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COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

 
       PROCESSO Nº 128/2018. 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2018. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliário para  atender a CEMEI pertencente à 
Secretaria Municipal de Educação . 
 
 
    DECLARAMOS para os devidos fins que recebemos da Pr efeitura 
Municipal de Andirá - PR, o edital de licitação aci ma citado, contendo 42 (quarenta e duas) 
folhas incluindo esta, a ser realizado no dia 04 de  Julho de 2018, às 15h:00m, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Andirá, sito à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190, 
Jardim Vésper – Andirá – PR.  
 
Nome da Empresa: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade:                 Estado: 

CEP: 

CNPJ: 

Telefone:                            Fax: 

E-mail: 

 

 
Andirá, _____ de _______________ de 2018. 

 
 
 
 
 

 ______________________________________________________ 
Nome por extenso e carimbo da empresa 

 
 
 
 

OBS.: É obrigatório o envio do recibo que deverá se r encaminhado para o e-mail 
licitacao.pmandira@gmail.com  A não remessa desse recibo exime a Prefeitura Muni cipal de 
Andirá da comunicação direta de eventuais retificaç ões ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adi cionais.  
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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 069/2018 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 128/2018 
 

A Prefeitura Municipal de Andirá– Paraná no uso de suas atribuições legais torna público, para o 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO 
ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, objetivando a Aquisição de equipamentos e 
mobiliário para atender a CEMEI pertencente à Secretaria Municipal de Educação, obedecendo 
integralmente a Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto 3.555 de 08 de agosto 
de 2000, o Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, o Decreto 5.504 de 26 de setembro de 2005, a 
Lei Municipal nº 2.210 de 29 de junho de 2011, Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 128, de 19 de dezembro de 2008, Lei 
Complementar nº 147/2014, de 07/08/2014, Lei Municipal nº 2.867 de 27 de Janeiro de 2017 
e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
          Recebimento das propostas até às 17h:00m horas do dia 03/07/2018 
 
          Abertura das propostas: às 14h:30m horas do dia 04/07/2018 

 
          Início da sessão de disputa de preços: às  15h:00m horas do dia 04/07/2018 

 
LOCAL: www.bbmnet.com.br (Acesso Identificado no link – licitações públicas). Para todas as 
referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
 
DO OBJETO - Tem por objeto o presente Edital de Pregão Eletrônico, a Aquisição de equipamentos e 
mobiliário para atender a CEMEI pertencente à Secretaria Municipal de Educação , com as 
características descritas no item 02.1 deste edital. 
 
Compõem este Edital os seguintes anexos: 
 
Anexo 01 – Modelo de declaração de fato supervenien te impeditivo de habilitação  
 
Anexo 02 - Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da empresa 
empregadora 
 
Anexo 03 - Modelo de carta proposta para fornecimen to do objeto do Edital 
 
Anexo 04 – Modelo de declaração de enquadramento em  regime de Micro Empresa ou Empresa 
de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)  
 
Anexo 05 – Modelo de ficha técnica descritiva do ob jeto 
 
Anexo 06 – Minuta de Contrato 
 
 
01 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
01.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do Sistema de 
Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa Brasileira de Mercadorias. A utilização do sistema de pregão 
eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias está consubstanciada nos §§ 2º e 3º do Artigo 2º da Lei 
10.520 de 17 de julho de 2002.  

  
 01.2 O sistema de pregão eletrônico da Bolsa Brasileira de Mercadorias é certificado digitalmente por 

autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP 
Brasil.    

 
01.3 Os trabalhos serão conduzidos por pregoeiro indicado pela Portaria nº 11.576 de 8 de Junho de 
2018, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
“Licitações públicas” constante na página da Internet da Bolsa Brasileira de Mercadorias 
(www.bbmnet.com.br).  
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01.4 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa 
e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços. 

 
02 – Do objeto 

 
02.1 A presente licitação tem como objeto à Aquis ição de equipamentos e mobi l iár io  para 
atender a CEMEI pertencente à Secretar ia Munic ipal de Educação, com as características 
descritas abaixo. 
 
  
DEFINIÇÕES DE APLICAÇÃO DO PROJETO: 
 
Item Descrição  Unidade  Quant.  V. Unitário  V. Total  

1 

Fogão industrial central de 06 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". 

UNID 1,00 1.774,9600 1.774,96 

2 

Balança eletrônica digital com prato em aço 
inoxidável com capacidade de 15 kg, fabricada e 
aferida de acordo com o "Regulamento Técnico 
Metrológico para Instrumentos de Pesagem não 
Automáticos" - Portaria INMETRO n2236, de 22 de 
dezembro de 1994. Classificação metrológica: "Tipo 
III". Dimensões mínimas do prato: 240 x 325mm; 
Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; 
Capacidade: 15 kg; Divisão: de 5g em 5g. 

UNID 1,00 595,9300 595,93 

3 

Balança digital de plataforma, com coluna e piso 
móvel, fabricada e aferida de acordo com o 
"Regulamento Técnico Metrológico para 
Instrumentos de Pesagem não Automáticos" - 
Portaria INMETRO n2 236, de 22 de dezembro de 
1994. Largura: 430mm. Comprimento: 610mm. 
Tolerância: +/- 10%. 8.2 1 Capacidade: 150 kg 

UNID 1,00 1.499,00 1.499,00 

4 

Liquidificador industrial de 8 litros, fabricado em 
conformidade com a Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho e Emprego NR12 - 
Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos. Copo com capacidade útil de 8 litros 

UNID 1,00 733,50 733,50 

5 

Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, 
com capacidade para 5 litros, fabricada em 
conformidade com a Norma Regulamentadora do 
Ministério do Trabalho e Emprego, NR 12 - 
Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos. 11.2 Dimensões e tolerância 
Largura: 240mm; Profundidade: 350mm; Altura: 

420mm; Tolerância: +/- 15% 11.3 
Características construtivas Estrutura ou suporte 
para o motor em aço, com fino acabamento em 
pintura epóxi. Cuba em aço inox. Cabeçote 

UNID 1,00 1.949,40 1.949,40 
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basculante com trave para facilitar a remoção da 
cuba para higienização. Sistema de engrenagens 
helicoidais. Com quatro níveis de velocidade.
 Movimento planetário. Sistema de troca de 
velocidade progressiva com polia variadora. Com 
batedor para massas leves, massas pesadas e 
batedor globo. Chave liga/desliga e chave seletora
 de velocidade. Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em 
aço  inox, com capacidade para 5 litros; 1 batedor 
para massas leves; 1 batedor plano para massas 
pesadas;  1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. Potência: 500wats.  
Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). 

6 

Batedeira planetária industrial, com capacidade 
para 20 litros, fabricada em conformidade com a 
Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
e Emprego, NR 12 — Segurança no Trabalho em 
Máquinas e Equipamentos. 12.2 Dimensões e 
tolerância Altura: 764mm Comprimento: 517mm 
Largura: 374mm Tolerância: +/- 15% 12.3 
Características construtivas Estrutura ou suporte 
para o motor em aço, com fino acabamento em 
pintura epóxi. Cuba em aço inox. Sistema de 
engrenagens helicoidais. Com três níveis de 
velocidade. Sistema de troca de velocidade 
progressiva com polia variadora. Com batedor 
espiral, batedor raquete, batedor globo e 
escorregador para ingredientes. Grade de 
segurança que desliga a máquina ao ser levantada. 
Protetor de recipiente que proporciona segurança 
operacional. Temporizador de 15 minutos. Proteção 
e velocidade inicial "antiplash. Acessórios inclusos. 
Voltagens (V): 230/60/1. Motor: Y2 HP. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação. Cordão de alimentação (rabicho) 
certificado pelo INMETRO, com indicação da 
voltagem. 

UNID 1,00 3.622,87 3.622,87 

7 

Forno de micro-ondas certificado pelo INMETRO, 
conforme estabelecido na Portaria n.2174, de 10 de 
abril de 2012. Eficiência Energética — Classe A 
(maior ou igual a 54%). Isolamento - Volume útil 
mínimo de 30 litros, resultado do produto das 
dimensões internas da cavidade do equipamento. 
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 

UNID 2,00 400,00 800,00 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRÁ  
CGC/MF - 76.235.761/0001-94  

Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190 
Fone/Fax: (0**43)3538-8100         e-mail www.andira.pr.gov.br 

 
certificação INMETRO. Voltagem: 110V ou 220V 
(conforme demanda). Indicação da voltagem no 
cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. Selo 
de certificação INMETRO. 

8 

Freezer vertical, linha branca, sistema de 
refrigeração "frostfree". O refrigerador deverá 
possuir selo INMETRO apresentando classificação 
energética "A" no Programa Nacional de 
Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, 
conforme estabelecido na Portaria n.220, de 01 de 
fevereiro de 2006. Capacidade total (volume 
interno): mínima de 300 litros. Gabinete externo do 
tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço 
com acabamento em pintura eletrostática 

(em pó), na cor branca. Sistema de isolamento 
térmico em espuma de poliuretano injetado no 
gabinete e nas portas. Partes internas revestidas 
com painéis plásticos moldados com relevos para 
suporte das prateleiras e gavetas deslizantes. 
Gavetas transparentes e removíveis em acrílico. 
Compartimento de congelamento rápido. Lâmpada 
interna. Formas para gelo. Gaxetas magnéticas 
para vedação hermética das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. Dobradiças metálicas. Pés com 
rodízios. Sistema de controle de temperatura por 
meio de termostato ajustável digital externo. 
Sistema de refrigeração "frostfree". Gás 
refrigerante: Obs.1: O gás a ser utilizado no 
processo de refrigeração não poderá ser prejudicial 
à camada de ozônio, conforme 

protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal 
n299.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama 
n2267 de 2000. Obs. 2: O gás refrigerante deve 
ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP 
("Global Warming Potential" — Potencial de 
Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto 
de 1997 e Decreto 

Federal n25445 de 12/05/05. Plugue e cordão de 
alimentação com certificação INMETRO. 

