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EXTRATO DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2021.
(MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE)

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2021.

A Prefeitura Municipal de Xambioá - To, através da Comissão de Licitação, e com
observância às disposições do presente Edital e em conformidade com as Leis
Federais nº. 10.520 de 17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93
e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006 e demais normas
complementares e disposições deste instrumento, torna público que fará realizar
licitação do tipo menor preço global por lote, na modalidade de Pregão
Presencialpara registro de preço nº 013/2021, objetivando a contratação de
empresa para o fornecimento de materiais permanentes diversos, destinado a suprir
as necessidades junto as nossas Secretarias e Fundos Municipais de Xambioá - To,
em virtude da demanda existente, em conformidade com as quantidades e
especificações constantes no termo de referência no anexo I do presente edital, no
qual vai ser realizado no dia 15 de Julho de 2021 às 10h30min, na Sede deste
Órgão, situado na Avenida E Quadra 08 s/nº - Setor Leste - CEP: 77.880-000 Fone: (63) 3473-1602 na Cidade de Xambioá - To, onde se realizará a sessão
pública, dirigida pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.
A obtenção do presente edital poderá ser obtida com seus anexos no Site
Oficial do Município: www.xambioa.to.gov.br, e na sala da CPL/PMX, bem como
serão prestadas as informações necessárias pelo Fone: (63) 3473-1602, nos dias
úteis das 07h30min às 13h30min.
Xambioá - To, 02 de Julho de 2021.

LÍVIO BRITO BRANDÃO
Pregoeiro Oficial
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O Município de Xambioá, Estado do Tocantins torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial para registro de preço,
do tipo menor preço global por lote, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento
de materiais permanentes diversos, destinado a suprir as necessidades junto as nossas Secretarias
e Fundos Municipais de Xambioá - To, em virtude da demanda existente, em conformidade com
as quantidades e especificações constantes no Termo de Referência no anexo I do presente edital,
no qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº10.520 de 17/07/2002 e
subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar
123/2006, e demais normas complementares e disposições deste instrumento, o recebimento e
abertura dos documentos referentes ao credenciamento, os envelopes contendo as propostas de
preços e os documentos de habilitação,das empresas interessadas ocorrerão no dia 15 de Julho de
2021 às 10h30min,na Sede deste Órgão, situado na Avenida E Quadra 08 s/nº - Setor Leste CEP: 77.880-000 - Fone: (63) 3473-1602 na Cidade de Xambioá - To, onde se realizará a sessão
pública, dirigida pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.
I – DO OBJETO.
1.1 - O presente Pregão Presencial para registro de preço tem por objeto a contratação de
empresa para o fornecimento de materiais permanentes diversos, destinado a suprir as
necessidades junto as nossas Secretarias e Fundos Municipais de Xambioá - To, em virtude da
demanda existente, em conformidade com as quantidades e especificações constantes no Termo
de Referência no anexo I do presente edital.
1.2 - A Administração Municipal rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em
desacordo com a proposta apresentada pelo licitante vencedor, devendo substituí-los de imediato,
sem qualquer ônus adicional ao contratante.
II – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial para registro de preço, as empresas interessadas
que tenha ramo de atividade compatível com o objeto licitado, e que atenderem a todas as
exigências, inclusive quanto à documentação e requisitos mínimos de classificação das
propostas, constantes deste Edital e seus Anexos.
2.2. – Não serão consideradas propostas apresentadas via internet ou fac-símile.
2.3 – Poderão participar deste Pregão Presencial, as microempresas e empresas de pequeno
porte, enquadradas na forma do Art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06.
2.4 – Para efeito do item 2.3, deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte
participarão deste Pregão Presencial sendo observados os Arts. 42, 44 e 45 da Lei Complementar
nº. 123/06.
2.4.1 – Conforme previsto no art. 4º, inciso VII, da Lei 10.520/02, as Licitantes deverão
apresentar a declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação,
Avênida E Quadra 08 s/nº - Setor Leste - CEP: 77.880-000 - Fone: (63) 3473-1602 – Xambioá – TO.
E-mail: cplxambioa2017.2020@gmail.com

Estado do Tocantins
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ – TO
CNPJ: 02.087.211/0001-39
ADM: 2021/2024
conforme Anexo IV, deste Edital. A não apresentação da mesma implicará no impedimento de
participar da presente licitação.
2.4.2 – As microempresas ou empresas de pequeno porte que se enquadrarem no disposto na Lei
Complementar nº. 123/06 ficam obrigadas a apresentar o documento supracitado, todavia, terão
direito ao prazo previsto no § 1º do art. 43 da lei supracitada para regularização de alguma
restrição quanto à regularidade fiscal.
2.4.3 – De acordo com o art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06, os Licitantes que desejarem
usufruir dos direitos previstos nos artigos 42 ao 44 da mesma Lei Complementar, deverão
apresentar a declaração conforme o anexo VII, deste Edital. A não apresentação da referida
declaração não implicará no impedimento de participação no certame licitatório da empresa
licitante, todavia, tais empresas perderão os direitos previstos nos artigos supracitados, as
licitantes interessadas deverão apresentá-la, durante a Sessão Pública, logo após o
credenciamento, estando a mesma devidamente assinada pelo representante legal da licitante.
2.5 - Não será admitida a participação de empresas:
a) Que não atenderem às condições deste edital;
b) Apresentadas na qualidade de subcontratada;
c) Que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em licitação e/ou
impedimento de contratar com a Administração Pública; ou que estejam cumprindo
sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Xambioá- TO;
d) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão
público, ainda que tal fato se dê após o início do certame;
e) Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal;
f) Pessoas físicas.
III – DA APRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Os atos públicos deste Pregão Presencial para Registro de Preços poderão ser presenciados
por qualquer pessoa, porém, só terão direito a usar a palavra, rubricar documentos, interpor
recursos e firmar a ata os representantes devidamente credenciados, de acordo com o
procedimento abaixo:
3.1.1 – O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de
entrega dos envelopes, apresentar uma cópia autenticada de um documento de identificação com
foto ou documento equivalente do(s) proprietário(s) da empresa, e apresentar ainda, comprovante
de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, a procuração (quando for o caso)
e as seguintes declarações: Termo de Credenciamento (anexos II), Carta de Apresentação da
Documentação e Requisitos de Habilitação (anexos - IV), Declaração de Enquadramento em
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (quando for o caso) (anexos VII) e Declaração de
Aceitação das Condições do Edital (anexo - VIII).
3.2. – O credenciamento se fará além das documentações constantes no item 3.1.1, por meio de
Instrumento Público de Procuraçãocom firma reconhecida em Cartório, com poderes para
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da licitante, acompanhada deuma cópia autenticada de um documento de identificação
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com foto ou documento equivalente do procurador da empresa, cópia do respectivo estatuto;
contrato social ou documento equivalente do licitante, em se tratando de sócio, proprietário,
dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá apresentar uma cópia autenticada de um
documento de identificação com foto ou documento equivalente do(s) proprietário(s) da
empresa, cópia do respectivo estatuto; contrato social ou documento equivalente, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos de assumir obrigações em decorrência de tal
investidura. No caso de Sociedade Anônima, ata da última eleição de seus administradores.
3.3 – Após o credenciamento, será declarada, pelo Pregoeiro, a abertura da sessão e não mais
serão admitidos novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
3.4 – A ausência do credenciamento não será motivo para desclassificação ou inabilitação, neste
caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço apresentado na
proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
3.5 – O representante poderá ser substituído a qualquer momento por outro desde que
devidamente credenciado.
3.6 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado.
3.7 - A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se
manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer interessado
representando mais de um licitante.
3.8 – Os documentos de credenciamento serão retidos pela Equipe de Apoio e juntados ao
processo licitatório;
3.9 – A ausência do credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata
exclusão da licitante por ele representada na fase de lances, salvo autorização expressa do
Pregoeiro.
3.10 – Os documentos de credenciamento serão entregues ao(a) Pregoeiro(a), logo na abertura da
sessão, no ato de apresentação e identificação do interessado ou seu representante, separados dos
envelopes da proposta e dos documentos de habilitação.
3.11 - Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados ao(a)
Pregoeiro(a) separados dos Envelopes da Proposta e dos Documentos de Habilitação, poderão
ser apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente, ou autenticada por servidor público membro da
CPL, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a abertura dos
envelopes, desde que sejam apresentados os documentos originais para tal conferencia para
confronto conforme solicita a Lei 13.726, de 2018, ou publicação em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade;
3.12 - Após declarado encerrado o credenciamento não será permitido, sob qualquer argumento,
a admissão de licitantes retardatários.
IV – DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
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4.1 – A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
pessoalmente pelo representante credenciado, no local, dia e hora acima mencionados, em 02
(dois) envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados no fecho e, de preferência, opacos,
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social da
licitante, os seguintes dizeres:
PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ – TO.
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTAS DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021.
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:
CNPJ:
PARA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ – TO.
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIALPARA REGISTRO DE PREÇOS Nº013/2021
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE
CNPJ:
4.2 – A reunião para recebimento e para abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços
de interesse do licitante e os documentos que a instruírem, será pública, dirigida por um
Pregoeiro e de acordo com a Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei
Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/2006, e demais normas
complementares e disposições deste instrumento e seus Anexos, no local e horário já
determinado no preâmbulo.
4.3 - No dia, hora e local designados deverão comprovar existências dos necessários poderes
para formular lances verbais, negociar preços. (art. 4º, VIII, da Lei nº 10.520/02) e para a prática
dos demais atos do certame, conforme item 3 deste Edital.
V – DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1 - O envelope Nº. 01 deverá ser entregue ao Pregoeiro no momento próprio da sessão pública,
devendo o envelope estar além do descrito no item 4.1 devidamente fechado e rubricado no
fecho.
5.2 – Os preços apresentados deverão estar em conformidade com as especificações contidas no
anexo I, deste Edital, com descrição detalhada, em conformidade, além de outras informações
não citadas, e julgadas necessárias, e que leve a presumir sua necessidade, não devendo ser
omitidos, não sendo aceitas justificativas para a sua não apresentação, seu preço unitário e total
por lote, independente entre si, como também o valor por lote da proposta.
5.2.1 - A Proposta de Preços deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de usos corrente, redigida com clareza, sem
emendas, rasuras, borrões, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datadas, assinada e rubricada
em todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, conforme modelo do anexo III, devendo conter o seguinte:
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Número do Pregão Presencial e o nome ou razão social da licitante, número do CNPJ/MF,
endereço completo, telefone, fax, e endereço eletrônico, este último se houver, para
contato;
Descrição do(s) itens (s) cotado(s), em conformidade com as especificações contidas no
Anexo I;
Os preços cotados deverão ser equivalentes ao praticado no mercado, sendo o preço
unitário e total do lote cotado, em moeda nacional (R$), devendo conter duas casas
decimais após a vírgula, no qual deverá ser indicado em algarismos para os preços
unitáriosse em algarismos e por extenso para os preços totais do lote, prevalecendo, em
caso de divergência entre os valores, a indicação por extenso, declarando o proponente de
que dele(s)estão inclusos todas as despesas que resultem no custo do fornecimento do
material, tais como impostos, taxas, encargos sociais, transportes, seguros e quaisquer
outras despesas, que incidirem na compra do material.
Identificação clara do item cotado inclusive contendo a marca do produto ofertado;
O prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
da data de sua entrega;

