012Lote

Ítem Valor TotalUnitárioMarcaEPP/ME

REFRIGERADOR VERTICAL EM INOX
DE 4 PORTAS - CAPACIDADE MÍNIMA
DE 1000 LITROS, COM SISTEMA
FROST-FREE (DEGELO AUTOMÁTICO).
CAPACIDADE E CARACTERÍSTICAS
GERAIS. GABINETE COM QUATRO (4)
PORTAS. CAPACIDADE TOTAL: MÍNIMA
DE MIL (1000) LITROS. REFRIGERADOR
VERTICAL EM AÇO INOX COM
SISTEMA “FROSTFREE” (DEGELO
AUTOMÁTICO, QUE NÃO PRECISA
DESCONGELAMENTO). TEMPERATURA
DE OPERAÇÃO: ENTRE 0 °C E +7°C
DIMENSÕES EXTERNAS MÁXIMAS:
LARGURA: 1,250 MM; PROFUNDIDADE:
750 MM; ALTURA: 2.000 MM. OBS.: A
LARGURA DE VÃO LIVRE DA PORTA
DO AMBIENTE PARA PASSAGEM
DESTE REFRIGERADOR É DE 0,80M (80
CM). CARACTERÍSTICAS
CONSTRUTIVAS GABINETE TIPO
MONOBLOCO REVESTIDO INTERNA E
EXTERNAMENTE EM AÇO INOX, EM
CHAPA 22 (0,79 MM). ISOLAMENTO DO
GABINETE DE POLIURETANO
INJETADO, COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 55 MM E DENSIDADE MÍNIMA DE 36
KG/M3. PÉS FIXOS EM MATERIAL
METÁLICO E MACIÇO COM
REVESTIMENTO DE BORRACHA
RESISTENTE. PORTAS REVESTIDAS
INTERNA E EXTERNAMENTE EM AÇO
INOX, EM CHAPA 22 (0,79 MM),
BATENTE DAS PORTAS COM MEDIDAS
55 CM DE LARGURA, 65 CM DE
ALTURA, COM TOLERÂNCIA +/- 5%.
ISOLAMENTO DA PORTA DE