UNID 1,00 2.494,50 2.494,50 

9 

Refrigerador vertical combinado, linha branca, 
sistema de refrigeração "frostfree", voltagem 110 V 
ou 220 V (conforme demanda). O refrigerador 
deverá possuir selo INMETRO apresentando 
classificação energética "A" no Programa Nacional 
de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL, 
conforme estabelecido na Portaria n.220, de 01 de 
fevereiro de 2006. Capacidade total (volume 
interno): mínima de 300 litros. Gabinete externo do 
tipo monobloco e portas revestidas em chapa de 
aço com acabamento em pintura eletrostática (em 
pó), na cor branca. Sistema de isolamento térmico 
em espuma de poliuretano injetado no gabinete e 
nas portas. Gabinete tipo "duplex" com duas (2) 

UNID 2,00 1.272,50 2.545,00 
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portas (freezer e refrigerador). Partes internas 
revestidas com painéis plásticos moldados com 
relevos para suporte das prateleiras internas 
deslizantes. Conjunto de prateleiras de vidro 
temperado removíveis e reguláveis. Prateleiras da 
porta e cestos plásticos, removíveis e reguláveis. 
Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, 
verduras e legumes. Prateleira e/ou gaveta plástica 
no compartimento do freezer. Formas para gelo no 
compartimento do freezer. Gaxetas magnéticas 
para vedação hermética das portas com o gabinete. 
Batentes das portas dotados de sistema 
antitranspirante. 

Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura por meio de 
termostato ajustável. Sistema de refrigeração 
"frostfree". Gás efrigerante R600a. Obs.1: O gás a 
ser utilizado no processo de refrigeração não 
poderá ser prejudicial à camada de ozônio, 
conforme protocolo de Montreal de 1987; ao 
Decreto Federal n2 99.280 de 07/06/90, e à 
Resolução Conama n2267 de 2000. Obs. 2: O gás 
refrigerante deve ainda possuir baixo índice GWP 

("Global Warming Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação — FNDE Setor 
Bancário Sul, Quadra 2 — Bloco F — Ed. FNDE 
Brasília/DF — www.fnde.gov.br . Potential" — 
Potencial de Aquecimento Global), conforme 
Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal 
n25445 de 12/05/05. Dimensionamento da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. Plugue e cordão de 
alimentação com certificação INMETRO. Voltagem: 
110V / 220V (conforme demanda). Indicação da 
voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do 
aparelho. Selo INMETRO apresentando 
classificação energética "A" no Programa Nacional 
de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL. 

10 

Purificador/bebedouro de água refrigerado, com 
selos INMETRO, comprobatórios de conformidade 
com a legislação vigente. Capacidade 
Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. 
Atendimento: mínimo de 30 pessoas Características 
gerais Constituído de: Sistema de tratamento 
através de elementos filtrantes que removem os 
particulados da água e o cloro livre. Compressor 
interno com gás refrigerante conforme legislação 
vigente. Botão de acionamento automático do tipo 
fluxo contínuo, com regulagem para diferentes 
níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada). 
Bica telescópica ou ajustável para recipientes de 
diversos tamanhos. Câmara vertical de filtragem e 
purificação. Corpo em aço inox ou aço carbono com 
tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura 
eletrostática a pó. Painel frontal em plástico ABS de 
alta resistência com proteção UV. Vazão aprox.: 40 
a 60 Litros de água/ hora. Pressão de 

UNID 3,00 650,00 1.950,00 
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funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 gf/cm2 à 4 
kgf/cm'). Temperatura de trabalho: 03 à 402C. 
Componentes para fixação e instalação: - canopla; 
conexões cromadas; buchas de fixação 58; 
parafusos; redutor de vazão; adaptadores para 
registro: flexível e mangueira. Produto de 
certificação compulsória, o equipamento deve 
possuir selos INMETRO, 

comprobatórios de conformidade com a legislação 
vigente, inclusive, com eficiência bacteriológica 
"APROVADO". O gás a ser utilizado no processo de 
refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de 
ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; 
Decreto Federal n2 99.280 de 07/06/90, Resolução 
Conama n2 13 de 1995, Decreto Estadual n2 
41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama n2 267 de 
2000. É desejável e preferencial que o gás 
refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global 
Warming Potential" - Potencial de Aquecimento 
Global), conforme o Protocolo de Kyoto de 1997 e 
Decreto Federal n2 5445 de 12/05/05, devendo 
nesta opção utilizar o gás refrigerante "R600a". 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação, estando de acordo com a determinação 
da portaria Inmetro n2185, de 21 de julho de 2000, 
que determina a obrigatoriedade de todos os 
produtos eletroeletrônicos se adaptarem ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir 
de 12 de janeiro de 2010. Indicação da voltagem no 
cordão de alimentação. 

11 

Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, 
fabricado em aço inox. a • Altura: 390mm • Largura: 
360mm • Diâmetro: 205mm • Tolerância: +/- 10% • 
Produção média: 15 unid. minuto (aproximada) • 
Gabinete, câmara de sucos e tampa fabricados em 
aço inox. • Copo e peneira em aço inox. • Jogo de 
carambola composto por: 1 Castanha pequena 
(para limão); 1 Castanha grande (para laranja). • 
Motor: 1/4 HP (mais potente que os motores 
convencionais de 1/5 e 1/6 HP). • Rotação: 1740 
Rpm. • Frequência: 50/60 Hz. • Tensão: 127/220v 
(Bivolt). • Dimensionamento e robustez da fiação, 
plugue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. • Cordão de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação 
da voltagem. 

UNID 1,00 250,00 250,00 

12 

Mixer de alimentos, linha doméstica, com 
capacidade de 1 litro. Altura: 430mm Largura: 
60mm Profundidade: 650mm Tolerância: +/- 10%. 
Capacidade volumétrica do copo: 1 litro. Cabo (alça) 
ergonômico. Lâmina de dupla ação, possibilitando 
cortar na vertical e na horizontal. Recipiente para 
trituração. Tampa e lâmina do 

triturador removíveis. Base antirespingos. Botão 

UNID 1,00 255,00 255,00 
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turbo. Motor de 400W. Dimensionamento e robustez 
da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 
com a corrente de operação. Cordão de 
alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 
com indicação da voltagem. 

13 

Refrigerador industrial vertical de 4 portas, 
capacidade útil mínima de 1000 litros, monofásico 
110 V ou 220 V (conforme tensão local), 
compressor de 1/2 hp, sistema de transmissão 
térmica convectiva, através de evaporadores e 
condensadores com sistema de ar forçado (sistema 
frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. 
Gabinete tipo monobloco revestido interna e 
externamente em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). 
Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com 
espessura mínima de 55 mm e densidade mínima 
de 36 kg/ m3 . Sapatas reguláveis constituídas de 
base metálica e ponteira maciça de material 
polimérico, fixadas de modo que a base do 
equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm 
do piso. Portas revestidas interna e externamente 
em aço inox, em chapa 22 (0,80 mm). Isolamento 
da porta de poliuretano injetado, com espessura 
mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m 
3 . Vedação hermética em todo o perímetro das 
portas, constituída de gaxeta magnética sanfonada. 
Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. 
Trincos com travamento automático. 

Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes 
das portas para evitar a condensação, constituída 
de resistência elétrica de baixa potência, 
intercambiável. Sistema de controle de temperatura 
por meio de termostato regulável, dotado de 
termômetro digital, com posicionamento frontal de 
fácil acesso. Sistema 

de refrigeração por transmissão térmica convectiva, 
dotado de compressor hermético de 1/2 hp, 
monofásico 110 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. O gás 
a ser utilizado no 

processo de refrigeração não poderá ser prejudicial 
à camada de ozônio, conforme protocolo de 
Montreal de 1987; ao Decreto Federal n299.280 de 
07/06/90, e à Resolução Conama n2267 de 2000. O 
gás refrigerante deve ainda possuir 
preferencialmente, baixo índice GWP ("Global 
Warming Potential" — Potencial de 

Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto 
de 1997 e Decreto Federal n25445 de 12/05/05. 8 
prateleiras em grade de aço inox, perfil de seção 
circular com diâmetro de 1/4". Distância máxima de 
25 mm entre arames. As paredes internas do 

UNID 1,00 3.090,00 3.090,00 
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gabinete devem ser dotadas de dispositivos em aço 
inox que possibilitem o ajuste de altura das 
prateleiras a cada 70 mm (+1- 10 mm). Piso interno 
do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 
(0,80mm). A base deve ter formato de bandeja com 
rebaixo para o direcionamento de qualquer líquido 
derramado no interior do gabinete para o dreno, 
com vistas ao seu escoamento. Painel superior em 
aço inox, em chapa 22 (0,75mm), para proteção do 
sistema de refrigeração e elétrico do equipamento. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 

elétricos compatíveis com a corrente de operação. 
Plugue e cordão de alimentação com certificação 
INMETRO. Conexões de fiação com bornes 
dotados de parafusos para compressão dos fios. 
Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete 
por meio de braçadeiras. Indicação da voltagem no 
cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. 
Comprimento mínimo do cordão: 2,0m. O 
equipamento deve ser projetado para a temperatura 
de trabalho de até + 82C quando submetido a 
ambientes de até + 432C. Devem ser utilizados 
componentes (sistema de refrigeração) que do 
ponto de vista de potência consumida permitam a 
otimização no consumo de energia durante a sua 
vida útil. 