5.2.2 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com
relação ao prazo e especificações dos produtos, ofertados ou qualquer condição que importe
modificação dos seus termos originais, ressalvadas apenas aquelas alterações destinadas a sanar
evidentes erros formais;
5.3 – Não será admitida mais de uma cotação para o mesmo lote, bem como cotação de
quantidades inferiores às especificadas no lote.
5.4 – A formalização da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
e dos documentos apresentados.
5.5 – Caso o prazo de que trata o item 5.2.1 “e”, não esteja expressamente indicado na proposta,
o mesmo será considerado como aceito para efeito de julgamento.
VI – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
6.1 - O pregão realizar-se-á de acordo com as exigências deste edital, Lei Federal nº. 10.520 de
17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, na Lei
Complementar nº 123/2006.
6.2 - No dia, hora e local designados neste edital, os proponentes deverão apresentar o Pregoeiro
o credenciamento para a prática dos atos do certame, nos termos do Item 3 deste Edital.
6.3 -Aberta a sessão pública do pregão, com a conferência dos documentos de credenciamento e
a identificação dos interessados ou seus representantes, serão recebidos pelo Pregoeiro os
envelopes - proposta de preços.
6.4 – Verificada a regularidade formal dos envelopes, o Pregoeiro procederá à abertura dos
envelopes das propostas de preços, que serão rubricadas e analisadas pelos membros da Equipe
de Apoio e licitantes presentes se interessados.
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6.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais deste
Edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria
sessão pela proponente.
6.4.2 – As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de preços
por lote.
6.4.3 – Definida a classificação provisória serão dadas a conhecer as licitantes as propostas
eventualmente desclassificadas, a respectiva fundamentação, os preços oferecidos por lote nas
propostas apresentadas e a ordem de classificação provisória destas.
6.4.4 – No curso da sessão, o Pregoeiro abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor
mais baixo e o das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam fazer
novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
6.4.5.1 – Não havendo pelo menos 03 (três) propostas de preços nas condições definidas no
subitem anterior, serão chamados os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), a
oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços ofertados.
6.4.6 – O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as
sucessivas classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos lances
de preços menores aos já existentes.
6.4.7 – Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à
proposta de menor preço, aplicável inclusive em relação ao primeiro lance.
6.4.8 – Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores ao último lance que tenha sido
anteriormente ofertado, bem como dois lances do mesmo valor, prevalecendo, nesse caso, aquele
que foi ofertado primeiro.
6.4.9 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.5 – Declarada encerrada a etapa competitiva, será anunciada a classificação definitiva das
propostas exclusivamente pelo critério de menor preço global por lote ofertado.
6.5.1 – Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço do lance alcançado
com os parâmetros de preços definidos pela Administração.
6.5.2 – A desistência em apresentar lance, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pela licitante, para efeito de ordenação de propostas;
6.5.3 – Caso as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta detentora do melhor lance ou valor
negociado, será assegurada preferência de contratação, respeitado o seguinte:
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6.5.4 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela detentora do melhor lance ou valor negociado, situação em que
será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;
6.5.5 – Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serão convocados os licitantesremanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese desta Condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
6.5.6 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta Condição, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
6.5.7 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após a solicitação do
Pregoeiro, sob pena de preclusão;
6.5.8 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos nesta Condição, o objeto será
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
6.5.9 – O disposto nesta condição somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;
6.5.10 – O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante
na categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 2.3 e subitens,
deste Edital.
6.6 – Após este ato, não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, será
encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas exclusivamente pelo critério de menor preço
global por lote, será considerada encerrada quando todas as participantes desta etapa declinar da
formulação de lances;
6.7 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira
classificada, conforme definido neste Edital e seus Anexos, decidindo motivadamente a respeito.
6.8 – Sendo aceitável a oferta, será verificado o atendimento pela licitante de todas as exigências
editalícias. Caso contrário o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de
classificação, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências constantes deste
Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor nessa fase.
6.9 - Serão desclassificadas aquelas propostas que:
6.9.1 - Não atenderem às exigências do presente edital e seus anexos;
6.9.2 - Forem omissas ou as que apresentem irregularidades, ou falhas capazes de dificultar o
julgamento;
6.9.3 - Que contenham preços manifestamente inexequíveis, assim considerados, aqueles que
não venham a ter demonstrado sua viabilidade por meio de documentação, que comprove que os
custos dos produtossão coerentes com os de mercado;
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6.9.4 - Apresentar os preços por lote acima do estimado estipulado no termo de referência (anexo
I), ou deixa de apresentar preços em algum do item do lote no qual apresentar proposta;
6.10 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor
preço global por lote, no sentido de que seja obtido o melhor preço:
6.10.1 – Se não houver lances verbais e, o menor preço estiver em desacordo com o estimado
pela Prefeitura para o fornecimento dos produtos;
6.10.2 – Mesmo depois de encerrada a etapa competitiva, ordenação das ofertas e exame, quanto
ao objeto e valor ofertado, da aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, ou seja,
a de menor preço por lote;
6.10.3 – Se não for aceita a proposta escrita de menor preço global por lote;
6.10.4 – Se a licitante detentora do menor preço global por lote desatender às exigências
habilitatórias.
6.11 – Na ocorrência das situações previstas nos subitens 6.10.3 e 6.10.4, serão examinadas as
ofertas seguintes e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado
tal proposta, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que
atenda às condições deste Edital;
6.12 – Na hipótese do item anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante
para que seja obtido o melhor preçopor lote.
6.13 – Aceita a proposta de menor preço global por lote, será aberto o envelope
“Documentação”, contendo os documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado para
a verificação de suas condições habilitatórias.
6.14 – Constatado o pleno atendimento das exigências editalícias, o licitante será declarado
vencedor do objeto definido neste Edital e seus Anexos, encaminhando o processo à autoridade
competente para adjudicação e homologação do procedimento a seu critério.
6.15 – Em se tratando de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte será assegurado o disposto
de que cuida o artigo 42 e 43 da LC nº 123/2006 (regularização da habilitação tão somente
fiscal);
6.16 – No caso de empate entre duas ou mais propostas de preço, será efetuado sorteio em ato
público, com a participação de todas as licitantes.
6.17 – O Pregoeiro poderá estipular procedimentos, prazos, promover quaisquer diligências
julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, e demais condições que julgar
necessárias a fim de pôr ordem ao certame, devendo as licitantes atender às solicitações no prazo
por ela estipulado, contado do recebimento da convocação.
6.18 – As preferências e prazos de que trata o item 6.5.3, instituídos pela LC 123/2006 não se
aplicarão ao presente pregão se dele participarem apenas microempresas e empresas de pequeno
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porte, indistintamente, também não se aplicarão se na fase de disputa de lances, se a partir dela
participarem apenas ME’s e EPP’s indistintamente.
6.19 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos componentes da equipe de apoio e
pelos representantes dos proponentes presentes se interessados.
VII- DA HABILITAÇÃO DAS LICITANTES
7.1 – A documentação de Habilitação deverá ser entregue em 01 (uma) via, em envelope
devidamente fechado e rubricado no fecho, identificado conforme o indicado no subitem 4.1
deste Edital.
7.2 – Encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do
envelope contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta,
procedendo a sua habilitação ou inabilitação.
7.3 – A participação no presente procedimento licitatório requer a apresentação de toda a
documentação comprobatória da necessária qualificação no que se refere a:
7.3.1. Habilitação jurídica que será comprovada mediante a apresentação da seguinte
documentação:
a) Prova de registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo no órgão competente acompanhada, no caso sociedades
simples, de prova da diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
e) Cédulas de identidade e CPF ou CNH dos sócios ou documento equivalente;
f) Somente serão habilitadas na presente licitação, além de toda a documentação exigida,
as licitantes que apresentarem, no seu objeto social (contrato social de constituição ou em suas
alterações ou contrato social consolidado em vigor ou registro comercial em vigor para firmas
individuais), ramo pertinente ao objeto desta licitação.
7.3.2. - A Relativa à Regularidade Fiscal será comprovada mediante a apresentação de:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ); deverá ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai fornecer o
objeto da presente licitação, expedida via internet ou documento equivalente;
b) Certidão negativa ou positiva com efeito de negativa dos tributos Federais e Dívida Ativa da
União e quanto às contribuições previdenciárias e às de terceiros, emitida pela Receita Federal
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do Brasil (ou de acordo com a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, vigente a partir do dia 02
de Outubro de 2014), expedida via internet ou documento equivalente;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, em plena validade,
expedida via internet ou documento equivalente;
d) - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei:
- CRF do FGTS, expedida via internet ou documento equivalente
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho (TST), mediante a
apresentação de certidão negativa nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto – Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, expedida via internet ou
documento equivalente.
f) Prova de regularidade relativa Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual, expedida via internet ou
documento equivalente, em plena validade.
g) Certidão Simplificada da Junta Comercial do domicilio ou sede da licitante, expedida via
internet ou documento equivalente dentro da data de validade.
h) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicilio
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual,
expedida via internet ou documento equivalente;
i) Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir.
7.3.3 - Qualificação Econômico-Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) Certidão Negativa de Falência ou Concordata dentro da data de validade;
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2020), já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;
c) Das empresas constituídas no ano em exercício independente de sua forma societária e
regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do Balanço de Abertura, dispensando se o
exigido nos subitens 7.3.3 alínea “b” deste edital;
7.3.4 – Declaração de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei
nº 8.666/93, nos termos do Anexo V (Declaração de Pessoa Jurídica).
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7.3.5 A documentação relativa à qualificação técnica consiste em:
a) Declaração de Capacidade Técnica conforme anexo VI;
b) Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de Capacidade Técnica fornecido por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, comprovando ter a empresa licitante executado o
fornecimento dos materiais pertinente e compatível em características e quantidades com o
objeto da presente licitação;
7.4 - Os documentos necessários para a habilitação deverão ser apresentados ao(a) Pregoeiro(a)
separados dos Envelopes da Proposta e dos Documentos de Habilitação, poderão ser
apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo de
cópia autenticada por cartório competente, ou autenticada por servidor público membro da CPL,
com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para a abertura dos
envelopes, desde que sejam apresentados os documentos originais para tal conferencia para
confronto conforme solicita a Lei 13.726, de 2018, ou publicação em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade.
7.5 – Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.
7.6. Se a documentação de habilitação, não estiver completa e correta, ou contrariar qualquer
dispositivo deste edital e seus Anexos, poderá o Pregoeiro considerar o proponente inabilitado.
7.7. Caso a empresa licitante seja isenta de algum documento exigido no presente Edital, deve a
mesma fazer prova à exigência, dentro do envelope nº 02, através de declaração do órgão
expedidor.
7.8 – Em se tratando de Microempresa ou empresa de Pequeno Porte será assegurado o disposto
de que cuida o artigo 42 da LC nº 123/2006 (regularização da habilitação tão somente fiscal);
7.9 A(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(es) deverá(ao) apresentar ao Pregoeiro, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas após o encerramento deste pregão, nova proposta escrita
acompanhada de nova proposta de preços. Em conformidade com o anexo deste Edital e de
acordo com o correspondente item adjudicado.
7.10 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente
inabilitada.
7.11 - Sendo considerada inabilitada a proponente classificada em primeiro lugar, será aberto o
envelope de documentação de habilitação da proponente classificada em segundo lugar, e assim
sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma empresa classificada, sem prejuízo de
nova análise e negociação dos preços ofertados.
7.12 - Somente será habilitada na presente licitação, as licitantes, que além de apresentarem toda
a documentação exigida, apresentarem em seu objeto social (Ato Constitutivo), ramo pertinente
ao objeto desta licitação.
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7.13 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome da licitante e,
preferencialmente com nº do CNPJ e endereço respectivo:
a) - Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
b) - Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
c) - Se a licitante for a matriz e a empresa fornecedora dos produtos for a filial, os documentos
deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente.
7.14 - As cópias dos documentos emitidos, através da Internet, não necessitarão estar
autenticadas, tendo em vista que a validade de tais documentos está condicionada à verificação
da autenticidade nos respectivos sites: ficando os licitantes advertidos que, no caso de
apresentação de documentos falsificados, a Administração levará a situação ao conhecimento do
Ministério Público, para que este órgão tome as providências cabíveis.
VIII – DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO
8.1 – Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão Presencial até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento
das propostas.
8.1.1 – A apresentação de impugnação contra o presente edital será processada e julgada na
forma e nos prazos previstos na lei 8.666/93, devendo ser entregue diretamente no Protocolo da
Prefeitura Municipal de Xambioá - To, situada na Avenida E Quadra 08 s/nº - Setor Leste - CEP:
77.880-000 - Fone: (63) 3473-1602, nesta cidade ou no E-mail: cplxambioa@gmail.com.
8.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização
do certame.
8.2 – Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
8.3 – A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente Edital,
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.
IX – DOS RECURSOS
9.1 – Dos atos do Pregoeiro neste processo licitatório, poderá a licitante, ao final da sessão
pública manifestar, imediata e motivadamente, intenção de interpor recurso, sendo registrada em
Ata a síntese das suas razões de recorrer.
9.2 – A manifestação imediata e motivada de interpor recurso, no momento da sessão deste
Pregão Presencial, são pressupostos de admissibilidade do mesmo, e sua ausência importará na
decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3 – Caberá a licitante juntar os memoriais relativos aos recursos registrados em Ata no prazo
de 03 (três) dias, contados da lavratura da citada Ata, nos casos de:
a) Julgamento das Propostas;
b) Habilitação ou Inabilitação da licitante.
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9.4 – Cientes as demais licitantes da manifesta intenção de recorrer por parte de alguma das
concorrentes, ficam desde logo intimados a apresentarem contrarazões também no prazo de 03
(três), dias contados do término do prazo de apresentação das razões do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.
9.5 – Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e,
se acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento.
9.6 – As razões e contrarazões do recurso deverão ser encaminhadas, por escrito, ao Pregoeiro,
no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital.
9.7 – Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
9.8 – Se não reconsiderar sua decisão, o Pregoeiro submeterá o recurso, devidamente
informados, à consideração da Autoridade Superior, que proferirá decisão definitiva antes da
homologação do procedimento.
9.9 – Depois de decididos os recursos, a Autoridade Superior poderá homologar este
procedimento licitatório e determinar a contratação com as licitantes vencedoras.
9.10 – É vedada a licitante a utilização de recursos ou de impugnações como expediente
meramente protelatório ou que vise tumultuar o procedimento licitatório. Identificado tal
comportamento o pregoeiropoderá arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso,
aplicar ao autor as sanções cabíveis.
X – DO REGISTRO DE PREÇOS.
10.1 As obrigações decorrentes deste Pregão Presencial para Registro de Preços, consubstanciarse-ão em ata de registro de preço, cuja minuta consta do anexo IX.
10.2 O prazo para assinatura da ata de registro de preço será de 03 (Três) dias úteis, contados da
convocação da adjudicatária no qual será publicada no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de
Xambioá, Placard Oficial do Fundo Municipal de Educação, Placard Oficial do Fundo Municipal
de Saúde, Placard Oficial do Fundo Municipal de Assistência Social e Placard Oficial da
Prefeitura Municipal de Xambioá- To, ocasião em que, se necessário, deverão ser:
10.2.1 Atualizadas a certidão de inexistência de débitos para com o Sistema de Seguridade
Social – CND e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de
Tempo de Serviços – FGTS e comprovação de que não se encontra com pendências no Cadastro
Informativo Municipal - CADIM.
10.3 A Ata de Registro de Preço deverá ser assinada pelo representante legal da adjudicatária
(diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e, na
hipótese de nomeação de procurador, também de procuração e cédula de identidade do
representante.
10.4 A critério da administração, prazo para assinatura da ata poderá ser prorrogado uma vez,
desde que haja tempestiva e formal solicitação da adjudicatária.
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10.5 A Ata de Registro de Preço terá validade de 01 (um) ano, contado a partir de sua assinatura,
de acordo com a lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais normas pertinentes.
10.6 A Administração não estará obrigada a adquirir o produto objeto deste Pregão Presencial da
detentora da ata de registro de preços.
10.6 – Para efeitos do Registro de Preços, são adota das as seguintes definições:
10.6.1 - Sistema de Registro de Preços – SRP - Conjunto de procedimentos para registro formal
de preços relativos a aquisição de produtos, para contratações futuras;
10.6.2 - Ata de Registro de Preços - Documento vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, onde se registram os quantitativos, preços, detentores da
ata, órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no
instrumento convocatório e propostas apresentadas;
10.6.3 - Órgão Gerenciador - Órgão ou Entidade da Administração Pública Municipal
responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e
gerenciamento da Ata de Registro de Preços dele decorrente;
10.6.4 - Órgão Participante – Órgão ou Entidade da Administração Pública, que participou da
etapa preparatória do procedimento licitatório precedente ao Registro de Preços;
10.6.5 - Detentor da Ata – Licitante(s) vencedor(es) do certame na modalidade Concorrência ou
Pregão, com preços registrados para futuros fornecimentos de produtos.
10.6.6 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preço, não poderá ser superior a 01 (Um) ano,
computadas neste as eventuais prorrogações, sem prejuízo do disposto na legislação vigente.
10.6.7 - Quando da prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser observados os
procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo quarto, da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de
1993.
10.6.8 - Os contratos decorrentes do SRP terão sua vigência conforme as disposições contidas
nos instrumentos convocatórios e respectivas propostas, obedecendo o disposto no artigo 57, da
Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993, podendo a formalização se dar na forma do §4º do artigo
62, do mesmo diploma.
10.6.9 - O preço registrado e a indicação dos respectivos Detentores da Ata serão divulgados em
órgão oficial da Administração e ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro
de Preços;
10.6.10 - Quando das contratações decorrentes de registro de preços deverá ser respeitada a
ordem de classificação das empresas constantes da Ata; e
10.6.11 - Ao preço e condições do primeiro colocado poderá ser registrado do licitante seguinte,
obedecida a ordem de classificação obtida no certame licitatório e o disposto no artigo 64, da Lei
8.666/93;
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10.6.12 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado ao Detentor da Ata a preferência de fornecimento em igualdade de
condições.
10.6.13 - Homologado o resultado da licitação, o Órgão Gerenciador, respeitada a ordem de
classificação e a quantidade de Detentores a terem preços registrados, convocará os
representantes para assinatura da Ata de Registro de Preços que, após cumpridos os requisitos de
publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
10.6.14 - Os preços registrados serão publicados na Imprensa oficial para orientação da
administração.
10.6.15 - A contratação com os Detentores da Ata será formalizada por intermédio de
instrumento de ata de contrato ou emissão de nota de empenho de despesa, observado o disposto
no §2º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
10.6.16 - A Ata de Registro de Preços, durante a sua validade, poderá ser utilizada por qualquer
outro Órgão ou Entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório
mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada vantagem.
10.6.17 - Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão
Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços a
serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
10.6.18 - Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo fornecimento, independente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que este fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente
assumidas.
10.6.19 - Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador
poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda aos quantitativos
estabelecidos no decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, registrados na Ata de Registro de
Preços.
XI – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 – O Município de Xambioá - To, pagará os preços estabelecidos na nova proposta ajustada
de que trata o item 7.9, devendo o Contratado emitir notas fiscais/faturas referente aos
fornecimentos efetuados.
11.2 – O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) ou de acordo com as disponibilidades do
município dias corridos após o fornecimento dos produtos, por meio de transferência eletrônica,
depósito em conta corrente e/ou através de ordem bancária, após a apresentação da respectiva
nota fiscal/fatura devidamente discriminada, e atestado recebimento do seu objeto pelo setor
competente.
11.3 – Nenhum pagamento será efetuado ao contratado, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a
Avênida E Quadra 08 s/nº - Setor Leste - CEP: 77.880-000 - Fone: (63) 3473-1602 – Xambioá – TO.
E-mail: cplxambioa2017.2020@gmail.com