4,000UN00032066012 6806,7 27226,80Sim
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POLIURETANO INJETADO, COM
ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM E
DENSIDADE MÍNIMA DE 36 KG/M3.
VEDAÇÃO HERMÉTICA EM TODO O
PERÍMETRO DAS PORTAS,
CONSTITUÍDA DE GAXETA MAGNÉTICA
SANFONADA. PUXADORES, TRINCOS
E DOBRADIÇAS EM AÇO INOX.
TRINCOS COM TRAVAMENTO
AUTOMÁTICO, OU SISTEMA DE IMÃ
RESISTENTE AO PESO DA PORTA.
BARREIRA TÉRMICA EM TODO O
PERÍMETRO DOS BATENTES DAS
PORTAS PARA EVITAR A
CONDENSAÇÃO, CONSTITUÍDA DE
RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE BAIXA
POTÊNCIA, INTERCAMBIÁVEL.
SISTEMA DE CONTROLE DE
TEMPERATURA POR MEIO DE
TERMOSTATO REGULÁVEL, DOTADO
DE TERMÔMETRO DIGITAL, COM
POSICIONAMENTO FRONTAL DE FÁCIL
ACESSO. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
COMPLETA COM UNIDADE
COMPRESSORA SELADA, COM
FORÇADOR DE AR (AR FORÇADO)
SITUADO NA PARTE SUPERIOR
INTERNA DO REFRIGERADOR.
TEMPORIZADOR PARA DEGELO COM
O EVAPORADOR SITUADO NA PARTE
FRONTAL DO APARELHO, COM
DEGELO POR RESISTÊNCIA, COM
CONDENSADORES EM CANO DE
COBRE EM VOLTA POR
TRANSMISSÃO
TÉRMICA CONVECTIVA, DOTADO DE
COMPRESSOR HERMÉTICO DE, NO
MÍNIMO, 1/2 HP, MONOFÁSICO 127 V
OU 220 V (CONFORME TENSÃO
LOCAL), COM SISTEMA DE AR
FORÇADO E DEGELO AUTOMÁTICO
(SISTEMA “FROST-FREE”). OBS.: O
COMPRESSOR DEVE SER INSTALADO
NA PARTE SUPERIOR DO
EQUIPAMENTO. GÁS REFRIGERANTE
R600A, R134A OU R290. OITO (8)
PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM GRADE
DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO
CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 1/4”.
DISTÂNCIA MÁXIMA DE 25 MM ENTRE
ARAMES. AS PAREDES INTERNAS DO
GABINETE DEVEM SER DOTADAS DE
DISPOSITIVOS EM AÇO INOX QUE
POSSIBILITEM O AJUSTE DE ALTURA
DAS PRATELEIRAS A CADA 70 MM (+/-
10 MM). PISO INTERNO DO GABINETE
REVESTIDO EM AÇO INOX, EM CHAPA
22 (0,79MM). A BASE DEVE TER
FORMATO DE BANDEJA COM REBAIXO
PARA O DIRECIONAMENTO DE
QUALQUER LÍQUIDO DERRAMADO NO
INTERIOR DO GABINETE PARA O
DRENO, COM VISTAS AO SEU
ESCOAMENTO. PAINEL SUPERIOR EM
AÇO INOX, EM CHAPA 22 (0,79MM),
PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA DE
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REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO DO
EQUIPAMENTO, COM COMANDO
AUTOMATIZADO, PROGRAMADOR,
TERMÔMETRO DIGITAL E CONTROLE
DE TEMPERATURA. CONEXÕES DE
FIAÇÃO COM BORNES DOTADOS DE
PARAFUSOS PARA COMPRESSÃO
DOS FIOS. TODO O SISTEMA ELÉTRICO
DEVE SER FIXADO AO GABINETE POR
MEIO DE BRAÇADEIRAS. O
EQUIPAMENTO DEVE SER PROJETADO
PARA A TEMPERATURA DE
TRABALHO DE ATÉ + 8ºC QUANDO
SUBMETIDO A AMBIENTES DE ATÉ +
43ºC. DEVEM SER UTILIZADOS
COMPONENTES (SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO) QUE PERMITAM A
OTIMIZAÇÃO NO CONSUMO DE
ENERGIA DURANTE A SUA VIDA ÚTIL.
DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO,
PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS
COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE
OPERAÇÃO. TENSÃO (VOLTAGEM):
MONOVOLT – 127V / 220V
(CONFORME DEMANDA) OU BIVOLT.
INDICAÇÃO DA TENSÃO (VOLTAGEM)
NO CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO
(RABICHO) DO APARELHO. CORDÃO
DE ALIMENTAÇÃO COM, NO MÍNIMO,
2,0 M DE COMPRIMENTO. MATÉRIAS
PRIMAS, TRATAMENTOS E
ACABAMENTOS. AS MATÉRIAS
PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICAÇÃO
DO PRODUTO DEVEM ATENDER ÀS
NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS
PARA CADA MATERIAL.
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
DO GABINETE, DO PISO E DAS
PORTAS EM AÇO INOX AISI 304,
ACABAMENTO BRILHANTE.
PRATELEIRAS EM ARAME DE AÇO
INOX AISI 304. PARAFUSOS E PORCAS
DE AÇO INOX. PAINEL SUPERIOR PARA
PROTEÇÃO DO SISTEMA DE
REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICO DO
EQUIPAMENTO EM AÇO INOX AISI 304.
PONTEIRAS DAS SAPATAS EM
POLIAMIDA 6.0. NO PRODUTO
ACABADO, O FILME PLÁSTICO DE
PROTEÇÃO DAS CHAPAS DE AÇO
INOX DEVE PODER SER FACILMENTE
REMOVIDO PELO USUÁRIO, SENDO
IMPRESCINDÍVEL QUE NA MONTAGEM
DO APARELHO O FILME SEJA
PREVIAMENTE REMOVIDO: DE TODAS
AS SUAS PARTES INTERNAS; DAS
DOBRAS DAS PORTAS; DE
QUALQUER OUTRA PARTE JUNTO A
DOBRAS; SOB QUALQUER ELEMENTO
SOBREPOSTO. O EQUIPAMENTO DEVE
TER ACABAMENTO EXTERNO
APROPRIADO E SEM PARAFUSOS E
ARREBITES APARENTES. ELEMENTOS
DE FIXAÇÃO EXPOSTOS,
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS
DEVERÃO SER FABRICADOS EM AÇO
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INOX, GARANTINDO PROTEÇÃO
ADEQUADA CONTRA
CORROSÃO/OXIDAÇÃO. TODAS AS
SOLDAS UTILIZADAS NOS
COMPONENTES EM AÇO INOX
DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E
POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E
HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO
APRESENTAR PONTOS CORTANTES,
SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS.
TODAS AS PARTES METÁLICAS
DEVERÃO ESTAR ISENTAS DE
REBARBAS E ARESTAS CORTANTES.

27226,80Valor Total R$

105633,05Valor Global R$
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