14 

Lava louça industrial, tipo monocâmara. É de inteira 
responsabilidade do cliente toda instalação predial, 
cujos procedimentos abaixo devem ser observados. 
21.1.2 Procedimentos para instalação A instalação 
da máquina lava louça deve ser feita com os 
necessários cuidados para evitar problemas e 
danos ao equipamento e 

garantir sua plena utilização. Ao receber o 
equipamento verificar se o mesmo sofreu danos de 
transporte. Em caso de suspeita notificar 
imediatamente o revendedor ou a fábrica. A 
instalação da lava louça requer: rede elétrica 
(energia); rede hidráulica (água); rede sanitária 
(esgoto); Observações Gerais: A garantia não 
engloba danos resultantes do não cumprimento das 
presentes instruções de instalação. Requisitos para 
instalação Energia elétrica Certificar-se que as 
características elétricas da rede predial estão de 
acordo com as especificações técnicas da máquina 
a ser adquirida. Ponto de instalação elétrica 
exclusivo 

para a lavadora, com distância máxima de 10 
metros do quadro de distribuição, que atenda as 
características da voltagem escolhida. Potência 
requerida: 6,7 KW 220V bifásico: com fiação de 
terra; disjuntor bipolar 502 por fase; fiação mínima 
de 10mm2. 220V trifásico: com fiação de terra, 
disjuntor tripolar 302 por fase; fiação mínima de 
4mm2. 380V trifásico: com fiação de terra e neutro; 

UNID 1,00 9.083,33 9.083,33 
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disjuntor tripolar 202 por fase; fiação mínima de 4 
mm2. 440V trifásico: com fiação de terra; disjuntor 
tripolar 152 por fase; fiação mínima de 4mm2. Água 
fria; rosca 3/4" BSP, com registro de gaveta e 
pressão entre 1 e 3,5 bar. Recomenda-se o uso de 
filtro de resíduos. Esgoto (dreno) Tubulação em 
nível abaixo da base da lavadora, de 50mm, de 
material resistente para suportar a temperatura da 
água para enxague, prevista pela máquina. 

15 

Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 
colunas, acessível, com capacidade aproximada de 
6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado 
pelo INMETRO. Altura: 960mm Altura parte 
conjugada: 650mm Largura: 660mm Profundidade: 
291mm Tolerância: +/-10%. Pia em aço inox AIS] 
304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com 
quebrajato. Gabinete em aço inox AIS' 304. 
Torneira: em latão cromado de suave acionamento, 
com regulagem de jato,  

sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca 
e 01 (uma) torneira em haste para copo. 
Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 
20 (0,95mm de espessura, com serpetina 
(tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, 
com isolamento em poliestireno expandido. Filtro de 
carvão ativado com vela  

sintetizada. Termostato com controle automático de 
temperatura de 42a 152C Compressor de 1/10 de 
HP, com gás ecológico. Protetor térmico de  

sistema (desligamento automático em caso de 
superaquecimento do sistema). Dreno para limpeza 
da cuba. Ralo sinfonado que barra o mau 

cheiro proveniente do esgoto. Voltagem: compatível 
com todas as regiões brasileiras. Capacidade 
aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). 
Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer 
outras saliências cortantes ou perfurantes de modo 
a não causar acidentes. O bebedouro deve ser 
acessível, em conformidade à NBR 9050/2005. 
Produto de certificação compulsória, o equipamento 
deve possuir selos INMETRO, comprobatórios de 
conformidade com a legislação vigente, inclusive 
com eficiência bacteriológica "APROVADO". O gás 
a ser utilizado no processo de refrigeração não 
poderá ser prejudicial à camada de ozônio, 
conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto 
Federal n2 99.280 de 07/06/90, Resolução Conama 
n2 13 de 1995, Decreto Estadual n2 41.269 de 
10/03/97 e Resolução Conama n2 267 de 2000. É 
desejavel e preferencial que o gás refrigerante 
tenha baixo índice GWP ("Global Warming 
Potential" - 

Potencial de Aquecimento Global), conforme o 

UNID 2,00 673,00 1.346,00 
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Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal n2 
5445 de 12/05/05, devendo nesta opção utilizar o 
gás refrigerante "R600a". Dimensionamento e 
robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, estando 
de acordo com a determinação da portaria lnmetro 
n2185, de 21 de julho de 2000, que determina a 
obrigatoriedade de todos os produtos 
eletroeletrônicos se adaptarem ao novo padrão de 
plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 12de 
janeiro de 2010. Indicação da voltagem no cordão 
de alimentação. 

16 

Multiprocessador de alimentos, com lâminas 
multifuncionais, modelo doméstico. Tigela grande: 
aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de 
massa. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço 
inoxidável. Tigela extragrande, com capacidade 
aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg 
de massa. Tampa da tigela com bocal largo para 
absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com 2 
ajustes de velocidade e função pulsar que permita o 
controle preciso da duração e frequência do 
processamento. Segurança: detecção de tampa e 
tigela e freio mecânico de 1,5s. Cabo com 
armazenamento integrado. Base firme com pés 

antideslizantes (ventosa). Motor com potência de 
700W. Voltagem: 110V e 220V. Dimensionamento e 
robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. Cordão 
de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, 
com indicação da voltagem. Os acessórios devem 
combinar com a cor. E possibilitar a limpeza em 
lava louças. Acessórios: batedor para mistura de 
massas leves e pesadas; 1 faca de corte em aço 
inoxidável para carnes, legumes e verduras; 2 
discos de metal para ralar e picar em pedaços finos 
e médios; liquidificador (jarra) com tampa, com 
capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e 
mexer ingredientes variados; 1 disco emulsificador 
para preparar alimentos como clara em neve e 
maionese. 

UNID 1,00 490,83 490,83 

17 

Ar condicionado de 18.000 BTU, modelo Split High 
Wall, ciclo frio na cor branco, selo Procel A, filtro de 
ar anti-bactéria com vazão de ar no mínimo 700 
m3/h, com controle remoto, termostato digital, com 
funções Sleep e Swing, voltagem 200V. 

 

UNID 2,00 1.600,00 3.200,00 

18 

Ar condicionado de 12.000 BTU, modelo Split High 
Wall, ciclo frio na cor branco, selo Procel A, filtro de 
ar anti-bactéria com vazão de ar no mínimo 500 
m3/h, com controle remoto, termostato digital, com 
funções Sleep e Swing, voltagem 200V. 

UNID 2,00 1.190,00 2.380,00 
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19 

Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em 
conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 
Cadeiras altas para crianças — Parte 1: Requisitos 
de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras 
altas para crianças — Parte 2: Métodos de ensaio. 
Dimensões: • Proteção lateral: mínimo de 140 mm, 
medidos do topo da proteção lateral à superfície do 
assento (medições realizadas conforme item 6.12 
da ABNT NBR 15991-2); • Altura do encosto: 
mínima de 250 mm, medidos 

na posição vertical (medições realizadas  conforme 
item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). • Borda frontal 
do assento: raio mínimo de 5 mm. Características: • 
Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção 
circular em aço carbono; • Assento e encosto 
acolchoados com espuma revestida de lona vinílica 
laminada com 

tecido; • Braços ou dispositivo para proteção lateral; 
• Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor 
BRANCA, removível ou articulada; • Apoio para os 
pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou 
articulado; • Sapatas antiderrapantes. A cadeira 
pode alternativamente ser dotada de dois rodízios, 
desde que estes 

possuam freios; • Cinto tipo suspensório; • Pintura 
dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida 
Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 
micrometros na cor CINZA. 

UNID 3,00 220,00 660,00 

20 

Poltrona individual estofada, revestida em couro 
sintético, dotada de apóiabraços. • Características 
de estabilidade, resistência e durabilidade, 
conforme NBR 15164:2004 / Móveis estofados - 
Sofás. Dimensões: • Profundidade útil do assento: 
450mm +/- 20mm • Largura útil do assento: 470 +/- 
20mm • Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 
lOmm • Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 
500mm • Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm • 
Inclinação da superfície do assento (em relação à 
horizontal): entre -22 a -72 • Ângulo do encosto (em 
relação ao plano do assento): 1002 +1-102 • Altura 
do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-
20mm • Largura mínima do apoio de braços: 80mm 
14 Características: • Estrutura confeccionada em 
perfis tubulares metálicos de aço carbono, com 
secção circular, com diâmetro mínimo de 1", e 
espessura de parede mínima de 1,5mm; • Partes 
metálicas unidas por meio de solda; • Pés metálicos 
aparentes e cromados, com ponteiras ajustáveis 
metálicas e partes em contato com o piso em 
polipropileno; • Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi / 

Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em 
estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor 

UNID 2,00 454,00 908,00 
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CINZA; • Cintas elásticas internas para sustentação 
do assento e do encosto; • Laterais (braços), base 
(suporte do assento) e fundo (suporte do encosto) 
montados na configuração de prisma retangular, 
onde se encaixam as almofadas de assento e 
encosto; • Cada um destes elementos deve possuir 
espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente 
revestido em couro sintético, recebendo camadas 
internas de espuma laminada (espessura mínima de 
10mm) nos pontos de contato com o usuário, de 
modo que toda a superfície do móvel, exceto a 
inferior, seja almofadada; • Superfície inferior da 
base, revestida de tecido não tecido (TNT) de 
gramatura mínima de 70g/m2, fixado por meio de 
botões de pressão espaçados a cada 20cm ou 
velcro em todo o perímetro, que permitam sua 
remoção para inspeção e limpeza; • Almofada 
removível do assento confeccionada em espuma de 
densidade D-26, com mínimo de 140 mm de 
espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de 
fitas "velcro", inteiramente encapada com couro 
sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a 
superfície. Fecho em "zíper" no verso para remoção 
da capa; • Almofada removível do encosto 
confeccionada em espuma de densidade D-23 com 
mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 
100° em relação ao assento, fixada por meio de 
fitas "velcro", inteiramente encapada com couro 
sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a 
superfície. Fecho em "zíper" no verso para remoção 
da capa; Couro sintético para os revestimentos, 
texturizado, atóxico, laminado internamente com 
tecido de poliéster, com gramatura acima de 
500g/m2 e espessura mínima de 0,8mm, de odor 
neutro, na cor PRETA. 

21 

Conjunto Colchonete para trocador (03 unidades) 
de espuma flexível de poliuretano. Dimensões: • 
Comprimento: 100cm; • Largura: 60cm; • 
Espessura: 05cm. • Tolerâncias do produto acabado 
com base nas dimensões declaradas na etiqueta, 
de +ou- 1,5cm para largura e comprimento e -
0,5cm/+1,5cm para a altura.  

Características: • Revestimento em material têxtil 
plastificado, "atóxico", ref. "CORINO", na cor AZUL 
REAL, impermeável, com acabamento em costura 
simples e acabamento em cadarço impermeável; • 
Espuma com densidade nominal Kg/m': 0-20. 
Norma ABNT NBR 8537. 