Estado do Tocantins
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ – TO
CNPJ: 02.087.211/0001-39
ADM: 2021/2024
qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos
de qualquer natureza.
11.4 – Para efetivação dos pagamentos respectivos, deverão ser apresentados juntamente com as
Faturas e Notas Fiscais as Certidões Negativas de débito CND do INSS, FGTS, devidamente
atualizadas;
11.5 - O não cumprimento do subitem anterior implicará na sustação do pagamento que só será
processado após a apresentação das referidas certidões Negativas, não podendo ser considerado
atraso de pagamento.
XII – DAS OBRIGAÇÕES
12.1. A Contratada é obrigada a:
a) A aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários no fornecimento dos produtos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado da ata de registro de preços;
a.1) As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre as partes
contratantes, na forma disposta no parágrafo 2º, inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e
suas posteriores alterações;
b) Manter durante toda a execução da ata de registro de preços as informações, sobre os
endereços e telefones para contato, devidamente atualizadas;
c) Dar ciência imediata, que deverá cumprir as posturas do Município, e as disposições
legais estaduais e federais inerentes;
d) Responsabiliza-se pelos danos causados diretamente à contratante ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução da ata de registro de preços contrato;
e) Prestar os esclarecimentos, que lhe forem solicitados e atender prontamente às
reclamações sobre a entrega dos produtos;
f) Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos,
inclusive frete, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;
g) Manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
h) Não transferir ou ceder a outrem, no todo ou em parte o fornecimento dos produtos;
i) Comunicar, por escrito, à Contratante, qualquer irregularidade de caráter urgente e
prestar os esclarecimentos que julgar necessários;
j) Substituir os produtossem desconformidade com as normas do Edital especificamente nas
condições definidas no Termo de Referência, Anexo I do Edital;
k) A Prefeitura Municipal de Xambioá - To, não aceitará, sob nenhum pretexto, a
transferência de responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos ou quaisquer outros, sendo expressamente vedada a subcontratação.
XIII – ACONTRATANTE, responsabilizar-se-á:
a) Fornecer os produtos com qualidade dentro do prazo estipulado no contrato;
b) Comunicar à contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra
durante o fornecimento dos produtos;
c) Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado;
d) Receber e conferir o produto;
e) Recusar o produto que não estiver de acordo com as especificações;
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f) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratada;
XIV – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 – Se o licitante vencedor não retirar a Nota de Empenho ou não aceitá-la, ou ainda, se
recusar injustificadamente a assinar o instrumento contratual, a sessão será retomada e as demais
licitantes chamados na ordem de classificação, sujeitando-se a licitante desistente às seguintes
penalidades:
14.1.1 – Suspensão temporária do direito de participar de licitações, e impedimento de contratar
com o Município de Xambioá - To, por prazo não superior a 05 (cinco) anos.
14.1.2 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
14.2 – No caso de atraso injustificado ou inexecução total ou parcial do objeto deste Pregão
Presencial para Registro de Preços, o Município de Xambioá - To, poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:
14.2.1 – Advertência.
14.2.2 – Multa de 0,3% (três décimos por cento) até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o
valor total da nota de empenho, por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o
proposto e o estabelecido neste edital, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a
partir da comunicação oficial.
14.2.3 – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de
inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
à partir da comunicação oficial.
14.2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a licitante ressarcir o Município de Xambioá - To, pelos prejuízos resultantes e, depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.
14.3 – A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantidos o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará
impedido de licitar a contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
14.4 – As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos pagamentos
devidos pela Prefeitura Municipal de Xambioá - To, ou cobradas diretamente da empresa,
amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções
previstas neste tópico.
14.5 – A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa
por parte do adjudicatário, na forma da lei.
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XV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
15.1 – As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, ocorrerão por
conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal ou de Programas, e por tratar-se de Registro
de Preços, desobriga que seja informada a dotação orçamentária nos termos do Art.7º, §2o, do
Decreto Federal nº 7892/2013, devendo observar se há recursos orçamentários alocados no
momento da contratação, e observar os demais preceitos legais na Lei Federal nº 10.520/2002
Decreto Federal nº. 3.555/2000, Lei Complementar nº. 123/2006, aplicando subsidiariamente, no
que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, de 23 de junho de 1993.
XVI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
16.1 – O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta dos licitantes vencedores, farão
parte integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
16.1.1 – Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação relativos ao presente processo licitatório.
16.1.2 – Ficamos licitantes cientes, de que a apresentação da proposta implica na aceitação de
todas as condições deste Edital e seus anexos.
16.1.3 – Os licitantes devem ter pleno conhecimento de todas as disposições constantes do edital,
não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulação de
sua proposta ou do perfeito cumprimento do fornecimento dos produtos.
16.1.4 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro
contrato.
16.2 – É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, no
interesse público, sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na
documentação e proposta, desde que não contrarie a legislação vigente e não comprometa a
lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo.
16.3 – Fica assegurada ao Município de Xambioá- To, o direito de no interesse da
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação,
dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
16.4 – Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado, para, no prazo
estipulado na ordem de fornecimento para a entrega dos produtos de acordo com a proposta
vencedora.
16.5 – Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
16.6 – Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo justo,
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
16.7 – O licitante que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessário, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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16.8 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que
não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
16.9 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
no Município de Xambioá - To.
16.10 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua
proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão Presencial para Registro de Preços.
16.11 – A simples irregularidade formal isenta de má fé, que não afete o conteúdo da proposta ou
a idoneidade do licitante não será causa para desclassificação.
16.12 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
16.13 - O resultado desta licitação será comunicado no mesmo dia do julgamento, se proferido
no dia da abertura, ou mediante publicação no quadro de avisos da Prefeitura do Município de
Xambioá - To, se proferido em outro dia.
16.14 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação das licitantes
desclassificadas poderão ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se
houver, no momento oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso ou tratando-se de
desclassificação parcial, hipóteses em que ficarão retidas até posterior deliberação, Os envelopes
das licitantes classificadas não declaradas vencedoras do certame permanecerão sob custódia, até
a efetiva formalização da contratação da proponente adjudicatária.
16.15 – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes das Leis Federais nº.
10.520 de 17/07/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores
alterações, Lei Complementar 123/2006 e demais normas complementares e disposições deste
instrumento.
XVII – DA VINCULAÇÃO DO(S) CONTRATO(S) AO EDITAL
17.1 – O licitante vencedor se obriga a cumprir todas as determinações e exigências contidas no
edital do Pregão Presencial para Registro de Preço nº 013/2021e seus anexos, que fica fazendo
parte integrante e inseparável da ata de registro de preços, sob pena de dar causa à rescisão e
responder pelas multas e sanções previstas.
XVIII – DO CADERNO DE LICITAÇÃO
18.1 – O Caderno de Licitação composto de Edital e seus anexos poderão ser consultados e
adquiridos gratuitamente Site Oficial do Município: www.xambioa.to.gov.br, e no Prédio da
Prefeitura Municipal de Xambioá - To, de 2ª a 6ª feira das 07h30min às 13h30min, situado na
Avenida E Quadra 08 s/nº - Setor Leste - CEP: 77.880-000 - Fone: (63) 3473-1602 – Xambioá To, até o último dia útil imediatamente anterior àquele marcado para a abertura do certame.
18. 2 – Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos dias de expediente das
07h30min às 13h30min, situado na Avenida E Quadra 08 s/nº - Setor Leste - CEP: 77.880-000 Fone: (63) 3473-1602 – Xambioá - To, Site Oficial do Município: www.xambioa.to.gov.br, onde
poderão ser consultados.
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18.3 – As informações administrativas e técnicas relativas a presente licitação poderão ser
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado no preâmbulo do presente
edital, fone/fax: (63) 3473-1602 das 07h30min às 13h30min, até o último dia útil imediatamente
anterior àquele marcado para a abertura do certame.
18.4 – As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente
informal.
18.5 – Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Xambioá, Estado do Tocantins, para
dirimir qualquer dúvida ou litígio decorrente deste edital, com renúncia expressa a qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
18.6 – E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expede-se o presente edital, que
será publicado no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Xambioá - To, e afixado no Placard
oficial da Prefeitura Municipal de Xambioá- To.
18.7 – São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO II – Termo de Credenciamento;
ANEXO III – Carta Proposta;
ANEXO IV – Carta de Apresentação da Documentação e Requisitos de Habilitação;
ANEXO V – Declaração de Pessoa Jurídica;
ANEXO VI – Declaração de Capacidade Técnica;
ANEXO VII – Declaração Enquadramento em Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
(quando for o caso);
ANEXO VIII –Declaração de Aceitação das Condições do Edital;
ANEXO IX – Minuta de Contrato;
ANEXO X – Ata de Registro de Preço.
Xambioá - To, 02 de Julho de 2021.

LÍVIO BRITO BRANDÃO
Pregoeiro Oficial
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ANEXO I
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 013/2021.
TERMO DE REFERÊNCIA / ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2021.
1. OBJETO:
1.1 - Contratação de empresa para o fornecimento de materiais permanentes diversos, buscando
características que atendam a Administração conforme descrição, para aquisição futura,
objetivando atender às necessidades junto as nossas Secretarias e Fundos Municipais de
Xambioá - To, em virtude da demanda existente, conforme especificações e quantidades
constantes na planilha dos itens de 01 a 04 (lote 01) deste Termo de Referência / Estudo Técnico
Preliminar;
1.2 - A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condições;
1.3 - Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pela Instituição;
1.4 - Em cumprimento ao Artigo 7º c/c Artigo 6º, IX da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94,
ao disposto no Artigo 3º, incisos I, II e III da Lei 10.520/2002 elaboramos o presente Termo de
Referência / Estudo Técnico Preliminar, no qual contém todas as informações necessárias para
que através de licitação, seja efetuado a contratação de empresa para o fornecimento de materiais
permanentes diversos, em virtude da demanda existente, destinado a suprir as necessidades junto
as nossas Secretarias e Fundos Municipais de Xambioá - To
2. JUSTIFICATIVA
JULGAMENTO:

/

FINALIDADE

E

ESPECIFICAÇÃO

DO

OBJETO

E

2.1 - A contratação pretendida é necessária visando à adequação do ambiente de trabalho junto
as nossas Secretarias e Fundos Municipais, vale dizer que o uso contínuo dos mobiliários enseja
o desgaste e danificação dos mesmos, comprometendo a estrutura física dos ambientes de
trabalho, a rotina administrativa e a saúde do servidor, que passa a maior parte do seu tempo no
ambiente de trabalho. Para tanto, se faz necessário realizar constantes investimentos na estrutura
e bem estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das
atividades, bem estar e acolhimento aos servidores e munícipes que frequentam as repartições
públicas;
2.2 - Justifica-se a utilização do Sistema de Registro de Preços em razão da demanda ser
eventual e futura, sendo utilizado o registro de acordo com a necessidade Setorial, levando em
consideração o desgaste natural dos mobiliários, sendo que as quantidades especificadas são
estimadas para o período de 12 (doze) meses
2.3 - A licitação será realizada por lote, sendo que os lotes são: mobiliário de madeira mdp ou mdf;
cadeiras e poltronas; móveis de aço; e ar condicionados, do ponto de vista da eficiência técnica
facilita a exigência da qualidade do produto, haja vista que o gerenciamento permanece todo o
tempo a cargo de um mesmo fornecedor, as vantagens seriam o maior nível de controle pela
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Administração nas entregas dos produtos, ademais, haveria um grande ganho para a
Administração na economia de escala, que aplicada na aquisição, implicaria em aumento de
quantitativos e, consequentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administração.
2.4 - Os itens foram agrupados para manter a padronização e assegurar qualidade, redução de
custos, redução de variedade de mobiliários utilizados na administração e simplificação do
controle de estoque. Um aspecto importante da padronização dos mobiliários é que baseamos em
padrões técnicos (abnt, inmetro, e nr17, etc) permitindo com isto aquisição de produtos com
maior segurança, principalmente, quanto aos padrões exigidos pela legislação. Outro ponto
importante da padronização é que são mobiliários facilmente encontrados no mercado
fornecedor, sem, entretanto, ferir a vedação legal de direcionamento para marcas, itens sem
similaridade ou com características e especificações exclusivas. Assim sendo, agrupamos os itens
similares em um único grupo. Todas as descrições destes itens agrupados são diretas, detalhadas
e de fácil compreensão, com atributos suficientes para o entendimento do mercado fornecedor,
fazendo com que a Administração realize um certame licitatório com sucesso e que permita
decidir pela aceitação ou rejeição do produto de forma objetiva, através de solicitação de
amostra, pelo licitante que vencer a licitação.
2.5 - A Administração fará contratações frequentes e com previsões de entregas parceladas de
acordo com as necessidades de nossas Secretarias e Fundos Municipais de Xambioá - To.
3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS:
3.1 - Os bens a serem adquiridos deverão enquadrar-se na classificação de bens comuns, nos
termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.
4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
4.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, ocorrerão por
conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal ou de Programas, e por tratar-se de Registro
de Preços, desobriga que seja informada a dotação orçamentária nos termos do Art. 7º, § 2o, do
Decreto Federal nº 7892/2013, devendo observar se há recursos orçamentários alocados no
momento da contratação, e observar os demais preceitos legais nas Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Federal nº. 3.555/2000, Lei Complementar nº. 123/2006, aplicando subsidiariamente, no
que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, de 23 de junho de 1993.
5. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DA PROPOSTA:
5.1 - A classificação será estabelecida pela ordem crescente dos preços cotados, entre as
licitantes que tiverem atendido às especificações do edital e seus anexos. Será declarada
vencedora a licitante que oferecer o menor preço por lote, que tiver atendido a todos os
requisitos do edital e termo de referência, conforme o caso, observadas as seguintes condições:
5.2 - A licitante não deverá apresentar proposta com valores inexequíveis sob pena de
desclassificação sumária da proposta;
5.2.1 - Considerar-se-ão preços inexequíveis aqueles em que não venha ater demonstrada sua
viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos mobiliários são coerentes
com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do
objetivo do contrato.
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5.3 - Os itens são agrupados de forma a maximizar os ganhos na economia, padronização dos
itens pretendidos e a celeridade no processo. Apresentação de catálogos ou fordes com as
especificações do produto no termo de referência.
5.4 - Documentos que deverão ser apresentados pelo licitante vencedor, juntamente coma
proposta e os documentos de habilitação para aceitação da mesma no prazo estipulado pelo
edital:
5.4.1 - Após o encerramento da fase de lances, a empresa vencedora, para aceitação de sua
proposta, deverá encaminhar juntamente com a mesma, via anexo do sistema, no prazo
estipulado pelo edital, os seguintes documentos:
5.4.1.2. Certificado de Conformidade emitido pela ABNT, dentro do prazo de validade,
comprovando o atendimento às normas por ela emitidas ou Relatório de Ensaio emitido por um
laboratório acreditado pelo INMETRO, comprovando o atendimento às Normas da ABNT,
conforme relação abaixo, documentos esses a serem anexados no sistema, juntamente com a
proposta, conforme prazo estipulado no edital e procedimentos adotados durante o certame.
PARA O LOTE 01:
Itens 06, 07, 08, 09 e 10 - Apresentar o controle de qualidade analisado por um laboratório
certificado pelo INMETRO atendendo as normas da NBR 13966- NBR. Determinação da
densidade;
Cópia autenticada do certificado de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora
NR17 com especificação técnica e foto do produto, emitido por ergonomista credenciada pela
ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia (necessário anexar documento
comprobatório), e declaração de Garantia de cinco anos.
Itens 01, 02, 03, 04 e 05 - Apresentar o controle de qualidade analisado por um laboratório
certificado pelo inmetro atendendo as normas da NBR 13961". Cópia autenticada do
certificado de comprovação de atendimento a Norma Regulamentadora NR17 com
especificação técnica e foto do produto, emitido por ergonomista credenciada pela abergo –
Associação Brasileira de Ergonomia (necessário anexar documento comprobatório), e
declaração de Garantia de cinco anos.
PARA O LOTE 02:
Item 11 - Apresentar: Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou
Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando
quais requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também, a Documentação
comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e
emissão do Documento supracitado; deve possuir também, a Documentação o Certificado de
Conformidade com a Norma ABNT NBR 13962:2018 - Emitido por Organismo Certificador de
Produto, acreditado pelo inmetro. Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de
fabricação na estrutura metálica, emitido pelo fabricante.
Itens 14, 16 e 17 - Apresentar: Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou
Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando
quais requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também, a Documentação
comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e
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emissão do Documento supracitado; Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a
Norma ABNT NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da Película
Seca sobre Superfícies Rugosas – Emitido por laboratório acreditado pelo inmetro; Termo de
Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido pelo
fabricante.
Itens 12 a 15 - Apresentar: Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou
Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando
quais requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também, a Documentação
comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e
emissão do Documento supracitado;
Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido
pelo fabricante.
Item 18 - Produto com certificação compulsória certificado pelo OCP 0097, registro 01997/2018,
conforme Portaria Inmetro 166/2021.
Item 13 – Apresentar - Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou
Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17, indicando
quais requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também, a Documentação
comprobatória e respectiva assinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e
emissão do Documento supracitado;
Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8094:1983 –
Corrosão por Exposição à Névoa Salina, de no mínimo 500 horas, avaliando: ABNT NBR
5841/2015 - Determinação do Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com Resultado
Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação do Grau de
Enferrujamento, com Resultado Final: Ri0 - Emitido por laboratório acreditado pelo inmetro;
Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica, emitido
pelo fabricante.
PARA O LOTE 03:
Itens 19, 20, 21, 22, 23 e 24 - Apresentar: Laudo de conformidade ergonômica para com a
NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela abergo com validade a vencer, em
papel timbrado do profissional que faz a análise, emite e assina o laudo, com foto do produto e
sua descrição técnica em documento do fabricante, menção a norma NR-17, analise e conclusão,
data e validade, e apresentar também Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas.
PARA O LOTE 04: As empresas, cadastradas ou não, para todos os itens de ar condicionados
deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:
01. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da
apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
02. Certidão de Registro e Quitação no CREA, do domicílio ou sede da empresa licitante e de
seu responsável técnico na área de engenharia mecânica (um) Engenheiro Mecânico;
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a) Tal exigência visa comprovar que a licitante está em dia com seu órgão regulamentador e
fiscalizador, e também se a empresa possui técnico responsável pelos serviços a serem prestados.
Técnico esse que deve ser regulamentado pelo órgão fiscalizador;
b) A comprovação do vínculo do profissional acima com a licitante poderá ser efetuada por
intermédio do contrato social, se sócio, ou da carteira de trabalho ou contrato de prestação
desserviço ou ficha de registro de empregado ou pela certidão de registro da licitante no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, se nela constar o nome do
profissional indicado.
03. Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA, de
fornecedor/instalador, de Cadastro de Atividades Potencialmente Poluidoras, tendo em vista:
usuários de substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal; Comércio de produtos químicos
e produtos perigosos controlados pelo Protocolo de Montreal, em atenção à Instrução Normativa
nº 37, de 29 de junho de 2004 do IBAMA/MMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis do Ministério do Meio Ambiente.
04. Apresentar o POP – Procedimento Operacional Padronizado, conforme Legislação vigente.
05. Apresentar PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais considerando as medidas
de controle e a necessidade da utilização de EPIs estabelecidas por ele, e ainda:
a) Possuir normas de segurança escritas, incluindo procedimentos para o caso de ocorrência de
acidentes durante qualquer atividade que envolva os instaladores;
b) Selecionar o EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está exposto,
considerando a atividade exercida;
c) Estabelecer programa de treinamento dos instaladores quanto procedimentos definidos pelas
Normas de Segurança mencionadas e quanto à correta utilização e conservação dos EPIs, bem
como, orientar os funcionários sobre as limitações de proteção que o EPI oferece;
06. Licença de Funcionamento e Sanitário em órgão distrital competente, que comprovem a
autorização para execução dos serviços propostos no Termo de Referência.
07. Licença Municipal de Operação (Licenciamento Ambiental) expedida pelo órgão
competente, que dispõe do Serviço de Instalação e Manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração, oficina de aparelhos de ar condicionados;
08. Apresentar material que contenham as características do material ofertado, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de
catálogos, folhetos, sob pena de não aceitação da proposta.
09. A Administração entende que se torna necessária todas as documentação exigidas, pois visa
dar mais segurança Administrativa Publica durante a execução contratual além de eliminar
empresas de fachadas que se habilitam a executar os serviços e durante sua execução acabam por
trazerem prejuízos, muitas vezes insanáveis a esta Administração. Tal exigência surgiu com a
experiência desta Instituição na aquisição deste tipo de objeto em relação à qualidade e as
devidas e corretas instalações ao longo de vários anos
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LOTE I
(MOVEIS DE MADEIRA)
PREÇO DE REFERENCIA E QUANTIDADES
Itens
Descrição dos Produtos
Quant. Unid.
Valor
Unitário
Média
ARMÁRIO BAIXO CREDENZA 02 PORTAS
Características: 740,30mm(A) x 1350mm(L) x
500mm(P) Tampo confeccionada em MDP, de 25mm
de espessura, revestida em laminado melâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas
com acabamento na cor Faggio/Preto PP 2 mm e nas
demais cores é de PS 2 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt. Caixaria toda
confeccionada em MDP, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento
na cor Faggio/Preto PP 0,7mm e nas demais cores é de
PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Sistema de fixação utlizando cavilhas, buchas
plásticas e minifix. Configurado com 3 prateleiras
confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento na Faggio/Preto PP 0,7 mm e nas demais
cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, apoiadas por meio de cunha plástica
01 contendo tambor minifix no interior, para aperto de
10
Unid. 1.127,67
minifix fixado junto à lateral do armário, com opção de
3 tipos de altura para cada prateleira. Possui 1 Prateleira
centra, sem porta. 02 Portas confeccionadas em MDP,
de 18mm de espessura, revestida em laminado
melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento na Faggio/Preto PP
0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. Dobradiças
baixas de abertura da porta em 110°. Puxadores em
Poliestireno com entre furos de 128mm, com 2 dobras
90° totalizando altura de 25mm e largura total de
142mm e travamento das portas por uma única
fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base
por meio de bucha metálica. O licitante vencedor do
certame deverá apresentar por parte do fabricante os
documentos abaixo direcionados a este órgão:
Apresentar o controle de qualidade analisado por um
laboratório certificado pelo inmetro atendendo as
normas da NBR 13961" 1- Cópia autenticada do
certificado de comprovação de atendimento a Norma
Regulamentadora NR17 com especificação técnica e

Valor
Total

11.276,67
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foto do produto, emitido por ergonomista credenciada
pela ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia
(necessário anexar documento comprobatório), e
declaração de garantia de 5 anos.
ARMÁRIO
SEMI-ABERTO
02
PORTAS
Características:1590,90mm(A)
x
800mm(L)
x
500mm(P) Tampo confeccionada em MDP, de 25mm
de espessura, revestida em laminado melâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas
com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais
cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em
MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado
melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm
e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação
utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Configurado com 2 prateleiras confeccionadas em
MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado
melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas
as faces, bordas com acabamento na cor branco PP
0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por
meio de cunha plastica contendo tambor minifix no
interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do
armário, com opção de 3 tipos de altura para cada
08
Unid. 1.645,00
prateleira. Possui 1 Prateleira fixa, à cima das duas
portas. 02 Portas confeccionadas em MDP, de 18mm de
espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, bordas com
acabamento na cor branco PP 0,7m e nas demais cores é
de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. Dobradiças baixas de abertura da
porta em 110°. Puxadores em Poliestireno com entre
furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de
25mm e largura total de 142mm e travamento das
portas por uma única fechadura. Utiliza sapatas
reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica.
O licitante vencedor do certame deverá apresentar por
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados
a este órgão: Apresentar o controle de qualidade
analisado por um laboratório certificado pelo
INMETRO atendendo as normas da NBR 13961" 1 –
Cópia autenticada do certificado de comprovação de
atendimento a Norma Regulamentadora NR17 com
especificação técnica e foto do produto, emitido por
ergonomista credenciada pela ABERGO – Associação
Brasileira de Ergonomia (necessário anexar documento

13.160,00
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comprobatório), e declaração de garantia de 5 anos.
ARMARIO
ALTO
COM
DUAS
PORTAS
Características:
1590,90mm(A)x
800mm(L)x
500mm(P) Tampo confeccionada em MDP, de 25mm
de espessura, revestida em laminado melâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas
com acabamento na cor branco PP 2 mm e nas demais
cores é de PS 2 mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt. Caixaria toda confeccionada em
MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado
melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento na cor branco PP 0,7mm
e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada
a quente pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação
utlizando cavilhas, buchas plásticas e minifix.
Configurado com 3 prateleiras confeccionadas em
MDP, de 18mm de espessura, revestida em laminado
melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas
as faces, bordas com acabamento na cor branco PP
0,7mm e nas demais cores é de PS 0,7mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt, apoiadas por
meio de cunha plastica contendo tambor minifix no
interior, para aperto de minifix fixado junto à lateral do
armário e suporte prateleira em aço, com opção de 3
10
Unid. 1.771,33
tipos de altura para cada prateleira. 02 Portas
confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento
na cor branco PP 0,7mm e nas demais cores é de PS
0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Dobradiças baixas de abertura da porta em 110°.
Puxadores em Poliestireno com entre furos de 128mm,
com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e largura
total de 142mm e travamento das portas por uma única
fechadura. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base
por meio de bucha metálica. O licitante vencedor do
certame deverá apresentar por parte do fabricante os
documentos abaixo direcionados a este órgão:
Apresentar o controle de qualidade analisado por um
laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as
normas da NBR 13961" 1 - Cópia autenticada do
certificado de comprovação de atendimento a Norma
Regulamentadora NR17 com especificação técnica e
foto do produto, emitido por ergonomista credenciada
pela Abergo – Associação Brasileira de Ergonomia
(necessário anexar documento comprobatório), e
declaração de garantia de 5 anos.
GAVETEIRO VOLANTE 2 GAVETAS E 1
Unid.
10
1.225,00
GAVETÃO
Características:
medidas
com

17.713,33

12.250,00
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680,80mm(A) x 470mm(L) x 450mm(P) Tampo
confeccionada em MDP, de 25mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento
na cor faggio/preto PP 2 mm e nas demais cores é de PS
2 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Caixaria toda confeccionada em MDP, de 18mm
de espessura, revestida em laminado melâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas
com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas
demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas
confeccionados em MDP, de 15mm de espessura,
revestido em ambas as faces em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado com bordas com
acabamento na cor branco PP 0,7 mm e nas demais
cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com uma delas contendo haste em
aço de espessura 3,2mm para pastas suspensas. 02
Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão
confeccionadas em MDP, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento
na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas demais cores é de
PS 0,7mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Sistema de fixação utilizando cavilhas,
buchas plásticas e minifix. Deslizantes de abertura total
em todas gavetas, utilizando na sua confecção chapas
dobradas de 1,2mm de espessura no componente que é
fixado junto a caixaria e no componente deslizante usa
chapa de 0,9mm, que vai fixado junto a gaveta, já no
gavetão utiliza um deslizante com chapas de 1,5 e 1,2
respectivamente. Puxadores em Poliestireno com entre
furos de 128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de
25mm e largura total de 142mm. Fechadura com
travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves
dobráveis. Rodízios de Ø50mm com chapa de fixação
na base reforçada de 1,9mm de espessura. O licitante
vencedor do certame deverá apresentar por parte do
fabricante os documentos abaixo direcionados a este
órgão: Apresentar o controle de qualidade analisado por
um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo
as normas da NBR 13961" 1 - Cópia autenticada do
certificado de comprovação de atendimento a Norma
Regulamentadora NR17 com especificação técnica e
foto do produto, emitido por ergonomista credenciada
pela ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia
(necessário anexar documento comprobatório), e
declaração de garantia de 5 anos.
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GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS Características:
medidas com 310,50mm(A) x 350(L)mm x
440,80mm(P) Caixaria toda confeccionada em MDP, de
18mm de espessura, revestida em laminado melâmínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas
com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7mm e nas
demais cores é de PS 0,7mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt. Gavetas internas
confeccionados em MDP, de 15mm de espessura,
revestido em ambas as faces em laminado melamínico
de baixa pressão texturizado com bordas com
acabamento na cor faggio/preto PP 0,7 mm e nas
demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt. Frentes de Gaveta
confeccionada em MDP, de 18mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, com bordas com
acabamento na cor branco PP 0,7mm e nas demais
cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a quente
pelo sistema holt-melt. Sistema de fixação utlizando
cavilhas, buchas plásticas e minifix. Deslizantes de
abertura total em todas gavetas, utilizando na sua
20
Unid.
439,00
confecção chapas dobradas de 1,2mm de espessura no
componente que é fixado junto a caixaria e no
componente deslizante e chapa de 0,9mm fixada junto a
gaveta. Puxadores em Poliestireno com entre furos de
128mm, com 2 dobras 90° totalizando altura de 25mm e
largura total de 142mm. Fechadura com travamento
simultâneo das 2 gavetas, com 2 chaves dobráveis. A
fixação na parte inferior do tampo da mesa é feita por
parafusos cabeça flangeada de 5mm de Ø x 35mm de
comprimento. O licitante vencedor do certame deverá
apresentar
por
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados
a
este
órgão: Apresentar o controle de qualidade analisado
por um laboratório certificado pelo INMETRO
atendendo as normas da NBR 13961" 1 - Cópia
autenticada do certificado de comprovação de
atendimento a Norma Regulamentadora NR17 com
especificação técnica e foto do produto, emitido por
ergonomista credenciada pela ABERGO – Associação
Brasileira de Ergonomia (necessário anexar documento
comprobatório).
MESA REUNIÃO REDONDA Características:
740mm(A)x 1200 (DIÂMETRO) Tampo constituído
em MDP de 25 mm de espessura, revestida em
04
Unid. 1.155,00
laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno

8.780,00

4.620,00
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do tampo na cor branco é de PP 3 mm e nas demais
cores é de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo
sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Tampo
fixado às estruturas da mesa através de parafusos de aço
e buchas metálicas. Estrutura metálica composta por 4
tubos para suporte tampo de seção retangular 20 x 40 e
0,97 de espessura, com comprimento de 400mm,
soldados entre eles e no tubo central através de solda
MIG, tubo central de aço de 3”, de 1,06 de espessura e
5 patas de seção retangular 20 x 40 e 0,97 de espessura,
com comprimento de 500mm soldados a um tubo de
aço de 2” para unir os 5 tubos, sucessivamente saldos
ao tubo central através de solda MIG. Pintura
eletrostática em tinta epóxi em pó texturizada,
polimerizada em estufa a 200ºC, com sapatas em PVC
rígido com diâmetro de 50 mm, cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso. O licitante
vencedor do certame deverá apresentar por parte do
fabricante os documentos abaixo direcionados a este
órgão: Apresentar o controle de qualidade analisado por
um laboratório certificado pelo INMETRO atendendo
as normas da NBR 13966" 1 - Cópia autenticada do
certificado de comprovação de atendimento a Norma
Regulamentadora NR17 com especificação técnica e
foto do produto, emitido por ergonomista credenciada
pela Abergo - Associação Brasileira de Ergonomia
(necessário anexar documento comprobatório), e
declaração de garantia de 5 anos.
MESA REUNIÃO RETG/SEMI-OVAL PÉ PAINEL
MD 012 Características: medidas com 740mm(A) x
3000mm(L) x 1200mm(P) Tampo constituído em
MDP de 25 mm de espessura, revestida em
laminado melâmínico de baixa pressão texturizado em
ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno
do tampo na cor faggio/preto é de PP 3 mm e nas
demais cores é de PS 3mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5
mm. 02 – Painéis frontais em madeira MDP de 15 mm
de espessura, revestida em laminado melâmínico de
02
Unid. 1.891,67
baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas
horizontais com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7
mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal
fixado aos pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos
minifix de aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em
MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces, bordas com acabamento na cor faggio/preto PP
0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de

3.783,33
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espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt. Pés
contem sapatas reguláveis em PVC rígido com diâmetro
de 22 mm, cuja função será contornar eventuais
desníveis de piso. O licitante vencedor do certame
deverá apresentar por parte do fabricante os
documentos abaixo direcionados a este órgão:
Apresentar o controle de qualidade analisado por um
laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as
normas da NBR 13966" 1 - Cópia autenticada do
certificado de comprovação de atendimento a Norma
Regulamentadora NR17 com especificação técnica e
foto do produto, emitido por ergonomista credenciada
pela Abergo – Associação Brasileira de Ergonomia
(necessário anexar documento comprobatório).
MESA SECRETARIA Características: 740mm(A) x
1200mm(L) x 600mm(P) Tampo constituído em MDP
de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo
na cor Faggio/Preto é de PP 3 mm e nas demais cores é
de PS 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1
passa cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno
injetado de alto impacto. 01 – Painel frontal em MDP
de 15 mm de espessura, revestida em laminado
melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as
faces. Bordas horizontais com acabamento na cor
Faggio/Preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de PS 0,7
mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa, com
cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon.
02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura,
25
Unid.
851,67
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento
na cor Faggio/Preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de
PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido
em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés
laterais, fixado com parafusos. Pés contem sapatas
reguláveis em PVC rígido com diâmetro de 22 mm,
cuja função será contornar eventuais desníveis de piso.
Acessórios
opcionais:
Calha horizontal em formato “J” para passagem de
fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo
cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa
de aço 0,75 de espessura, fixada ao painel através de
parafusos especiais para madeira. Calha vertical em
formato “U” para subida de fiação pela lateral da mesa,
permitindo o acesso a todo cabeamento de energia,

21.291,67
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lógico e telefônico, em chapa de aço 0,75 de espessura,
com altura de 590 e largura de 110mm fixada ao pé
lateral através de parafusos especiais para madeira.
Contem tampa em aço 0,75 para encaixar internamente
em dois arames soldados na calha. Caixa de tomada em
formato redondo com diâmetro de 92mm fixada ao
tampo, permitindo plugar duas tomadas de energia e 2
Rj (lógico e/ou telefônico). O licitante vencedor do
certame deverá apresentar por parte do fabricante os
documentos abaixo direcionados a este órgão:
Apresentar o controle de qualidade analisado por um
laboratório certificado pelo inmetro atendendo as
normas da NBR 13966" 1 - Cópia autenticada do
certificado de comprovação de atendimento a Norma
Regulamentadora NR17 com especificação técnica e
foto do produto, emitido por ergonomista credenciada
pela abergo – Associação Brasileira de Ergonomia
(necessário anexar documento comprobatório), e
declaração de garantia de 5 anos.
MESA “L” PÉ PAINEL Características: 740mm(A) x
1600mm(L) x 600mm(P) / 740mm(A) x 1400mm(L) x
600mm(P) Tampo constituído em MDP de 25 mm
de espessura, revestida em laminado melâmínico de
baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda
que acompanha todo o contorno do tampo na cor
Faggio/Preto é de PP 3 mm e nas demais cores é de PS
3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt, com raio mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa
cabo de diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de
alto impacto. 02 – Painel frontal em MDP de 15 mm de
espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Bordas
horizontais com acabamento na cor Faggio/Preto PP 0,7
mm e nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura,
15
Unid. 1.300,00
colada a quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal
fixado aos pés laterais e pé central da mesa, com
cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon.
02- Pés Painel em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento
na cor Faggio/Preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de
PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. 01 - Pé Central, formado pela união de duas
peças com auxílio de cavilhas, parafusos minifix de
aço e buchas em nylon, resultando em um formato
em L, constituídos em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento
na cor Faggio/Preto PP 0,7 mm e nas demais cores é de

19.500,00
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PS 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema
holt-melt. Utiliza-se de sistema distanciador produzido
em Zamac, com altura de 20mm para unir tampo e pés
laterais, fixado com parafusos, possibilitando a
montagem do tampo “L” dupla face, para direita ou
esquerda. Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido
com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso. O licitante vencedor do
certame deverá apresentar por parte do fabricante os
documentos abaixo direcionados a este órgão:
Apresentar o controle de qualidade analisado por um
laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as
normas da NBR 13966" 1- Cópia autenticada do
certificado de comprovação de atendimento a Norma
Regulamentadora NR17 com especificação técnica e
foto do produto, emitido por ergonomista credenciada
pela ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia
(necessário anexar documento comprobatório), e
declaração de garantia de 5 anos.
MESA RETA PÉ PAINEL Características: medidas
com 740mm(A) x 1500mm(L) x 600mm(P), Tampo
constituído em MDP de 25 mm de espessura,
revestida em laminado melâmínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces, borda que acompanha
todo o contorno do tampo na cor faggio/preto é de PP 3
mm e nas demais cores é de PS 3mm de espessura,
colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio
mínimo de 2,5 mm. Dotado com 1 passa cabo de
diâmetro de 60 mm em poliestireno injetado de alto
impacto. 01 – Painel frontal em MDP de 15 mm de
espessura, revestida em laminado melâmínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces. Bordas
horizontais com acabamento na cor branco PP 0,7 mm e
nas demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a
15
Unid.
946,00
quente pelo sistema holt-melt. Painel frontal fixado aos
pés laterais da mesa, com cavilhas, parafusos minifix de
aço e buchas em nylon. 02- Pés Painel em MDP de 25
mm de espessura, revestida em laminado melâmínico
de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas
com acabamento na cor faggio/preto PP 0,7 mm e nas
demais cores é de PS 0,7 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holt-melt. Utiliza-se de sistema
distanciador produzido em Zamac, com altura de 20mm
para unir tampo e pés laterais, fixado com parafusos.
Pés contem sapatas reguláveis em PVC rígido com
diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar
eventuais desníveis de piso. O licitante vencedor do
certame deverá apresentar por parte do fabricante os
documentos abaixo direcionados a este órgão:

14.190,00
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Apresentar o controle de qualidade analisado por um
laboratório certificado pelo INMETRO atendendo as
normas da NBR 13966" 1 – Cópia autenticada do
certificado de comprovação de atendimento a Norma
Regulamentadora NR17 com especificação técnica e
foto do produto, emitido por ergonomista credenciada
pela ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia
(necessário anexar documento comprobatório).
Valor Global Estimado Lote 01 .................R$: 126.565,00

Itens

11

LOTE II
(CADEIRAS DIVERSAS)
PREÇO DE REFERENCIA E QUANTIDADES
Descrição dos Produtos
Quant. Unid.

Poltrona Giratória Presidente Característica: encosto
- Encosto com estrutura de sustentação externa e interna
fabricada em tubos de aço industrial SAE 1010/1020
redondo com 22,22 mm de diâmetro e parede de 2,25
mm e 1,50 mm respectivamente, curvados à frio em
curvadora CNC, e recalibrados em matriz.
- Encosto com curvatura anatômica de forma a permitir
a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptandose melhor à coluna vertebral - Revestimento Interno em
Tela 100% Poliéster com acabamento em resina acrílica
LAL, espessura de 0,85 mm e 200g/m² de gramatura,
previamente tracionadas na estrutura e fixada por
grampos com acabamento zincado na parte inferior
dela. - Manta interna de espuma expandida/laminada
com densidade 28 Kg/m³ e 10 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em CEC com costuras
horizontais, fixado por grampos com acabamento
zincado na parte inferior do encosto. - Suporte de
fixação do encosto no mecanismo fabricado em chapa
de aço estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura
e 6,35 mm de espessura. - A união da chapa de fixação
do encosto na estrutura externa do encosto é feita por
processo de solda do tipo MIG em célula robotizada
formando uma estrutura única para posterior montagem
por aparafusamento. - Capa de acabamento da mola de
fixação do encosto injetado em polipropileno
copolímero texturizado na cor preta montado por
encaixe no momento da montagem do conjunto do
encosto no mecanismo. - A fixação do encosto interno
no encosto externo é feita com parafuso Allen
sextavado interno na bitola ¼"x 20 fpp e porcas rebite

03

Unid.

Valor
Unitário
Média

Valor
Total

4.422,33

13.267,00
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na bitola ¼"x 20 fpp rebitadas no tubo do encosto
formando um conjunto para posterior montagem.
- A fixação do conjunto encosto no mecanismo é feita
com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x
20 fpp e porcas torque sextavada com flange na bitola
¼”
20
fpp.
apoio de cabeça - Suporte de fixação do apoio de
cabeça fabricado em nylon 6.6 com 35% de reforço de
fibra de vidro fixado por encaixe na estrutura metálica.
- Carenagem do apoio de cabeça fabricado em
polipropileno copolímero injetado na cor preta fixado
no suporte de fixação do apoio de cabeça por parafusos
Phillips especiais para plástico - Estrutura do apoio de
cabeça fabricado em polipropileno copolímero injetado
fixado por sistema de “click” na carenagem do apoio de
cabeça. - A estrutura do apoio de cabeça é coberta por
espuma expandida/laminada, isenta de CFC, com
densidade de 28 Kg/m³ e 20 mm de espessura média.
- Revestimento do apoio de cabeça em CEC na mesma
cor do revestimento do encosto fixado por grampos
com acabamento zincado. Assento - Assento fabricado
em compensado multilaminado resinado, moldado
anatomicamente a quente com 14 mm de espessura.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar
o estrangulamento na corrente sanguínea - Espuma do
assento injetada anatomicamente em poliuretano
flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC,
com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ com 60
mm de espessura média - Revestimento do assento em
CEC fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do assento injetada em polipropileno
copolímero texturizado na cor preta, montada por
grampos com acabamento zincado, auxiliando em
futuras manutenções - A fixação do assento no
mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no
flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira. Braços - Apoia
braços SL e corpo do braço em polipropileno
copolímero injetado texturizado na cor preta, com
estrutura vertical em formato de “L” fabricada em
chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e
6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de
regulagem de altura feita por botão injetado em
Poliamida 6, totalizando 80 mm de curso. A estrutura
vertical em formato de “L” possui 2 furos oblongos,
permitindo ajuste horizontal por parafuso com
utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço
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durante a montagem do braço no assento - A fixação do
braço no assento é feita com parafusos sextavados Grau
5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no
flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira do assento.
Mecanismo - Mecanismo do tipo relax Syncron com 4
estágios de regulagem de inclinação do assento e
encosto e travamento em qualquer um dos estágios,
dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto
somente com aplicação de leve pressão das costas do
usuário evitando impactos indesejados, ou relax livre
com
livre
flutuação.
- Assento com inclinação regulável entre -2° e -7°.
- Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal.
- Possui alavanca de comando independente para a
regulagem de inclinação do encosto e para a regulagem
da altura do assento. - Possui sistema de encaixe da
coluna
através
de
cone
Morse.
coluna
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico
fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com
50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de
parede, rolamento axial de giro com esferas tratadas
termicamente, arruelas de aço temperado de alta
resistência, bucha mancal de giro injetada em Poliacetal
e recalibrada na montagem, sistema de regulagem da
altura da cadeira com mola a gás DIN 4550 com 115
mm de curso, com tolerância de 5 mm para mais ou
para menos, quando medida montada, devido à
compressão dos componentes. - Sistema de regulagem
de altura da cadeira por coluna de mola à gás.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo
por encaixe cone Morse. base - Base giratória
desmontável com aranha estampada de 5 hastes
fabricada em chapa de aço com 2,65 mm de espessura,
soldadas em cone central fabricado em tubo de aço SAE
1010/1020 redondo com 57,15 mm de diâmetro e 2,25
mm de espessura de parede. Pino do rodízio fabricado
de barra de aço trefilado SAE 1213 redondo com 10
mm de diâmetro soldado na extremidade da haste,
evitando que se soltem. Possui sistema de acoplamento
plástico entre cone da aranha e a coluna injetado em
polipropileno copolímero na cor preta, apoiada sobre 5
rodízios de giro duplo e duplo rolamento com 50 mm
de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica
inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de
rolagem em poliuretano para uso em piso duro,
amadeirados e com revestimentos vinílicos. Montagem do rodízio na base é feito diretamente sobre
o pino soldado na aranha sem utilização de buchas de
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adaptação. Acabamento - Os componentes metálicos
pintados possuem tratamento de superfície através de
banho nanocerâmico por spray, executado em linha
automática, sem uso de produtos clorados para
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais vigentes,
proporcionando melhor proteção contra corrosão e
excelente ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma. - A tinta utilizada para a
pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), Weco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais
pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada
média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são
curadas em estufa com esteira de movimentação
contínua à temperatura de 200° C. dimensões
aproximadas: Altura Total da Cadeira: 1185-1300 mm
Largura da Cadeira: 690 mm Profundidade da Cadeira:
690-980 mm Extensão Vertical do Encosto: 570 mm
Largura do Encosto: 470 mm Profundidade da
Superfície do Assento: 470 mm Largura do Assento:
490 mm Altura do assento: 430-545 mm
Altura
do
Apoio
de
cabeça:
190
mm
Largura do Apoio de cabeça: 320 mm. O licitante
vencedor do certame deverá apresentar por
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados
a este órgão: Laudo Técnico emitido por Ergonomista,
Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do
Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17,
indicando quais requisitos da Norma o Produto atende.
Deve possuir também, a Documentação comprobatória
e respectiva assinatura do profissional responsável pela
Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;
o Certificado de Conformidade com a Norma ABNT
NBR 13962:2018 - Emitido por Organismo Certificador
de Produto, acreditado pelo INMETRO; Termo de
Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação
na estrutura metálica, emitido pelo fabricante.
Poltrona Giratória Presidente
Característica:
encosto - Encosto com estrutura de sustentação
fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com
22,22 mm de diâmetro e 1,90 mm de espessura de
parede, curvado à frio em curvadora CNC, e
recalibrados em matriz. - Encosto com curvatura
10
Unid. 1.453,33
anatômica de forma a permitir a acomodação das
regiões dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna
vertebral. - Revestimento do encosto em Tela 100%
Poliéster com acabamento em resina acrílica LAL,
espessura de 0,85 mm e 200g/m² de gramatura,
previamente tracionadas na estrutura e fixada por