 

UNID 1,00 341,49 341,49 

22 

Conjunto para professor — composto por uma mesa 
retangular e uma cadeira. Mesa Descrição: Mesa 
individual com tampo em MDP ou MDF, revestido 
na face superior em laminado melamínico e na face 
inferior em chapa de balanceamento, painel forntal 
em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em 

UNID 2,00 298,00 596,00 
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laminado 

melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de 
aço. Dimensões: • Altura da mesa: 76 cm • Tampo 
da mesa retangular: 120 cm x 60 cm 
Características: • Tampo em MDP ou MDF, com 
espessura de 18 mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de 
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA 
(ver referências), cantos arredondados (conforme 
projeto). Revestimento na face inferior em chapa de 
balanceamento - contra placa  

fenálica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação 
de porcas garra com rosca métrica M6 e 
comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm 
(largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm 
(espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm 
para largura e profundidade elmm para espessura. • 
Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 
18mm, revestido nas duas faces em laminado 
melamínico de baixa pressão — BP, acabamento 
frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões 
acabadas de 250mm (largura) x 1117mm 
(comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se 
tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento 
e +/- 0,6mm para 

espessura. • Topos encabeçados com fita de bordo 
em PVC (cloreto de polinivinila) com primer, 
acabamento texturizado, na cor CINZA (ver 
referências), coladas com 21 adesivo "Hot Melting". 
Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm 
(espessura), com tolerância de até +/- 0,5mm para 
espessura. • Estrutura composta de: - Montantes 
verticais e travessa longitudinal confeccionados em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 
(1,5mm); - Travessa superior confeccionada em 
tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de "C", com secção circular, 
diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 - 
(1,5mm); • Pés confeccionados em tubo de aço 
carbono laminado a frio, com costura, secção 
circular, diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 
(1,5mm). • Ponteiras e sapatas em polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor 
CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através 
de encaixe. • Pintura dos elementos metálicos em 
tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 

23 

Armário roupeiro — Descrição: • Roupeiro em aço 
na cor cristal, confeccionados em chapa de aço "22" 
(0,75mm), constituído por 12 portas. As portas 
devem possuir venezianas para arejamento e 
possuir pitão para cadeado; Não será aceito 
ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no 

UNID 2,00 542,00 1.084,00 
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acabamento dos roupeiros; • Devem ser tratados 
contra oxidação com fosfato de zinco e pintados 
com tinta especial na cor platina com secagem em 
estufa; • Após o processo acima descrito o produto 
deve seguir para uma estufa de alta temperatura 
para receber a pintura pelo processo eletrostático 
de pintura a pó, consolidando a superfície do  

produto com 50 micra de espessura de tinta, no 
mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar 
arrombamentos com abertura de 135°, pés 
removíveis com sapatas plásticas niveladoras 03/8". 
Dimensões: • Altura: 1945 mm • Largura: 900 mm • 
Profundidade: 400 mm 

24 

Armário Alto em Aço — Descrição: • Fornecimento 
e montagem de armário Alto em Aço, todo em 
chapa 24, com 02 portas de abrir com reforços 
internos tipo ômega e puxadores estampados nas 
portas no sentido vertical, com acabamento em 
PVC, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 
com regulagem de altura do tipo cremalheira, com 
fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. 
Dimensões: • Altura: 198cm • Largura: 90cm 
•Profundidade: 40cm 

UNID 3,00 699,99 2.099,97 

25 

Mesa de Trabalho — Descrição: • Mesa para 
professor, em tampo único, em melamina, com 
25mm de espessura, com bordas arredondadas em 
perfil de PVC, e acabamento em fita de PVC, sobre 
estrutura metálica tubular tripé composta por 
travessas passa-cabos, com garras nas 
extremidades e furos para a passagem de cabos, 
em chapa de aço, e laterais com coluna e apoio, 
tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos. 
Estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de 
decapagem e fosfatização, seguido pelo processo 
de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi 
com poliéster em pó, com secagem em estufa. • 
Deverão possuir duas gavetas com rodízios em 
metal, e travamento lateral para segredo. Bandeira 
frontal em melamina com altura final de 50cm, com 
bordas arredondadas em perfil de PVC , e 
acabamento em fita de PVC. Dimensões: • Altura da 
mesa: 75 cm • Tampo da mesa retangular: 120 cm x 
60 cm 

UNID 3,00 270,00 810,00 

26 

Mesa de reunião — Descrição: • Mesa de reunião 
oval, com tampo em melamina na cor platina, com 
25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil 
de PVC preto, 1802, sobre estrutura metálica 
tubular composta por travessas passa-cabos, com 
garras nas 40 extremidades e furos para a 
passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais 
com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", 
em tubos de aço redondos, com pés horizontais em 
tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno 
injetado na cor preta e sapatas niveladoras. • 
Bandeira central em melamina platina com altura 

UNID 1,00 445,00 445,00 
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final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil 
de PVC 1802, na curva, e acabamento em fita de 
PVC, nos demais lados, na cor preta • Estrutura em 
aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de 
decapagem e fosfatização, seguido pelo processo 
de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi 
com poliéster em pó, com secagem em estufa. 
Dimensões: • Altura da mesa: 75 cm • Tampo da 
mesa retangular: 200 cm x 100 cm 

27 

Cadeira para reunião — Cadeira fixa com braços, 
espaldar médio, assento e encosto em compensado 
multilaminado anatômico, espuma de poliuretano 
injetada em densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio 
dorso lombar, com capa de polipropileno anti-
alérgico em alta resistência a propagação de rasgos 
além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, 
pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, 
pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, 
revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. 
Braços fixos e apoia braços em poliuretano. OBS: A 
cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e 
ter garantia de 5 (cinco) anos. Dimensões: • Altura 
do assento da cadeira ao chão: regulável • Assento 
da cadeira: 58 cm x 58 cm 

UNID 8,00 371,00 2.968,00 

28 

Balanço 4 lugares — Público alvo: • Crianças a 
partir de 3 anos Características: • Estrutura principal 
em aço carbono com travessão superior em aço de 
2,5"x 3,00mm; • Pé central em aço de 2" x 2,65mm; 
• Corrente de sustentação em aço galvanizado de 
espessura 5,00mm; • Sistema de movimentação/ 
articulação em parafusos de aço com diâmetro de 
'A", com movimentação sobre rolamentos de esfera 
blindados acondicionados em bucha metálica que 
permita substituição; • Parafusos de fixação a base 
do tipo Parabolt em aço galvanizado, medindo 3/8" 
x 3" (acompanhando o brinquedo); • Cadeira de 
balanço em aço carbono com tubo de 1" com 
parede de 2mm, com encosto sem emendas entre o 
assento; 44 • Equipamento deve possuir flange com 
4 (quatro) furos em cada pé de sustentação para 
permitir a fixação do equipamento através de 
parafusos sob base de concreto; • Todo o 
equipamento deve ser montado/ soldado através de 
processo MIG/ TIG, proporcionando acabamento 
livre de arestas e rebarbas; • O equipamento deve 
receber tratamento de superfície metálica através 
do processo de fosfatização; • A pintura deve ser 
eletrostática em pó, em tinta poliéster; • Em 
diversas cores; • Todos os tubos utilizados na 
fabricação do equipamento devem ter seu topo 
fechado com tampa metálica soldada, sendo 
proibido o uso de ponteiras plásticas para este 
acabamento. Dimensões: • Largura: 180cm • Altura: 
220cm • Comprimento: 440cm • Tolerância + / - 5% 

UNID 1,00 716,11 716,11 

29 Escorregador Grande em Polietileno — Público 
Alvo: • Crianças a partir de 3 anos Características: 

UNID 1,00 856,00 856,00 
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Rampa contínua ou com ondulações e uma escada 
de degraus; • Fixação da rampa à escada através 
de barras de polietileno laterais ou central; • 
Corrimão incorporado à própria escada, sem 
saliências e com laterais rredondadas no topo da 
escada; • Topo da escada com duas laterais altas 
para dar segurança; • Polietileno pelo processo de 
rotomoldagem, composto com aditivos anti-estático 
e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, 
garantindo a cor do produto; • Materiais que 
possibilitem a reciclagem após o término da vida 
útil; • Peças multicoloridas; • Não tóxico. Dimensões 
• Largura: 59cm; • Altura: 128cm; 46 • Comprimento: 
205cm • Tolerância:+/- 5% 

30 

Fogão de 04 bocas de uso doméstico — linha 
branca — Descrição: • Volume do forno: 62,3 litros • 
Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B •
 Mesa: • Queimador normal (1,7 kW):3 • 
Queimador família (2 kW):1 • Forno: • Queimador do 
forno 2,4 • Dimensões aproximadas: 87x .51x 63 cm 
(AxLxP) • Peso aproximado: 28,4 Kg 

UNID 1,00 539,80 539,80 

31 

Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L — 
Descrição: • Liquidificador com 2 Velocidades com 
Função Pulsar • Capacidade para Triturar Gelo 
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 1mm. • 
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. 64 • 
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, 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 1/2 HP. • Dimensionamento e 
robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 

UNID 2,00 452,33 904,66 
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compatíveis com a corrente de operação. • 
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. 

 

32 

Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg — Linha 
branca — Descrição: • Capacidade de roupa seca: 
8Kg • Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 
kWh (220V) • Consumo de energia mensal: 8.16 
kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês (220V) • Cor: 
branca • Potência: 550.0 W (110/220V) • Rotação 
do Motor - Centrifugação: 750 rpm • Dimensões 
aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) .Peso 
aproximado: 40,5Kg 

UNID 1,00 1.034,00 1.034,00 

33 

Mesa retangular monobloco, com bordas 
arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas 
retangulares em aço 50x3Omm parede 1,2. O 
tampo confeccionado em MDF de 15mm com re-
engrosso de 30mm, revestido em sua face superior 
em laminado melamínico pós formável de 0,6mm de 
espessura na cor salmão (referência L148), 
acabamento de superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de bordo em PVC 
branco.Acabamento da face inferior em laminado 
melamínico branco brilhante. A fixação do tampo 
será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 
1/2" x 3/16" A estrutura em aço de pintura 
eletrostática com tinta epóxi em pó, na cor branca 
fosca, polimerizada em estufa. Ponteiras de 
acabamento em polipropileno na cor branca, fixado 
à estrutura através de encaixe. 