14.533,33
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grampos na parte inferior dela. - Suporte de fixação do
encosto no mecanismo fabricado em chapa de aço
estrutural ASTM A36 com 76,20 mm de largura e 6,35
mm de espessura. - A união da chapa de fixação do
encosto na estrutura do encosto é feito por processo de
solda do tipo MIG em célula robotizada formando uma
estrutura única para posterior montagem por
aparafusamento. - Capa de acabamento da mola de
fixação do encosto injetado em polipropileno
copolímero texturizado na cor preta montado por
encaixe no momento da montagem do conjunto do
encosto no mecanismo. - A fixação do encosto no
mecanismo é feita com parafusos sextavados Grau 5
SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica no
flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas torque sextavada
com flange na bitola ¼” 20 fpp. Assento - Assento
fabricado em compensado multilaminado resinado,
moldado anatomicamente a quente com 14 mm de
espessura. Possui curvatura na parte frontal do assento
para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma do assento injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade controlada de 50 a 60
Kg/m³ com 60 mm de espessura média. - Revestimento
do assento em Poliéster fixado por grampos com
acabamento zincado. - Contra capa do assento injetada
em polipropileno copolímero texturizado na cor preta,
montadas por grampos com acabamento zincado,
auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do
assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica
no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira. Braços - Apoia
braços SL e corpo do braço em polipropileno
copolímero injetado texturizado na cor preta, com
estrutura vertical em formato de “L” fabricada em
chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de largura e
6,35 mm de espessura, pintada, com 7 posições de
regulagem de altura feita por botão injetado em
Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A estrutura
vertical em formato de “L” possui 2 furos oblongos,
permitindo ajuste horizontal por parafuso com
utilização de chave com curso de 25 mm em cada braço
durante a montagem do braço no assento. - A fixação
do braço no assento é feita com parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica
no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas e rebitadas na madeira do assento.
Mecanismo - Mecanismo do tipo relax Syncron com 4
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estágios de regulagem de inclinação do assento e
encosto e travamento em qualquer um dos estágios,
dotado de sistema anti-impacto que libera o encosto
somente com aplicação de leve pressão das costas do
usuário evitando impactos indesejados, ou relax livre
com
livre
flutuação.
- Assento com inclinação regulável entre -2° e -7°.
- Possui ajuste de tensão da mola por manípulo frontal.
- Possui alavanca de comando independente para a
regulagem de inclinação do encosto e para a regulagem
da altura do assento. - Possui sistema de encaixe da
coluna através de cone Morse. Coluna - Coluna central
desmontável fixada por encaixe cônico fabricada em
tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 50,80 mm de
diâmetro e 1,50 mm de espessura de parede,
rolamento/mancal axial de giro, arruela de aço
temperado de alta resistência, bucha mancal de giro
injetada em Poliacetal e recalibrada na montagem,
sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de
mola à gás DIN EN 16955 com 115 mm de curso
nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para
menos, quando medida montada, devido à compressão
dos componentes. - Sistema de regulagem de altura da
cadeira por coluna de mola à gás. - Capa telescópica
injetada em polipropileno copolímero texturizado na
cor preta, dividido em 3 partes encaixadas, usados para
proteger a coluna. - Possui sistema de montagem na
base e no mecanismo por encaixe cone Morse.
base - Base giratória desmontável com aranha injetada
em nylon 6.6 com reforço de 30% de fibra de vidro de 5
hastes, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo
rolamento com 50 mm de diâmetro em nylon sem capa,
esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro,
banda de rolagem em poliuretano para uso em piso
duro, amadeirados e com revestimentos vinílicos.
- Montagem do rodízio na base é feito através de pino
fabricado em aço SAE 1010/1020 com diâmetro de 11
mm com anel elástico em aço que possibilita a
montagem direta sem utilização de buchas de adaptação
- Possui sistema de montagem da coluna na base por
encaixe
cone
Morse.
acabamento
- Os componentes metálicos pintados possuem
tratamento de superfície através de banho nanocerâmico
por spray, executado em linha continua automática, sem
uso de produtos clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes, de acordo com as
normas ambientais vigentes, proporcionando melhor
proteção contra corrosão e excelente ancoragem da
tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo
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híbrida (poliéster - epóxi) garantindo resistência a
radiação e resistência química, W-eco, atendendo
norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas
cores disponíveis para linha, com camada média de 60
mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em
estufa com esteira de movimentação contínua à
temperatura de 200° C. dimensões aproximadas da
cadeira: Altura Total da Cadeira: 1010-1125 mm
Largura
Total
da
Cadeira:
690
mm
Profundidade Total da Cadeira: 690-920 mm
Extensão
Vertical
do
Encosto:
580
mm
Largura
do
Encosto:
470
mm
Profundidade da Superfície do Assento: 470 mm
Largura
do
Assento:
490
mm
Altura da Superfície do assento: 430-545 mm. O
licitante vencedor do certame deverá apresentar por
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados
a este órgão: Laudo Técnico emitido por Ergonomista,
Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do
Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17,
indicando quais requisitos da Norma o Produto atende.
Deve possuir também, a Documentação comprobatória
e respectiva assinatura do profissional responsável pela
Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;
Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de
fabricação na estrutura metálica, emitido pelo
fabricante.
Cadeira Executiva c/ Sapatas. Característica: encosto Estrutura injetada em polipropileno copolímero
estruturado com nervuras, borda de ancoragem da cola
e canal para grampos. Possui curvatura anatômica no
encosto de forma a permitir a acomodação das regiões
dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna
vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55
Kg/m³ com 40 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em CEC fixado por grampos
50
Unid. 602,33
com acabamento zincado ao encosto de plástico.
- Contra capa do encosto injetada em polipropileno
copolímero texturizado na cor preta, montada por
encaixe, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do encosto no mecanismo é feita com
parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ¼"x
20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no
plástico. Assento - Assento fabricado em compensado
multilaminado resinado, moldado anatomicamente a
quente com 13 mm de espessura. Possui curvatura na

30.116,67
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parte frontal do assento para evitar o estrangulamento
na corrente sanguínea. - Espuma injetada
anatomicamente em poliuretano flexível microcelular
de alta resistência, isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 50 mm de espessura
média. - Revestimento do assento em CEC fixado com
grampos com acabamento zincado ao assento de
madeira. - Contra capa do assento injetada em
polipropileno copolímero texturizado na cor preta,
montada por grampos com acabamento zincado,
auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do
assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica
no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas
e
rebitadas
na
madeira.
braços - Apoia braços SL e corpo do braço em
polipropileno copolímero injetado texturizado na cor
preta, com estrutura vertical em formato de “L”
fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de
largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7
posições de regulagem de altura feita por botão injetado
em Poliamida 6, totalizando 80 mm de curso. A
estrutura vertical em formato de “L” possui 2 furos
oblongos, permitindo ajuste horizontal por parafuso
com utilização de chave com curso de 25 mm em cada
braço durante a montagem do braço no assento.
- A fixação do braço no assento é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com
trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas
de garra encravadas e rebitadas na madeira do assento.
Mecanismo - Mecanismo com sistema reclinador do
encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por
processo MIG em célula robotizada, com assento fixo
tendo 3° de inclinação e 2 furações para fixação do
assento com distância entre centros de 125 x 125 mm e
160 x 200 mm. Suporte do encosto com regulagem de
altura automática através de catraca com 12 posições,
totalizando 80 mm de curso, recoberto por capa injetada
em polipropileno copolímero. Inclinação do encosto
com 20º de curso semi-circular acionado por alavanca,
obtendo-se infinitas posições, com molas para o retorno
automático do encosto, e ajuste automático na frenagem
do reclinador. - Alavanca de acionamento do SRE
possui duas formas de acionamento. Ao ser
movimentada para cima a mesma possibilita uma
regulagem fina do encosto enquanto a alavanca
permanecer acionada pelo usuário. Ao ser movimentada
para baixo a alavanca permanece acionada sem a ação
do usuário e permite que o encosto fique em
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movimento livre até que o usuário puxe novamente a
alavanca para a posição neutra aonde ela irá frenar o
mecanismo na posição desejada. - Acionamento da
coluna gás feita por alavanca independente injetada em
Poliacetal.
- O mecanismo possui peça plástica de acabamento e
proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno
Copolímero
injetado
na
cor
preta.
- Possui sistema de encaixe da coluna através de cone
Morse. Coluna - Coluna central desmontável fixada por
encaixe cônico fabricada em tubo de aço SAE
1010/1020 redondo com 50,80 mm de diâmetro e 1,50
mm de espessura de parede, rolamento/mancal axial de
giro, arruela de aço temperado de alta resistência, bucha
mancal de giro injetada em Poliacetal e recalibrada na
montagem, sistema de regulagem da altura da cadeira
com acionamento por mola à gás DIN 4550 com 115
mm de curso nominal com tolerância de 5 mm para
mais ou para menos, quando medida montada, devido à
compressão dos componentes. - Sistema de regulagem
de altura da cadeira por coluna de mola à gás.
- Capa telescópica injetada em polipropileno
copolímero texturizado na cor preta, de um estágio,
usada
para
proteger
a
coluna.
- Possui sistema de montagem na base e no mecanismo
por encaixe cone Morse. apoio de pés
- Aro de apoio de pés confeccionado em tubo de aço
industrial SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de
diâmetro (3/4") e 1,06 mm de espessura de parede, com
3 hastes de reforço confeccionadas em poliamida 6.6
injetada reforçada com 30% de fibra de vidro.
- Regulagem de altura do aro feita por manípulo.
base - Base giratória desmontável com aranha de 5
hastes fabricada com tubos de aço SAE 1010/1020
retangular 20x30 mm e 1,50 mm de espessura de
parede, soldadas com cone central fabricado em tubo
aço SAE 1010/1020 redondo com 57,15 mm de
diâmetro e 2,25 mm de espessura de parede. Pino do
rodízio fabricado com aço trefilado SAE 1213 redondo
com 10 mm de diâmetro soldado na extremidade da
haste em furos do tipo flangeado, evitando que se
soltem, coberta por polaina injetada em polipropileno
copolímero na cor preta com sistema de encaixe
plástico entre cone da aranha e a coluna, apoiadas sobre
5 sapatas de Polipropileno copolímero injetado na cor
preta. - Montagem da sapata na base é feito diretamente
sobre o pino soldado na aranha sem utilização de
buchas de adaptação. - Possui sistema de montagem da
coluna por encaixe cone Morse. acabamento
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- Os componentes metálicos pintados possuem
tratamento de superfície através de banho nanocerâmico
por spray, executado em linha continua automática, sem
uso de produtos clorados para desengraxe, e com
posterior tratamento de efluentes, de acordo com as
normas ambientais vigentes, proporcionando melhor
proteção contra corrosão e excelente ancoragem da
tinta. - A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo
híbrida (poliéster - epóxi) garantindo resistência a
radiação e resistência química, W-eco, atendendo
norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, na cor
preto liso semi-brilho, com camada média de 60
mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em
estufa com esteira de movimentação contínua à
temperatura de 200° C. dimensões aproximadas Altura
Total da Cadeira: 1050-1245 mm Profundidade Total
da Cadeira: 635-755 mm Largura Total da Cadeira: 635
mm Extensão Vertical do Encosto: 365 mm Largura do
Encosto: 425 mm Profundidade da Superfície do
Assento: 430 mm Largura do Assento: 465 mm
Altura do Assento: 670-785 mm. O licitante vencedor
do certame deverá apresentar por parte do fabricante os
documentos abaixo direcionados a este órgão: Laudo
Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho
ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme
Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais
requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir
também, a Documentação comprobatória e respectiva
assinatura do profissional responsável pela Análise
Técnica e emissão do Documento supracitado;
Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com
a Norma ABNT NBR 8094:1983 – Corrosão por
Exposição à Névoa Salina, de no mínimo 500 horas,
avaliando: ABNT NBR 5841/2015 – Determinação do
Grau de Empolamento de Superfícies Pintadas, com
Resultado Final: d0/t0; e, ABNT NBR ISO 46283/2015 – Tintas e Vernizes – Avaliação do Grau de
Enferrujamento, com Resultado Final: Ri0 - Emitido
por laboratório acreditado pelo INMETRO; Termo de
Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação
na estrutura metálica, emitido pelo fabricante.
Cadeira Fixa Aproximação. Característica: encosto Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta
resistência, com cor padronizada por pigmentos
especiais. Possui curvatura anatômica, de forma a
60
Unid. 227,33
permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se
adaptando melhor à coluna vertebral. - Pega-mão para
auxiliar em movimentações e transporte. - Furos de
aeração em desenho elíptico. - A fixação do encosto no

13.640,00
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tubo de suporte do encosto é feita por sistema de
encaixe e fixado por pino injetado, do mesmo material
do encosto, inserido em furo no tubo de suporte do
encosto. Assento - Assento injetado em polipropileno
copolímero de alta resistência, com cor padronizada por
pigmentos especiais. Possui curvatura na parte frontal
do assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea. - Nervuras na parte inferior e furos de
aeração em desenho elíptico. - A fixação do assento na
estrutura metálica é feita com parafusos Philips especial
para plástico. Estrutura - Estrutura formada por tubo de
aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,20 mm de
espessura da parede, curvada à frio, executado e
calibrado por máquina CNC. - Suporte de fixação do
encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020
oblongo 16x30 mm e 1,50 mm de espessura da parede
curvado à frio, executado e calibrado por máquina
CNC. - Travessas de reforço do assento fabricadas em
tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com 19,05 mm de
diâmetro e 1,20 mm de espessura de parede. - A união
das travessas, do tubo de suporte do encosto na
estrutura da cadeira é feito por processo de solda do
tipo MIG em célula robotizada formando uma estrutura
única para posterior montagem. - Assento fixo com
inclinação fixa entre -2° e -7°. - Sapatas e ponteiras em
polipropileno copolímero injetado na cor preta.
acabamento
- Os componentes metálicos pintados possuem
tratamento de superfície através de banho nanocerâmico
por spray, executado em linha automática, sem uso de
produtos clorados para desengraxe, e com posterior
tratamento de efluentes, de acordo com as normas
ambientais vigentes, proporcionando melhor proteção
contra corrosão e excelente ancoragem da tinta,
evitando assim o descolamento da mesma.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo
híbrida (poliéster - epóxi), W-eco, atendendo norma
Européia RoHS, isenta de metais pesados, na cor preto
liso semi-brilho, com camada média de 60 mícrons de
espessura. Todas as peças são curadas em estufa com
esteira de movimentação contínua à temperatura de
200° C. dimensôes aproximadas da cadeira Altura Total
da Cadeira: 810 mm Largura Total da Cadeira: 540 mm
Profundidade Total da Cadeira: 540 mm Extensão
Vertical do Encosto: 270 mm Largura do Encosto: 460
mm Profundidade da Superfície do Assento: 395 mm
Largura do Assento: 465 mm Altura do Assento: 450
mm. O licitante vencedor do certame deverá apresentar
por parte do fabricante os documentos abaixo
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direcionados a este órgão: Laudo Técnico emitido por
Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de
Segurança
do
Trabalho,
conforme
Norma
Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da
Norma o Produto atende. Deve possuir também, a
Documentação comprobatória e respectiva assinatura
do profissional responsável pela Análise Técnica e
emissão do Documento supracitado; Relatório de
Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma
ABNT NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes –
Determinação da Espessura da Película Seca sobre
Superfícies Rugosas – Emitido por laboratório
acreditado pelo INMETRO; Termo de Garantia de 6
(seis) anos contra defeitos de fabricação na estrutura
metálica, emitido pelo fabricante.
Poltrona Diretor Aproximação Base em S,
Características: encosto - Encosto fabricado em
compensado
multilaminado
resinado,
moldado
anatomicamente a quente com 18 mm de espessura total
em formato de concha. Possui curvatura anatômica no
encosto de forma à permitir a acomodação das regiões
dorsal e lombar, adaptando-se melhor à coluna
vertebral. - Espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta resistência,
isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55
Kg/m³ com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em CEC, formado por
costuras laterais e centrais em desenho próprio,
previamente fixado na espuma, fixado na madeira por
grampos com acabamento zincado. - Revestimento da
contra capa do encosto em CEC fixado por grampos
com acabamento zincado. - A fixação do conjunto
40
Unid. 833,33
encosto/assento na estrutura é feita com parafusos
sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com
trava mecânica no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas
de garra encravadas e rebitadas na madeira. Assento Assento fabricado em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com 18
mm de espessura total em formato de concha. Possui
curvatura na parte frontal do assento para evitar o
estrangulamento na corrente sanguínea. - Espuma
injetada anatomicamente em poliuretano flexível
microcelular de alta resistência, isento de CFC, com
densidade controlada de 45 a 55 Kg/m³ com 60 mm de
espessura média. - Revestimento do assento em CEC,
formado por costuras laterais e centrais em desenho
próprio, previamente fixado na espuma, fixado na
madeira por grampos com acabamento zincado.
- A fixação do conjunto encosto/assento na estrutura é

33.333,33
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feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do
tipo flangeado com trava mecânica no flange, na bitola
¼"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na
madeira. Braços - Estrutura do apoio braços
confeccionada em chapa de aço NBR 6658 com 4,75
mm de espessura com acabamento cromado.
- Apoio de braço injetado em polipropileno copolímero
na cor preta, fixado na estrutura do braço por parafusos
Philips cabeça flangeada para plástico. - Fixação da
estrutura do apóia-braços na cadeira é feita por
parafusos Allen cabeça cilíndrica sextavado interno, na
bitola 5/16”x18 fpp em chapas de aço com furo roscado
fixadas na madeira do assento/encosto. - Possui nas
extremidades capa de acabamento para os parafusos em
polipropileno copolímero injetado na cor preta.
Estrutura - Estrutura formada por tubo de aço SAE
1010/1020 redondo com 31,75 mm de diâmetro e 1,90
mm de espessura de parede, curvada à frio, executado e
calibrado por máquina CNC. - Travessas de fixação do
assento fabricadas em chapa de aço SAE 1020 com
4,76 mm de espessura. - A união das travessas na
estrutura da cadeira é feita por processo de solda do tipo
MIG em célula robotizada formando uma estrutura
única para posterior montagem. - Assento fixo com
inclinação fixa entre -2° e -7° e furos com distância
entre centro de 160x200mm. - Sapatas de suporte do pé
injetadas em polipropileno copolímero na cor preta,
com cantos arredondados e rebitadas na estrutura, por
rebite
de
alumínio
do
tipo
repuxado.
acabamento - Os componentes metálicos cromados
possuem a superfície preparada através de decapagem
química e polimento, recebendo posteriormente um
banho de cromo executado sobre base niquelada.
dimensões aproximadas da cadeira: Altura Total da
Cadeira: 985 mm Profundidade Total da Cadeira: 680
mm Largura Total da Cadeira: 620 mm Extensão
Vertical do Encosto: 490 mm Largura do Encosto: 480
mm Largura do Assento: 510 mm Profundidade da
Superfície do Assento: 470 mm Altura do Assento: 490
mm, O licitante vencedor do certame deverá apresentar
por parte do fabricante os documentos abaixo
direcionados a este órgão: Laudo Técnico emitido por
Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de
Segurança
do
Trabalho,
conforme
Norma
Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da
Norma o Produto atende. Deve possuir também, a
Documentação comprobatória e respectiva assinatura
do profissional responsável pela Análise Técnica e
emissão do Documento supracitado; • Termo de
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Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de fabricação
na estrutura metálica, emitido pelo fabricante.
Cadeira Giratoria Secretaria Executiva Com Braço.
Característica: Encosto - Estrutura injetada em
polipropileno copolímero estruturado com nervuras,
borda de ancoragem da cola e canal para grampos.
Possui curvatura anatômica no encosto de forma à
permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar,
adaptando-se melhor à coluna vertebral. - Espuma
expandida/laminada
em
poliuretano
flexível
microcelular, isenta de CFC, com densidade controlada
de 28 Kg/m³ com 40 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em CEC fixado por grampos
com acabamento zincado no encosto de plástico.
- Contra capa do encosto injetada em polipropileno
copolímero texturizado na cor preta, montadas por
parafusos, auxiliando em futuras manutenções.
- A fixação do encosto no mecanismo é feita com
parafusos máquina fenda combinada na bitola ¼"x 20
fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas no plástico.
Assento - Assento em compensado multilaminado
resinado, moldado anatomicamente a quente com 13
mm de espessura. Possui curvatura na parte frontal do
assento para evitar o estrangulamento na corrente
sanguínea. - Espuma injetada anatomicamente em
poliuretano flexível microcelular de alta resistência,
15
Unid. 1.301,67
isento de CFC, com densidade controlada de 45 a 55
Kg/m³ com 50 mm de espessura média. - Revestimento
do assento em CEC fixado por grampos com
acabamento zincado. - Contra capa do assento injetada
em polipropileno copolímero texturizado na cor preta,
montada por grampos com acabamento zincado,
auxiliando em futuras manutenções. - A fixação do
assento no mecanismo é feita com parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica
no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e porcas de garra
encravadas
e
rebitadas
na
madeira.
braços - Apoia braços SL New PP e corpo do braço em
polipropileno copolímero injetado texturizado na cor
preta, com estrutura vertical em formato de “L”
fabricada em chapa de aço SAE 1020 com 50,50 mm de
largura e 6,35 mm de espessura, pintada, com 7
posições de regulagem de altura feita por botão injetado
em Poliamida 6, totalizando 85 mm de curso. A
estrutura vertical em formato de “L” possui 2 furos
oblongos, permitindo regulagem horizontal por
manípulo com curso de 30 mm em cada braço.
- A fixação dos braços no suporte de reforço e fixação
do braço é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE

19.525,00
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J429 do tipo flangeado com trava mecânica no flange e
manípulo para regulagem lateral, na bitola ¼"x 20 fpp
fixadas em furo roscado no suporte de reforço e fixação
do braço, na bitola ¼"x 20 fpp e na madeira do assento
por porca de garra encravada e rebitada.
mecanismo - Mecanismo com sistema reclinador do
encosto (SRE), de estrutura monobloco, soldado por
processo MIG em célula robotizada, com assento fixo e
com inclinação fixa com 3º de inclinação e 2 furações
para fixação do assento com distância entre centros de
125 x 125 mm e 160 x 200 mm. Suporte do encosto
com regulagem de altura automática através de catraca
com 12 posições, totalizando 80 mm de curso,
recoberto por capa injetada em polipropileno
copolímero. Inclinação do encosto com 20º de curso
semi-circular acionado por alavanca, obtendo-se
infinitas posições, com molas para o retorno automático
do encosto, e ajuste automático na frenagem do
reclinador. Alavanca de acionamento do SRE possui
duas formas de acionamento. Ao ser movimentada para
cima a mesma possibilita uma regulagem fina do
encosto enquanto a alavanca permanecer acionada pelo
usuário. Ao ser movimentada para baixo a alavanca
permanece acionada sem a ação do usuário e permite
que o encosto fique em movimento livre até que o
usuário puxe novamente a alavanca para a posição
neutra aonde a mesma irá frenar o mecanismo na
posição desejada. - Acionamento da coluna gás feita por
alavanca independente injetada em Poliacetal. - O
mecanismo possui peça plástica de acabamento e
proteção das lâminas do reclinador em Polipropileno
Copolímero injetado na cor preta. - Possui sistema de
encaixe da coluna através de cone Morse. Coluna
- Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico
fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com
50,80 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de
parede, com rolamento axial de giro com esferas
tratadas termicamente, arruelas de aço temperado de
alta resistência, bucha mancal de giro injetada em
Poliacetal e recalibrada na montagem, sistema de
regulagem da altura da cadeira com acionamento por
mola à gás DIN 4550 Classe 4 com 115 mm de curso
nominal com tolerância de 5 mm para mais ou para
menos, quando medida montada, devido à compressão
dos componentes. - Possui sistema de montagem na
base e no mecanismo por encaixe cone Morse.
- Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna
de mola à gás feita por alavanca. - Capa telescópica
injetada em polipropileno copolímero texturizado,
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dividido em 3 partes encaixadas, usada para proteger a
coluna. - Possui sistema de montagem na base e no
mecanismo por encaixe cone Morse. Base - Base
giratória desmontável com aranha de 5 hastes fabricada
com tubos de aço SAE 1010/1020 retangular 20x30 mm
e 1,50 mm de espessura de parede, soldadas em cone
central fabricado em tubo aço SAE 1012 redondo com
57,15 mm de diâmetro e 2,25 mm de espessura de
parede. Pino do rodízio fabricado de barra de aço
trefilado SAE 1213 redondo com 10 mm de diâmetro
soldado na extremidade da haste em furos do tipo
flangeado, evitando que se soltem, coberta por polaina
injetada em polipropileno copolímero na cor preta com
sistema de encaixe plástico entre cone da aranha e a
coluna, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com 50
mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica
inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de
rolagem em nylon para uso em carpetes, tapetes e
similares. - Montagem do rodízio na base é feito
diretamente sobre o pino soldado na aranha sem
utilização de buchas de adaptação. - Possui sistema de
montagem da coluna por encaixe cone Morse.
Acabamento - Os componentes metálicos pintados
possuem tratamento de superfície através de banho
nanocerâmico por spray, executado em linha continua
automática, sem uso de produtos clorados para
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais vigentes,
proporcionando melhor proteção contra corrosão e
excelente ancoragem da tinta. - A tinta utilizada para a
pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi),
garantindo resistência a radiação e resistência química,
W-eco, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de
metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com
camada média de 60 mícrons de espessura. Todas as
peças são curadas em estufa com esteira de
movimentação contínua à temperatura de 200° C.
dimensões aproximadas Altura Total da Cadeira: 8451040 mm Largura Total da Cadeira: 660 mm
Profundidade Total da Cadeira: 660-790 mm Extensão
Vertical do Encosto: 370 mm Largura do Encosto: 450
mm Largura do Assento: 470 mm Profundidade da
Superfície do Assento: 435 mm Altura do Assento:
460-575 mm. O licitante vencedor do certame deverá
apresentar por parte do fabricante os documentos
abaixo direcionados a este órgão: Laudo Técnico
emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou
Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme
Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais
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requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir
também, a Documentação comprobatória e respectiva
assinatura do profissional responsável pela Análise
Técnica e emissão do Documento supracitado;
Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com
a Norma ABNT NBR 10443/2008 – Tintas e Vernizes
– Determinação da Espessura da Película Seca sobre
Superfícies Rugosas – Emitido por laboratório
acreditado pelo inmetro; Termo de Garantia de 6 (seis)
anos contra defeitos de fabricação na estrutura metálica,
emitido pelo fabricante.
Longarina Três lugares, Características: encosto
- Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta
resistência, com cor padronizada por pigmentos
especiais. Possui curvatura anatômica, de forma a
permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se
adaptando
melhor
à
coluna
vertebral.
- Pega-mão para auxiliar em movimentações e
transporte. - Furos de aeração em desenho elíptico.
- Suporte do encosto e assento fabricados em tubo de
aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,50 mm de
espessura de parede. - Travessas de união fabricadas em
chapas de aço SAE 1020 FQD com 4,76 mm de
espessura com furo roscado na bitola ¼"x 20 fpp para
posterior fixação na estrutura por aparafusamento.
- A união das travessas no tubo de suporte do encosto e
assento é feito por processo de solda do tipo MIG em
célula robotizada formando uma estrutura única para
posterior montagem na estrutura. - Ponteiras e
acabamentos em polipropileno copolímero injetado na
25
Unid. 1.026,00
cor preta. - A fixação do encosto no tubo de suporte do
encosto é feita por sistema de encaixe e fixado por pino
injetado, do mesmo material do encosto, inserido em
furo no tubo de suporte do encosto. assento – Assento
injetado em polipropileno copolímero de alta
resistência, com cor padronizada por pigmentos
especiais. Possui curvatura na parte frontal do assento
para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Nervuras na parte inferior e furos de aeração em
desenho elíptico. - A fixação do assento no tubo de
suporte do assento é feita por parafusos especiais para
plástico. - A fixação do conjunto assento e encosto na
estrutura da longarina é feita com parafusos sextavados
Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica
no flange, na bitola ¼"x 20 fpp e na travessa de união
com furo roscado na bitola ¼"x 20 fpp.
estrutura - Estrutura da longarina fabricada em tubo de
aço SAE 1010/1020 quadrado 50x50mm e 1,50 mm de
espessura da parede na estrutura horizontal, travessas

25.650,00
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fabricadas em chapas de aço SAE 1020 FQD com
4,76mm de espessura. Encaixe cônico fabricado em
chapa de aço SAE 1010/1020 FQD com 2,25 mm de
espessura. Os componentes são unidos por solda do tipo
MIG em célula robotizada, formando um conjunto para
posterior montagem por encaixe cônico. Pé lateral
fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 redondo com
31,75 mm de diâmetro e 1,50 mm de espessura de
parede. Encaixe cônico fabricado em tubo de aço SAE
1010/1020 retangular 30x70 mm e 1,20 mm de
espessura da parede. Os componentes são unidos por
solda do tipo MIG em célula robotizada, formando um
conjunto para posterior montagem por encaixe cônico.
- Para longarinas de 4 e 5 lugares é adicionado pé
central para aumentar sua resistência, fabricado na
mesma
especificação
dos
pés
laterais.
- Sapatas frontais, ponteiras e acabamentos da longarina
injetados em polipropileno copolímero na cor preta.
- Sapatas traseiras injetadas em poliamida 6.6 com 30%
de fibra de vidro com sistema de regulagem para
nivelamento com 8 mm de curso máximo na cor preta.
acabamento - Os componentes metálicos pintados
possuem tratamento de superfície através de banho
nanocerâmico por spray, executado em linha
automática, sem uso de produtos clorados para
desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais vigentes,
proporcionando melhor proteção contra corrosão e
excelente ancoragem da tinta, evitando assim o
descolamento da mesma. - A tinta utilizada para a
pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), Weco, atendendo norma Européia RoHS, isenta de metais
pesados, na cor preto liso semi-brilho, com camada
média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são
curadas em estufa com esteira de movimentação
contínua à temperatura de 200° C. dimensões
aproximadas da cadeira: Largura do assento: 460 mm
Profundidade da Superfície do Assento: 395 mm
Largura do encosto: 460 mm Extensão Vertical do
encosto: 260 mm Profundidade total da cadeira: 515
mm Altura total da cadeira: 815 mm Altura do Assento:
420 mm Largura total da cadeira 2L: 1026 mm Largura
total da cadeira 3L: 1530 mm Largura total da cadeira
4L: 2052 mm Largura total da cadeira 5L: 2575 mm, O
licitante vencedor do certame deverá apresentar por
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados
a este órgão: Laudo Técnico emitido por Ergonomista,
Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do
Trabalho, conforme Norma Regulamentadora NR 17,
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indicando quais requisitos da Norma o Produto atende.
Deve possuir também, a Documentação comprobatória
e respectiva assinatura do profissional responsável pela
Análise Técnica e emissão do Documento supracitado;
Termo de Garantia de 6 (seis) anos contra defeitos de
fabricação na estrutura metálica, emitido pelo
fabricante;
Relatório de Ensaio e/ou Laudo de
Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008
– Tintas e Vernizes – Determinação da Espessura da
Película Seca sobre Superfícies Rugosas – Emitido por
laboratório acreditado pelo inmetro.
Cadeira em Polipropileno Branco com braço, Peso
Máximo Recomendável: 154 kg Fabricada em
Polipropileno, Garantia 1 ano (90 dias de garantia legal
acrescidos de 9 meses de garantia contratual) para
defeitos de fabricação. Dimensões altura 72 cm x 53 cm
largura x 53,5 cm profundidade o licitante vencedor do
300
Unid. 111,17
certame deverá apresentar por parte do fabricante os
documentos abaixo direcionados a este órgão: Produto
com certificação compulsória certificado pelo OCP
0097, registro 01997/2018, conforme Portaria Inmetro
166/2021.