UNID 4,00 392,50 1.570,00 

34 

Banco retangular monobloco, com bordas 
arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com estruturas 
retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso 
de 30 mm, revestido em sua face superior em 
laminado melamínico pós formável de 0,6mm de 
espessura na cor Ibiza 

(referência L 156), acabamento de superfície 
texturizado e encabeçamento de fita de bordo em 
PVC branco. Acabamento da face inferior em 
laminado melamínico branco brilhante. A fixação do 
tampo é por meio de parafusos auto- atarrachantes 
de 2 A" x 3/16" A estrutura em aço com pintura 
eletrostática de tinta epóxi em pó, na cor branca 
fosca, polimerizada em estufa. 

UNID 8,00 229,44 1.835,52 

35 
Conjunto de Colchonete para Repouso — 
Descrição: • Colchonete de lâmina de espuma 
flexível de poliuretano para uso infantil, certificado 
pelo INMETRO e em conformidade com a norma 

UNID 6,00 467,48 2.804,88 
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ABNT NBR 13579-1 11 Dimensões: • Comprimento: 
185cm; • Largura: 65cm; • Espessura: 05cm. 
Características: • Revestimento 

em material têxtil plastificado, "atóxico", ref. 
"CORINO", na cor AZUL REAL, impermeável, com 
acabamento em costura simples e acabamento em 
cadarço impermeável; • Espuma com densidade 
nominal Kg/m': D-20. Norma ABNT NBR 8537 

36 

Cadeira giratória com braços, espaldar médio, 
assento e encosto em compensado multilaminado 
anatômico, espuma de poliuretano injetada em 
densidade de 40 a 50kg/m3, com apoio dorso 
lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em 
alta resistência a propagação de rasgos além de 
baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling 
padrão 5, peso 280/290g/m, mecanismo relax com 
bloqueio e regulagem permanente-gás, base em 
aço com 5 hastes, pintura em epóxi pó na cor preta, 
encosto em 7 posições na altura, rodízio duplos em 
nylon, revestimento em tecido azul, fogo retardante. 
Braços reguláveis com alma de aço e apoia braços 

em poliuretano com regulagem em cinco posições. 
Medidas 580 mm de largura x 580 mm de 
profundidade x 900/1000 mm de altura. 

OBS: as poltronas devem ter a certificação da 
ABNT 13.962 e ter garantia de 5(cinco)anos. 

UNID 3,00 166,93 500,79 

37 

Túnel lúdico em polietileno — público alvo: crianças 
a partir de 02 anos , túnel em polietileno em 
estrutura rotomoldado, em formatos diversos, 
módulos auto-encaixes, vazados para visualização 
interna e possibilidades de expansão. Largura: 87 
cm; altura: 97 cm; comprimento: 214 cm 

UNID 1,00 1.211,09 1.211,09 

38 

Casinha de boneca multicolorida com no mínimo: 
janelas, que abrem e fecham, porta que vai e vem, 
tábua de passar com ferro, telefone, pia e fogão. 
Balcão externo na janela (apoio para braços) 
acabamento em saliência e com laterais 
arredondadas, polietileno pelo processo de 
rotomoldagem, largura: 1,62m, altura: 1,64m, 
comprimento: 1,76m. O produto deve conter manual 
de instrução em português. 

UNID 1,00 2.269,98 2.269,98 

39 

Conjunto para aluno tamanho 03 — dimensões: 
mesa-600 x 450 x 590mm — cadeira — 510 x 360 x 
690mm — descrição — mesa: estrutura em tubo 
acho industrial, coluna e travessa 29x58, trava 
superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2 . Tratamento 
antiferruginoso e pintura epóxi-pó. Porta livros em 
polipropileno, fixado a estrutura por rebites 4,8x16. 
Apresentar proposta com certificado do INMETRO 
do modelo. Tampo em madeira aglomerado (MDP), 
revestido na parte superior em laminado melamínico 
texturizado na cor cinza e na parte inferior com 

UNID 12,00 160,00 1.920,00 
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aplicação de contraplaca fenólica, fixado fenólica, 
fixado por parafusos 6/45. Bordas com cantos 
arredondados e com acabamento em lâmina de 
broda 22x2,5mm cor amarelo. Estrutura em tubo de 
aço industrial 20,7 mm. Tratamento antiferruginoso. 
Assento e encosto em polipropileno injetado de 
forma anatômica na cor amarelo. 

40 

Gangorra com monoplas duplas em polietileno, 
base para apoio dos pés antiderrapante, assento 
anatômico e antiderrapante, acabamento sem 
saliências e com laterais arredondadas, polietileno 
pelo processo de rotomoldagem. Largura: 40cm, 
altura- 47cm, comp.- 151cm. 

UNID 1,00 336,50 336,50 

 

 
 
02.2 Havendo nos objetos citados no item 02.1 deste edital, qualquer especificação que os direcione 
para determinada marca, serão aceitos similares de igual ou superior desempenho. Esta verificação será 
feita no momento da analise dos catálogos dos produtos, conforme pede o item 02.3 deste edital.   
 
02.3 Para todos os produtos deste edital, será exigido da empresa vencedora do certame o envio de 
catálogos dos produtos. Estes catálogos deverão ser do fabricante do produto. Nos catálogos deverão 
aparecer de forma clara e objetiva as especificações técnicas dos produtos ou dos componentes do 
equipamento. Os mesmos poderão ser enviados por fax, por e-mail ou via correio. Somente após o 
recebimento e analise destes catálogos é que o produto será adjudicado à empresa vencedora do 
certame. Caso a empresa não envie os catálogos no período estipulado, poderá a mesma ser 
desclassificada face a ausência de informações sobre o produto. 
 
02.4 Também poderá ser solicitado da empresa vencedora do certame a apresentação de amostras dos 
produtos ofertados, quando forem estas necessárias para completa avaliação do produto. 
 
02.5 Para todos os prazos de validade e de garantia solicitados nos itens do item 02.1 deste edital serão 
considerados os informados pelo fabricante dos produtos.  
 
02.6 Todos os produtos solicitados nos itens do item 02.1 deste edital deverão ser novos e sem uso. 
 
03 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO 
 

 03.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o 
credenciamento junto ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o cadastramento 
e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para início da disputa. 

 
 
04 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
04.1 – Poderão participar desta licitação empresas pertencentes ao ramo do objeto licitado conforme Lei, 
sendo vedada a participação de empresa com falência decretada, concordatárias, declaradas inidôneas 
para licitar ou contratar com a Administração Pública em qualquer de suas esferas; 
 
 
 
04.2 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no 
anexo 03 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser 
digitada no sistema, informar no campo próprio da ficha técnica descritiva do objeto anexo 05 seu regime 
de tributação para fazer valer o direito de prioridade no desempate. ( artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 ). 
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04.3  Poderão participar deste Pregão Eletrônico às empresas que apresentarem toda a 
documentação exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias.; 
 
04.4 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas; 
 
04.5 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada inidônea pela 
Administração Pública ou impedida legalmente; 
 
04.6 - Não poderá participar Servidor ou dirigente deste Município de Andirá – Paraná 
 
04.7 – Não poderá participar Prefeito, Vice- Prefeito, Vereadores, Secretários, bem como as pessoas 
ligadas a qualquer deles pro matrimônio ou parentesco consangüíneo, em linha reta e colateral até 2º 
grau, ou por adoção, não poderão efetuar qualquer tipo de transação comercial com o município, 
substituindo a proibição até 06 (seis) meses após findo as respectivas funções, conforme o disposto no 
Artigo 89 da Lei Orgânica do Município. 
 
04.8 – Não poderá participar Pessoa Jurídica em débito com o sistema de seguridade social, como 
estabelecido em Lei Federal, não poderá contratar com o poder público Municipal. 
 
04.9 - Não poderá participar  Servidor ou dirigente deste Município de Andirá, estendendo-se a proibição 
a pessoa jurídica de direito privado que possui em seu quadro de sócios ou dirigentes, cônjuge, 
companheiro, parente em linha reta ou colateral, consangüíneo ou afim, de servidor em cargo efetivo ou 
em comissão na entidade licitante, para fins de conhecimento e cumprimento, conforme Acórdão nº 
2745/2010 do Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
 
04.10 O licitante deverá promover a sua inscrição e credenciamento para participar do pregão, 
diretamente ou através de corretora de mercadorias associada à Bolsa Brasileira de Mercadorias por ele 
indicada,  até o horário fixado no edital para inscrição e cadastramento.  
 
04.11 A participação neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratável aceitação das 
condições estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas 
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitação de que deverá 
fornecer o objeto em perfeitas condições de funcionamento; 
 
04.12 A participação no pregão está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento do 
licitante, até o limite de horário previsto, e deverá ser requerido acompanhado dos seguintes 
documentos: 
 
a) Ficha técnica descritiva, Anexo 05, com todas as especificações do objeto da licitação conforme item 
02.1 deste edital. 
 
O custo de operacionalização e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a Bolsa Brasileira 
de Mercadorias, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos custos pela utilização dos recursos 
de tecnologia da informação. 
 
Nas licitações promovidas por órgãos públicos os licitantes estarão sujeitos ao pagamento de taxa de 
utilização do Sistema Eletrônico de Licitações. Link para consulta de valores 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br/valores-ressarcimento-de-custos 
 
A taxa de utilização de Sistema constitui receita exclusiva da Bolsa para ressarcimento dos custos de 
desenvolvimento, atualização e manutenção do Sistema e não representa emolumentos ou tarifação 
pela prestação de serviços, nos termos do artigo 5º, inciso III, da Lei nº. 10.520/2002. 
 
As corretoras que participarem como representantes de licitantes perante o Sistema poderão negociar 
livremente a cobrança de outros valores a titulo de corretagem pelos serviços prestados. 
 
 
05 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
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05.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial,  
as seguintes atribuições: 
 
a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) abrir as propostas de preços; 
d) analisar a aceitabilidade das propostas; 
e) desclassificar propostas indicando os motivos; 
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço; 
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) declarar o vencedor; 
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos; 
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico; 
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de penalidades 
previstas na legislação. 

  
 CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS 

 
 05.2 As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear, através do Termo de 

credenciamento no item 04.8 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente habilitado em qualquer 
corretora de mercadorias associada ou na própria Bolsa Brasileira de Mercadorias, atribuindo poderes 
para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bbmnet.com.br  
 
05.3 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do 
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
 
05.4 O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preços e lances 
sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha 
privativa. 

  
 05.5 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias; 
 

 05.6 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa Brasileira de 
Mercadorias a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros; 
 

 05.7 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão eletrônico; 
 
DA PARTICIPAÇÃO 
 
05.8 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível 
do representante do licitante credenciado (operador da corretora de mercadorias ou diretamente do 
licitante) e subseqüente cadastramento da proposta inicial de preços, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos.   
 
05.9 Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do seu representante; 

 
05.10 Qualquer dúvida dos interessados em relação ao acesso no sistema BBMNET Licitações poderá 
ser esclarecida através dos canais de atendimento da Bolsa Brasileira de Mercadorias informados no 
site www.bbmnetlicitacoes.com.br: Telefones: (11) 3113.1900  - Central de atendimento em São Paulo 
e (41) 3320.7800 - Central de atendimento em Curitiba, ou por Whatsapp (11) 9.9837-6032. 
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Opcionalmente, o atendimento também poderá ser prestado por corretoras associadas a Bolsa. A 
relação completa das corretoras encontra-se disponível no site do bbmnetlicitações (acesso corretoras). 
 
 
ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES 

  
 05.11 A partir do horário previsto no Edital e no sistema para cadastramento e encaminhamento da 

proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das 
propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

  
 05.12 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será imediatamente 
informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 
 
05.13 O fornecedor poderá encaminhar lance com valor superior ao menor lance registrado, desde que 
seja inferior ao seu último lance ofertado e diferente de qualquer lance válido para o item. 
 

 05.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar; 

  
 05.15 Durante o transcurso da sessão pública os participantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 
 
05.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retornando 
o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízos dos atos realizados;  
 
05.17 Quando a desconexão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão do Pregão Eletrônico 
será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos operadores representantes dos 
participantes, através de mensagem eletrônica na caixa de mensagem (Chat) ou e-mail divulgando data 
e hora da reabertura da sessão; 

 
05.18  A etapa de lances da sessão pública será encerrada por prorrogação automática, ou seja, se um 
participante oferecer lances nos minutos finais (2min. 30s.), o sistema prorroga automaticamente o 
fechamento por mais alguns minutos, informando o “Dou-lhe uma”. Se ninguém der outro lance, o 
sistema informa “Dou-lhe duas”, em seguida a negociação é fechada. Entretanto, se algum licitante der 
um lance após o “Dou-lhe uma” ou “Dou-lhe duas”, o sistema é novamente reiniciado, assim como sua 
contagem. A negociação só é encerrada quando ninguém mais oferecer lances nos minutos finais. 
Iniciada a fase de fechamento de lances, os licitantes serão avisados via chat 
 
05.19 O sistema informará, na ordem de classificação, todas as propostas, partindo da proposta de 
menor preço ( ou melhor proposta ) imediatamente após o encerramento da etapa de lances.  
 
05.20 O pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública.  
 
05.21 Quando for constatado o empate, conforme estabelece os Artigos 44 e 45 da Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar um 
melhor preço caso ela não atinja o valor de referencia definido pela administração pública. 
 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 - Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno 
Porte.  
 
Artigo 44: Nas licitações será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação 
para a microempresa e empresas de pequeno porte. 
 
§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada.  
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§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de 5% (cinco por 
cento) superior ao melhor preço. 
 
Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, 
proceder-se-á da seguinte forma:  
 
I – a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatória, para o 
exercício do mesmo direito; 
III – no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 desta Lei 
Complementar, será realizado sorteio. 
 
05.22  Os documentos relativos à habilitação, solicitados no Item 09 deste Edital, deverão ser remetidos 
via e-mail para o e-mail “licitação.pmandira@gmail.com, no prazo máximo de 03 (três) horas a contar do 
término da sessão virtual, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis para o recebimento dos mesmos por esta comissão, contados da data 
da sessão pública virtual, juntamente com a proposta de preços escrita, para a Prefeitura Municipal de 
Andirá, Comissão de Licitações. 
 
Endereço: Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190 – Jardim Vesper 
CEP: 86.380-000 – Andirá – Paraná. 
Pregoeiros: ALLAN PIERRE BARBEZANI 
E-mail: licitacao.pmandira@gmail.com 
FoneFax: ( 043 ) 3538 - 8100  

 
05.23 O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação dentro do prazo acima estabelecido, 
acarretará nas sanções previstas no item 11.2, deste Edital, podendo o Pregoeiro convocar a empresa 
que apresentou a proposta ou o lance subseqüente; 
 
05.24 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o fornecedor desatender às 
exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, verificando a sua 
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o Pregoeiro poderá 
negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 
 

 05.25 Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço e valor estimado para a contratação; 
 

 05.26 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da 
proposta ou lance de menor preço. 
 
06 PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
 
06.1 O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 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; 
 
06.1.1 No preenchimento da proposta eletrônica deverá, obrigatoriamente, ser encaminhada a ficha 
técnica descritiva Anexo 05, por meio de transferência eletrônica de arquivo (upload) ao sistema, 
contendo as especificações as marcas e os modelos, dos produtos ofertados, quando for o caso. A não 
inserção de arquivos ou informações contendo as especificações as marcas e os modelos dos produtos 
neste campo, implicara na desclassificação da Empresa, face à ausência de informação suficiente para 
classificação da proposta. 
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06.1.2 A Empresa não poderá ser identificada na proposta eletrônica de nenhuma forma, sob pena de 
desclassificação de sua proposta.  
 
06.1.3 Caso haja ausência de informações sobre os produtos ofertados na proposta inicial de preços, 
estas informações serão conferidas através dos catálogos enviados, sendo estas informações claras e 
atendendo ao edital será aceita a proposta. 
 
06.1.4 Na hipótese do licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte será necessária a 
informação desse regime fiscal no campo próprio da ficha técnica, sob pena do licitante enquadrado 
nessa situação não utilizar dos benefícios do direito de preferência para o desempate, conforme 
estabelece a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
06.2 O objeto deverá estar totalmente dentro das especificações contidas no item 02.1 deste edital. 

  
 06.3 A validade da proposta será de 90 ( noventa ) dias, contados a partir da data da sessão pública do 

Pregão. 
 

 
07 PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 
 
07.1 A Empresa vencedora, deverá enviar à Comissão de Licitação, juntamente com a documentação de 
habilitação, a Proposta Anexo 03 de Preços escrita, com os valores oferecidos após a etapa de lances, 
em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da 
Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, 
endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, no prazo estipulado 
no item 05.22, deste Edital; 
 
Na proposta escrita, deverá conter: 
 
a) Os valores dos impostos já deverão estar incorporados e somados ao valor do produto ou destacados; 
 
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 90 (noventa ) dias, contados da abertura das 
propostas virtuais; 
 
c) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua 
completa avaliação, totalmente conforme descrito no item 02.1 deste Edital. Deverá ser informada a 
marca e o modelo do produto ofertado. 
 
d) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 
 
07.2 Atendidos todos os requisitos, será(ão) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s) que 
oferecer(em) o menor valor por item; 
 
07.3 Nos preços cotados deverão estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos 
inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital; 
 
07.4 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em 
vigor; 
 
07.5     Serão rejeitadas as propostas que: 
 
07.5.1 Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 
 
07.5.2 Sejam incompletas, isto é, não contenham informação(ões) suficiente(s) que permita(m) a perfeita 
identificação do produto licitado; 
 
07.5.3 Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, 
ou seja, manifestamente inexeqüíveis, por decisão do Pregoeiro; 
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07.5.4 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos. 
 

             
08 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 
08.1 Para julgamento será adotado o critério de menor valor no item, observado o prazo para 
fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais 
condições definidas neste Edital; 
 
08.2 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente 
após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e 
decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor; 
 
08.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o 
lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua 
habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda ao Edital; 
 
08.4  Ocorrendo a situação a que se referem os subitens 05.23 e 05.24 deste Edital, o Pregoeiro 
poderá negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço; 
 
08.5 De sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes. 
 
09 HABILITAÇÃO 
 
09.1 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 
 
Para comprovação da habilitação jurídica: 
 
a) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedade por ações, dos documentos de eleição 
de seus atuais administradores; 
 
b) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em 
exercício; 
 
c) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País;  
 
d) declaração de idoneidade apresentada de acordo com o modelo constante no Anexo 01 
 
e) declaração de inexistência de empregados menores Anexo 02 
 
f) declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro empresa ou Empresa de Pequeno 
Porte Anexo 04 
 
Os documentos exigidos nas alíneas “a e b”, deste item, poderão ser substituídos pela Certidão 
Simplificada da Junta Comercial, ou fotocópias autenticadas dos extratos da Junta Comercial, 
devidamente publicados no Diário Oficial, indicando e relacionando os representantes legais e a 
composição acionária da empresa.  
 
Para comprovação da regularidade fiscal:  
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ). 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo ao domicilio ou sede do 
proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação (Alvará 
de Licença). 
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c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão de Quitação 
de Tributos e Contribuições Federais e Quanto à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da 
Receita Federal, do domicílio ou sede da proponente ou outra equivalente na forma da lei; 
   
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa de 
Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente 
ou outra equivalente na forma da lei;  
 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de Certidão Negativa 
de Débitos Municipais, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da 
proponente ou outra equivalente na forma da lei;  
 
 f) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, consiste 
na apresentação de: 
CND (Certidão Negativa de Débitos) do INSS; 
CRF (Certificado de Regularidade do FGTS ). 
 
g) prova de regularidade para com regularidade Trabalhista, mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhista. 
 
Para comprovação da qualificação econômico-financeira: 
 
a - Certidão negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida pelo cartório 
distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 90 (noventa) dias da data marcada para o 
processo licitatório. 
 
 
Os documentos necessários à habilitação da proponente poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão de imprensa 
oficial. Os documentos deverão estar em plena vigência, ficando, porém, a critério da Comissão solicitar 
as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A 
aceitação das certidões, quando emitidas através da Internet, fica condicionada à verificação de sua 
validade e dispensam a autenticação.   
 
10 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 
 

 10.1 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal, conforme 
artigo 18 do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, e/ou subscritos por representante não habilitado 
legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 

 
 10.2 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, 

através do seu representante, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, 
sendo-lhes facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias úteis. Os interessados ficam, desde logo, 
intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente; 

  
 10.3 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso; 
  
 10.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não 

justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 
 
10.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo; 

  
 10.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

 
11 MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
11.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste 
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instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, 
Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 
 
a)  0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado 
sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento). 
 
b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, 
exceto prazo de entrega. 
 
11.2 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o 
retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução 
do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, 
poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 
causados à Prefeitura Municipal de Andirá, pelo infrator:  
 
a) advertência; 
 
b) multa; 
 
c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 05 
(cinco) anos, prevista no art. 11 do Decreto Municipal nº. 13159/06; 
 
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade; 
 
11.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 

  
12 PRAZOS 
 
12.1 O prazo de entrega para os produtos será de no máximo até 10 (dez) dias, a contar da data da nota 
de empenho. 
 
13 LOCAL DE ENTREGA 
 
13.1 O objeto desta licitação deverá ser entregues imediatamente após o recebimento da cópia da nota 
de empenho, com tolerância máxima de até 10 (dez) dias, em entrega única/parcelada  
 
13.2 Os objetos da presente licitação deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua Mauro Cardoso 
de Oliveira nº 190, Jardim Vésper – Andirá, Paraná na Secretaria Municipal de Saúde. 
 
13.3 As entregas deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: 
Pela manhã das 08h:00min até as 12h:00min e a tarde das 13h:30min até as 17h:00min.  
Não serão recebidas mercadorias fora deste horário. 
 
13.4 Por ocasião da entrega, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome 
(legível), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de Municipal 
de Educação, do servidor do contratante responsável pelo recebimento.  
 
13.5 O objeto da presente licitação será recebido provisoriamente em até 07 (sete) dias úteis, no local e 
endereço indicados no item 13.2 deste edital. 
 
13.6 O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao 
atendimento das exigências contidas neste edital. 
 
13.7 Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificações, todas, as 
despesas serão atribuídas a contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua 
substituição ou adequação ao edital. 
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13.8 O material deve ser entregues em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação, sem 
aderência ao produto, sem amassados, sem sinais de umidade. 
 
13.9 O acondicionamento e transporte devem ser feitos dentro do preconizado para os produtos. 
 
14 PAGAMENTO 
 
14.1 O pagamento será efetuado em até 30 ( trinta ) dias, contados da apresentação da nota fiscal fatura 
que deverá ser emitido para PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ – CNPJ 76.235.761 /0001-94 - 
Endereço: Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190 – Centro – CEP.       86.380-000 – Andirá – PR.  
 
14.2 As notas fiscais faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu 
vencimento ocorrerá 30 ( trinta ) dias após a data de sua apresentação válida.  
 
14.3 O pagamento será feito mediante crédito em conta corrente em nome da contratada em banco por 
ela indicado.  
 
14.4 Os recursos orçamentários correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:  
Fonte de recursos:  
 
05.002.12.365.0005.2058.(932) 4.4.90.52.00.00 Fonte  de Recurso 3120 
 
15 REAJUSTAMENTO 
 
15.1 O preço oferecido serão irreajustável; 
 
16 DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
16.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura Municipal 
de Andirá revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato 
superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito 
e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. O 
Município de Andirá poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das 
propostas ou para sua abertura; 
 
16.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido 
de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 
 
16.3 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo; 
 
16.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no 
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação; 
 
16.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do 
proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta. 
 
16.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e 
a segurança da contratação; 
 
16.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário 
Oficial do Estado; 
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16.8 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital; 
 

 16.9 Não cabe à Bolsa Brasileira de Mercadorias qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas 
pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou 
da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada; 
 
16.10  O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o 
da cidade de Andirá, Estado do Paraná;  

 
 

16.11 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio atenderão aos interessados no horário 08h00min às 
17h00min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no Departamento de Licitações, na Prefeitura 
Municipal de Andirá – Paraná, telefones ( 43 ) 3538 – 8100 para melhores esclarecimentos; 

 
 

16.12  A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora fará parte dos 
autos da licitação e não será devolvida ao proponente;  
 
 
16.13 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 
subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário;  

 
 16.14  O valor máximo estimado para este Pregão é de R$ 64.472,11 (sessenta e quatro mil 

quatrocentos e setenta e dois reais e onze centavos) 
 
 16.15 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação 

pertinente. 
 

Andirá, 18 de Junho de 2018. 
     
 

ALLAN PIERRE BARBEZANI  

PREGOEIRO OFICIAL Portaria nº 11.576/2018  
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2018 
 

ANEXO 01 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPE DITIVOS 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 01 - (Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº. (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as 
penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
(Local e Data) 
______________________________________________ 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
OBS.: Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 
o número do CNPJ. 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2018 
 

ANEXO 02 – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS  MENORES 
 
 
 
 
 

 
 (Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em 
nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei.  
 
Federal nº. 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº. 8666/93. 
 
(Local e Data) 
 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
 
OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada 
com o número do CNPJ. 
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição. 
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ANEXO 03 – CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO 
 

 A Prefeitura Municipal de Andirá – PR 
 
 Prezados Senhores, 
 

 Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 069/2018 – Comissão de Licitação – Carta-Proposta de Fornecimento. 
 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme item 02.1, 
que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 
 1 IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

 RAZÃO SOCIAL: 
 CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
 REPRESENTANTE E CARGO: 
 CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:  
 ENDEREÇO e TELEFONE: 
 AGÊNCIA e Nº. DA CONTA BANCÁRIA 
 
 2 CONDIÇÕES GERAIS 

  
 2.1 A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
 

 PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
Deverá ser cotado, preço unitário e total do item, de acordo com o item 02.1 do Edital. 

  
 A proposta terá validade de 90 ( noventa ) dias, a partir da data de abertura do pregão. 

 
PROPOSTA: R$ (Por extenso) 
 
O Prazo de Entrega de todo o item será de no máximo até 10 ( dez ) dias a contar da data da nota de 
empenho. 
 
A Proposta deverá conter a marca/modelo/catálogos do produtos ofertados, a não apresentação poderá 
implicar na não aceitação da proposta de preços. 
 

 2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como 
os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o 
fornecimento.  

 
 Local e data 
 assinatura e carimbo da proponente 

(OBS.: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2018 
 

 
ANEXO 04 – Modelo de declaração de enquadramento em regime de tributação de Micro Empresa ou 

Empresa de Pequeno Porte ( na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP). 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº., sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins de 
direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou(amos) sob o 
regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 
123, de 14 de dezembro de 2006.  
 
 
(Local e Data) 
 
 
(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2018 
 

ANEXO 05 – FICHA TECNICA DESCRITIVA DO OBJETO 
 

Ficha Técnica Descritiva do Objeto 

Número do edital:  

Órgão comprador: 

Marca/modelo/catalógos do produto:  

Especificação do produto:  

Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 

Preço inicial para o item (em R$): 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação 
e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório 
(edital).  

Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de 
dezembro de 2006.  
[Somente na hipótese de o licitante ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP.)]. 

Data: 
 

Observação: por força da legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.  
Observação: por força da legislação vigente Lei Com plementar nº 123/2006, alteração pela Lei 
Complementar nº 147/2014 e Lei Municipal nº 2.867/2 017, as empresas deveram informar o 
município que a empresa esteja instalada, para aten dimento das legislações mencionadas, a não 
informação do município poderá implicará na não ace itação da proposta de preços.  
 
Prefeitura Municipal de Andirá - Pr 
Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 190 – Jardim Vésper - Andirá – Paraná. Cep: 86.380-000 
A/C PREGOEIRO, Sra. Ângela Maria da Silva Correia e ALLAN PIERRE BARBEZANI 
PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA Nº. 069/2018 
TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO  
1. – OBJETO : 
 
1.2 A presente licitação tem como objeto à aquisição de _____________, com as características 
descritas abaixo: 

 
ESPECIFICAÇAO DO PRODUTO  

 
Quantidade Unidade Objeto Valor unitário R$ Valor total R$ 

     
 

Especificação do objeto 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2018 
ANEXO 06 – MINUTA DE CONTRATO 

 
CONTRATO DE  COMPRA Nº __/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº  128/2018 
PREGÃO Nº 069/2018 – FORMA PRESENCIAL 
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ 
CONTRATADA: _______________________________________ __________(nome) 
 
 
CONTRATANTE : MUNICÍPIO DE ANDIRÁ , Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede 

administrativa à Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190, inscrita no CNPJ sob o nº 
76.235.761/0001-94, neste ato representada pela Sra. Prefeita Municipal IONE 
ELISABETH ALVES ABIB , brasileira, inscrita no CPF/MF sob o nº 624.150.779-68, 
portadora da cédula de identidade RG nº 1799461 – SSP/PR, residente e domiciliada 
na Fazenda São João, Rodovia PR 517, Km 04, nesta cidade de Andirá-PR. 

 
CONTRATADO:  ________________________ (qualificação) 
 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS . 

 
1.1 – Constitui objeto deste instrumento a Aquisição de equipamentos e mobiliário para atender  a 
CEMEI pertencente à Secretaria Municipal de Educaçã o, conforme itens de descrição de serviços 
constante no Termo de Referência – ANEXO I que compõe o presente edital. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOCUMENTOS INTEGRANTES  
 
2.1 - Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização dos serviços, bem assim para definir 
procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se 
nele estivessem transcritos, todos os documentos exigidos no anexo 03 do Edital, sendo os mesmos 
considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, 
reger a execução do objeto contratado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E REAJUSTE  
 
3.1 - O preço para a execução do objeto deste contrato é o apresentado na proposta da CONTRATADA , 
devidamente aprovada pelo CONTRATANTE , sendo que o valor total é de R$____(____) conforme 
descritos na proposta da contratada. 
 
3.2 – O preço contratado compreende todos os custos necessários à aquisição dos produtos, inclusive 
os referentes às despesas trabalhistas, previdenciárias, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer 
outras despesas e encargos necessários à sua correta execução, de modo a que nenhuma outra 
remuneração seja devida à CONTRATADA  além do valor ora estipulado. 
 
3.3 - Os preços propostos não serão reajustados durante o período de contratação, salvo, se ocorrerem 
algumas das hipóteses do Artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  
 
 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO  
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4.1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias apos a após a execução do serviço e entrega 
dos produtos, observada sua aceitabilidade, através de crédito em conta corrente mediante 
apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pela unidade requisitante 
acompanhadas obrigatoriamente da CND do INSS e CRF do FGTS. 
 
4.2 – A contagem do prazo citado no subitem anterior se dará a partir da data da entrega da Nota Fiscal, 
obedecidas às exigências ali expressas. 
 
4.3 - Caso a licitante vencedora seja beneficiária de imunidade ou isenção fiscal, deverá apresentar, 
juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e 
contribuições, conforme legislação em vigor. 
 
4.4 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida à contratada, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou 
reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para o Município de Andirá – 
Estado do Paraná. 
 
4.5 - É vedado a CONTRATADA negociar com terceiros, seja a que título for, o crédito decorrente deste 
Contrato, ainda que com instituição bancária, permitindo-se, tão somente, cobrança em carteira simples. 
 
4.6 - O CONTRATANTE  poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhes sejam 
devidas pela CONTRATADA  por força deste Contrato. 
 
4.7 - Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA  das responsabilidades contratuais, nem 
implicarão na aceitação/concordância da perfeita execução do contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
5.1 – As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com a dotação 
orçamentária: 
 
05.002.12.365.0005.2058.(932) 4.4.90.52.00.00 Fonte  de Recurso 3120 
 
CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS  
 
6.1 - O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura 
do contrato, o qual poderá, a critério da Administração Superior, ser prorrogado, mediante elaboração de 
termo aditivo, aplicando-se no que couber a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE EXECUÇÃO  
 
7.1 – O fornecimento de ferramentas e uso geral objeto do Registro de Preços serão executadas 
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Edu cação a serem informadas na ocasião da 
solicitação que se fará através da emissão de NAD – Nota de Autorização de Despesa. 
 
7.2 – O fornecimento de equipamento/materiais permanentes e artigos do mobiliário deverão dar 
atendimentos em até 07 (Sete) dias, após execução dos serviços deverão estar acompanhados da Nota 
fiscal descritiva, constando nº da Autorização de Fornecimento, dados da conta bancária para depósito 
do pagamento, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS. 
 
7.3 – A Nota fiscal deverá ser descritiva, constar nº da NAD – Nota de Autorização de Despesa, dados 
da conta bancária para depósito do pagamento, bem como da CND do INSS e CRF do FGTS. 
 
7.4 – O faturamento deverá ser emitido para PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ANDIRÁ – CNPJ 
76.235.761/0001-94 - endereço: Rua Mauro Cardoso de Oliveira, 190- Andirá – PR, Cep: 86.380-000 
 
 
CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE  
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8.1 - A CONTRATADA  é responsável direto e exclusivo pela execução do objeto deste Contrato e, 
conseqüentemente, responde civil, criminal e ambientalmente por todos os danos e prejuízos que, na 
execução dele, venha direta ou indiretamente, provocar ou causar para o CONTRATANTE  ou para 
terceiros. 
 
8.2 - A CONTRATADA  responderá por todos os encargos e obrigações de natureza trabalhista, 
previdenciária, fiscal, acidentária, administrativa, civil e comercial resultantes da correta execução do 
contrato. 
 
8.3 - A CONTRATANTE  se obriga a efetuar os pagamentos regularmente, conforme disposto na 
cláusula quarta. 
 
CLÁUSULA NONA – TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO  
 
9.1 - A CONTRATADA  não poderá transferir o presente Contrato, no todo ou em parte, sem o expresso 
consentimento do CONTRATANTE , dado por escrito, sob pena de rescisão deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CA SO DE INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL  
 
10.1 - A CONTRATADA  sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste 
instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, 
Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: 

a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado 
sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento). 

b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, 
exceto prazo de entrega. 

 
10.2 - Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o 
retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução 
do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, 
poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 
causados à Administração pelo infrator: 
a) advertência; 
b)multa; 
c)suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 
(dois) anos; 
d)declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
 
10.3 - A importância relativa às multas será descontada do pagamento, podendo, conforme o caso, ser 
inscrita para constituir dívida ativa, na forma da lei, caso em que estará sujeita ao procedimento 
executivo. 
 
10.4 - O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da 
CONTRATADA . A critério da Administração e em sendo possível, o valor devido será descontado da 
importância que a mesma tenha a receber da CONTRATANTE . Não havendo pagamento pela empresa, 
o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo. 
 
10.5 - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do 
interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO  
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11.1 - A CONTRATADA  reconhece os direitos do CONTRATANTE,  em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 e seguintes, da Lei nº 8.666/93. 
 

11.2 - O CONTRATANTE  se reserva no direito de rescindir o contrato, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos a seguir mencionados: 

a) Quando a CONTRATADA  falir ou for dissolvida; 
b) Quando houver atraso na realização dos serviços, sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE , pelo 
prazo superior a 03 (Três) dias. 
 
11.3 - Ocorrendo o descumprimento de qualquer cláusula deste contrato e dos demais termos que o 
integram, sua rescisão será automática, independentemente de qualquer aviso ou notificação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INTEGRAÇÃO DO EDITAL À PR OPOSTA DO VENCEDOR 
 
12.1 Integram o presente contrato, como se aqui estivessem transcritos, o processo licitatório, Pregão 
Eletrônico nº 069/2018 - Forma Presencial e seus anexos, aplicando-se no que couber a Lei nº 8.666/93 
e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL  
 
13.1 - O presente Contrato rege-se pelas disposições expressas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002 Lei Municipal nº 2.210 de 29 de junho de 2011 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, pela legislação aplicável e pelos preceitos de direito 
público, aplicando-se supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de 
direito privado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  –  TOLERÂNCIA  
 
14.1 - Se qualquer das partes Contratantes, em benefício da outra, permitir, mesmo por omissões, a 
inobservância no todo ou em parte, de qualquer dos itens e condições deste Contrato e/ou de seus 
anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer forma afetar ou prejudicar esses mesmos 
itens e condições, os quais permanecerão inalterados, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –  CASOS OMISSOS  
 
15.1 Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
16.1 - Fica a CONTRATADA  ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimento dos 
elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo 
invocar seu desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato. 
 
16.2 - São partes integrantes deste contrato a proposta apresentada pela CONTRATADA e o edital do 
Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 069/2018 – Forma Presencial que o precedeu. 
 
16.3 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência 
de normas federais e municipais disciplinando a matéria, bem como, pelo disposto no Art. 65 da Lei nº 
8.666/93. 
 
16.4 - Fica eleito o foro da Comarca de ANDIRÁ, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões 
oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 
 
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente instrumento contratual, por seus 
representantes legais, em 03 (Três) vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, 
na presença das testemunhas abaixo. 
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Andirá, ____ de ________ de 2018. 

 
 

Contratante  
Município de Andirá 

Contratado  
__________________________ 

 
 

Ione Elisabeth Alves Abib  
Prefeita 

               __________________________ 
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CERTIDÃO 
 
 
 
 
 

     Certifico para que surta os efeitos legais, que afixei 
nesta data, no quadro de aviso desta prefeitura, para conhecimento dos interessados, o 
inteiro teor do edital de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 069/2018, com 
data de abertura para o dia 04/07/2018, à sala do Setor de Licitações Compras, 
conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002. 
 
 
     Por ser verdade, firmo a presente. 
 
 
 

Andirá, 18 de Junho de 2018. 
 
 
 
 

ALLAN PIERRE BARBEZANI  
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AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 069/2018 

 

OBJETO: Aquisição de equipamentos e mobiliário para  atender a CEMEI 
pertencente à Secretaria Municipal de Educação . 
 
Recebimento das propostas a partir das 08h:00m hora s de 21/06/2018 até às 

17h:00m horas do dia 03/07/2018 

 
          Abertura das propostas: às 14h:30m horas do dia 04/07/2018 

 
          Início da sessão de disputa de preços: às  15h:00m horas do dia 04/07/2018 
 

 
LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br  “Acesso Identificado no link – licitações 
públicas”. Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF). 
 
Qualquer duvida em relação ao acesso no sistema ope racional, poderá ser 
esclarecida ou através de uma corretora de mercador ias associada ou pelos 
telefones: São Paulo-SP (11) 3293-0700, Curitiba-PR  (41) 3320-7800, Porto Alegre-
RS (51) 3216-3700, Uberlândia-MG (34) 3212-1433 e R io de Janeiro (21) 2223-9612. 
A relação completa das corretoras de mercadorias vi nculadas a Bolsa Brasileira 
de Mercadorias poderá ser obtida no site www.bbmnetlicitacoes.com.br , acesso 
corretoras associadas.  
 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas na Divisão de 

Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Rua Mauro Cardoso de Oliveira, nº 

190, Andirá – PR. O Edital do Pregão Presencial pod erá ser retirado diretamente 

na Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal. 

 

     

 

ALLAN PIERRE BARBEZANI  
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