33.350,00

Valor Global Estimado Lote 02.................R$: 183.415,33

Itens
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LOTE III
(MOVEIS DE AÇO)
PREÇO DE REFERENCIA E QUANTIDADES
Descrição dos Produtos
Quant. Unid.

ARMÁRIO DE AÇO 02 portas altura: 1927 mm
largura: 800 profundidades: 400 mm Características:
Confeccionado em chapa de aço #26 (0,45mm)
normalizada laminada a frio nas laterais, no fundo,
prateleiras e portas. A - Produto montável utilizando
sistema de travas, alavanca e unha, desenvolvidas em
altas tecnologias de estampagem, não havendo
necessidade de utilização de parafusos. B - Trava
superior confeccionada em chapa de aço #20 (0,90mm)
com 3 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 25mm com
90°, a 2ª a 25mm com 90°, a terceira a 15mm com 90° e
termina com 10mm, e com sistema de alavanca para
travamento nas laterais. C - Trava inferior
confeccionada em chapa de aço # 20 (0,90mm) 2
dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm com 90°, a
2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm e com
sistema de alavanca para travamento nas laterais. D -

30

Unid.

Valor
Unitário
Média

Valor
Total

1.679,67

50.390,00
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Portas com fechamento sobreposto com medidas
esquerdas e direitas de 380mm(L)x1840mm(A) em
chapa de aço #26 (0,45mm) , lado esquerdo moldado
por 2 dobras sendo a 1ª a 340mm com 225°, a 2ª a
20mm com 135° e finaliza com 30mm, e lado direito
com sistema de puxador estampado caracterizado por
4 dobras sendo a 1ª a 338mm com 315°, a 2ª a 20mm
com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e
finaliza com uma dobra em curva de 360°, com
acabamento em perfil PVC na cor cinza cristal ou
grafite, 3 reforços em “Ômega” na horizontal e 1 na
vertical em chapa de aço #26 (0,45mm) laminada a frio
com 4 dobras, 1ª a 5mm com 90°, 2ª a 15mm com 90°,
3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 15mm com 90° e termina
com 5mm, com furação para ventilação no canto
superior de cada porta com 15 furos circulares com
6mm de diâmetro em formação triangular com
espaçamento de 15mm entre os furos, sem dobradiças,
com articulação pivotante mediante pino arruelado
sup fastfixx com encaixe em furação na parte
superior da porta travando na parte inferior da prateleira
acima e pino inferior fastfixx para encaixe na parte
inferior da porta a uma Bucha de nylon fixada a
prateleira base, com um estampo na parte interna
inferior da porta formando uma aba dobrável para
travamento do pino. E - laterais em chapa de aço #26
(0,45mm) com 1900mm(A) com garras para travamento
da prateleira inferior e superior para travamento do
produto com sistema de cremalheira estampada na
própria lateral com 27 posições de regulagens e tendo
em sentido horizontal 5 dobras, sendo a 1ª dobra a
10mm com 180°, 2ª dobra a 20mm com
90°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a 400mm com 180° e
termina com 10mm. F - Contém 1 prateleira fixa e 3
prateleiras móveis com opção de regulagem por
cremalheiras de 50 em 50mm, ambas em chapa de
aço #26 (0,45mm) normalizada laminado a frio nas
medidas de 30mm(A) x 797mm(L) x 350mm(P) com 6
dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm com 90°,
a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a
4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a
10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua
largura sendo a 1ª a 10mm com 90°, a 2ª a 30mm com
90°, a 3ª a 895mm com 90°, a 4ª a 30mm com 90° e
termina com 10mm, com reforço Ômega com 890mm
e largura centralizado abaixo da prateleira
confeccionado em chapa de aço 24(0,60mm) com 4
dobras perpendiculares sendo a 1ª a 10mm com 90°, a
2ª a 8,50mm com 90°, a 3ª com 24mm com 90° a 4ª
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com 8,5mm com 90° e termina com 10mm. GRetaguarda confeccionada em chapa de aço
#26(0,45mm) em sistema bipartido, sendo cada parte
na medida de 1900mm(A) x 446mm(L) unidas por um
sistema de encaixe sobreposto com dobras curvas
invertidas, com 2 dobras na horizontal sendo a 1ª a
10mm com 270° a 2° a 800mm com 270° e termina
com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a 1ª a
1980mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e termina
com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo Yale com 2
chaves com travamento da porta na prateleira fixa
central. Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4
sapatas reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno
de alto impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12
parafusos 3,5 X 13mm. Acabamento Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e
pintura eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de
30 a 40 mícrons com secagem em estufa a 240 °C.
Processo com rigoroso controle de qualidade analisado
por um laboratório certificado pelo inmetro atendendo
as normas da NBR 8094:1983 " Material metálico
revestido e não revestido a corrosão por exposição a
Névoa Salina", onde é feito ensaio de corrosão
acelerada com névoa salina por 500h, devendo o grau
de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3, não
devendo ser maior que Ri 1, conforme item
4.3.1 da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática
controlada por Reciprocador, tornando à aplicação
uniforme.
Capacidade
de
Peso
O peso recomendado por prateleira é de 20 Kg (bem
distribuídos). O licitante vencedor do certame deverá
apresentar por parte do fabricante os documentos
abaixo direcionados a este órgão: Laudo de
conformidade ergonômica para com a NR 17, por
profissional de ergonomia certificado pela ABERGO
com validade a vencer, em papel timbrado do
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo,
com foto do produto e sua descrição técnica em
documento do fabricante, menção a norma NR-17,
analise e conclusão, data e validade, e apresentar
também Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500
horas.
ARMÁRIO
DE
AÇO
MONTÁVEL
COM
Características: Confeccionado em chapa de aço #24
(0,60mm) para tampo superior, base e prateleiras e
chapa #26 (0,45mm) para portas, laterais e retaguardas,
15
Unid. 1.211,33
normalizada laminada a frio com SAE 1008. A Produto montável utilizando sistema de travas, alavanca
e unha, desenvolvidas em altas tecnologias de

18.170,00
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estampagem, não havendo necessidade de utilização de
parafusos. B - Trava superior confeccionada em chapa
de aço #20 (0,90mm) com 3 dobras perpendiculares
sendo a 1ª a 25mm com 90°, a 2ª a 25mm com 90°, a
terceira a 15mm com 90° e termina com 10mm, e com
sistema de alavanca para travamento nas laterais. C Trava inferior confeccionada em chapa de aço # 20
(0,90mm) 2 dobras perpendiculares sendo a 1ª a 20mm
com 90°, a 2ª a 45mm com 90° e termina com 15mm
e com sistema de alavanca para travamento nas laterais.
D - Portas com fechamento sobreposto com medidas
esquerdas e direitas de 355mm(L)x1540mm(A), lado
esquerdo moldado por 2 dobras sendo a 1ª a 315mm
com 225°, a 2ª a 20mm com 135° e finaliza com 30mm,
e lado direito com sistema de puxador estampado
caracterizado por 4 dobras sendo a 1ª a 313mm com
315°, a 2ª a 20mm com 45°, a 3ª a 25mm com 90°, a 4ª
a 15mm com 90° e finaliza com uma dobra em curva de
360°, com acabamento em perfil PVC na cor cinza
cristal ou grafite, 3 reforços em “Ômega” na
horizontal e 1 na vertical em chapa de aço #26
(0,45mm) laminada a frio com 4 dobras, 1ª a 5mm com
90°, 2ª a 15mm com 90°, 3ª a 25mm com 90°, a 4ª a
15mm com 90° e termina com 5mm, com furação para
ventilação no canto superior de cada porta com 15
furos circulares com 6mm de diâmetro em
formação triangular com espaçamento de 15mm
entre os furos, sem dobradiças, com articulação
pivotante mediante pino arruelado sup fastfixx com
encaixe em furação na parte superior da porta travando
na parte inferior da prateleira acima e pino inferior
fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma
Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um
estampo na parte interna inferior da porta formando
uma aba dobrável para travamento do pino. E laterais em chapa de aço #26 (0,45mm) com
1600mm(A) com garras para travamento da prateleira
inferior e superior para travamento do produto com
sistema de cremalheira estampada na própria lateral
com 18 posições de regulagens e tendo em sentido
horizontal 5 dobras , sendo a 1ª dobra a 10mm com
180° , 2ª dobra a 20mm com 90°, a 3ª a 25mm com 90°,
a 4ª a 400mm com 180° e termina com 10mm F Contém 2 prateleiras móveis com opção de regulagem
por cremalheiras de 50 em 50 mm e 1 fixa, ambas em
chapa de aço #26 (0,45mm) normalizada laminado a
frio nas medidas de 30mm(A)x747mm(L)x350mm(P)
com 6 dobras em sua profundidade sendo a 1ª a 5mm
com 90°, a 2ª a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°, a
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4ª a 350mm com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a
10mm com 90° e finaliza com 5mm e 4 dobras em sua
largura, com opcional para prateleiras avulsas de acordo
com a necessidade. G - Porta articulada por dobradiças
30mm de altura na chapa #20 (0.90mm) soldada através
de solda ponto eletrônico-pneumático e pino anelado
(3,85mm x 62mm) de articulação reforçado zincado
branco. H- Retaguarda confeccionada em chapa de
aço #26(0,45mm) em sistema bipartido, sendo cada
parte na medida de na medida de 1600mm(A) x
375mm(L), unidas por um sistema de encaixe com
dobras curvas invertidas, com 2 dobras na horizontal
sendo a 1ª a 10mm com 270° a 2° a 800mm com 270° e
termina com 10mm e na vertical com 2 dobras sendo a
1ª a 1900mm com 90° e a 2ª a 10mm com 270° e
termina com 3mm. Fechadura cilíndrica do tipo Yale
com 2 chaves com travamento da porta na prateleira
fixa central. Acompanha kit composto por 4
cantoneiras e 4 sapatas reguláveis 5/1confeccionadas
em poliestireno de alto impacto, 4 buchas com rosca
interna 5/16 e 1parafusos 3,5 X 13mm. Acabamento
Tratamento anti-corrosivo por um processo de
anotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta
Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem
em estufa 240 °C. Processo com rigoroso controle de
qualidade analisado por um laboratório certificado
pelo INMETRO atendendo as normas da NBR
8094:1983 " Material metálicrevestido e não revestido a
corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito
ensaide corrosão acelerada com névoa salina por
500hrs, devendo o grau de corrosão determinado
conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que Ri
1, conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.
Pintura eletrostática controlada por Reciprocador,
tornando à aplicação uniforme. Capacidade de Peso:
O peso recomendado por prateleira é de 20 kg (bem
distribuídos). O licitante vencedor do certame deverá
apresentar por parte do fabricante os documentos
abaixo direcionados a este órgão: Laudo
de
conformidade ergonômica para com a NR 17, por
profissional de ergonomia certificado pela abergo
com validade a vencer, em papel timbrado do
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo,
com foto do produto e sua descrição técnica em
documento do fabricante, menção a norma NR-17, e
Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas.
ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS altura: 1362 mm
largura:
470
mm
profundidade:
570
mm
10
Unid. 1.608,33
características: Arquivo com 4 gavetas, confeccionado

16.083,33
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em chapa de aço #26 (0,45mm) normatizada e laminada
a frio nas laterais, fundo e frentes das gavetas, Parte
superior em chapa #24 (0,60mm), Trilho Corrediça
550mm(L)x42mm(A) em chapa 1,10mm com 18
pares de esferas de aço. Hastes para pastas suspensas
(medida 485x30mm) em chapa de aço #20 (0,90mm)
revestida com uma camada de liga Al-Zn(Alumínio e
Zinco) aplicado pelo processo de imersão a quente,
reforçada pelo sistema de perfilamento em Ômega
Cantoneiras de fixação traseira (medida 250mm
"A" com dobra em L 15mmX15mm chapa
#20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn)
aplicado pelo processo de imersão a quente, com 4
garras de fixação e 2 cantoneiras frontais (medida
245mm "A" com dobra em L 15mmX15mm chapa
#20(0,90mm) revestida em Galvalume (Al+Zn)
aplicado pelo processo de imersão a quente. Reforço Contém 6 reforços internos tipo ¨Ômega¨ com 4 dobras
perpendiculares de 90° (medida 1271x93mm) em chapa
# 24 (0,60mm) nas laterais do produto, sendo a 1ª dobra
de 90° a 10mm, 2ª dobra de 90° a 20mm, 3ª dobra de
90° a 30mm, 4ª dobra de 90° a 20mm terminando com
10mm. Fixados verticalmente por sistema de
ponteamento nas laterais do produto. Trava frontal
horizontal tipo U (15x15x15mm) entre as 2(duas)
primeiras gavetas em chapa #18 (1,20mm)
Trava na base inferior frontal em chapa #20 (0,90mm),
com 4 dobras sendo a 1ª de 90° a 10mm, a 2ª de 90° a
15mm, a 3ª de 90° 45mm, a 4ª de 90° a 40mm e termina
com 10mm. Trava na base inferior traseira em chapa
#20 (0,90mm), em formato U com 2 dobras, a 1ª de 90°
a 15mm, a 2ª de 90° a 45mm e termina com 15mm.
Acompanha kit composto por 4 cantoneiras e 4 sapatas
reguláveis 5/16 confeccionadas em poliestireno de alto
impacto, 4 buchas com rosca interna 5/16 e 12
parafusos cabeça chata de 3,5 x 10mm para fixação.
Todas as chapas de aço utilizadas nesse produto seguem
a especificação SAE 1008 Sistema de deslizamento das
gavetas por trilhos, corrediça telescópica de abertura
total, prolongamento no curso do comprimento
nominal, deslizamento com esferas de aço. Peça única
de montagem esquerda ou direita e trava fim de curso
aberto que permite a retirada da gaveta, confeccionada
em aço galvanizado na espessura de 1,10mm com 18
pares de esferas em cada lado. A - Gavetas montáveis
confeccionadas em Galvalume (Al+Zn) no sistema de
dobras com travamento utilizando cantoneiras traseiras
com 250mm (A) em formato L 15x15mm
confeccionada em Galvalume (Al+Zn) #20(0,90mm)
Avênida E Quadra 08 s/nº - Setor Leste - CEP: 77.880-000 - Fone: (63) 3473-1602 – Xambioá – TO.
E-mail: cplxambioa2017.2020@gmail.com

Estado do Tocantins
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE XAMBIOÁ – TO
CNPJ: 02.087.211/0001-39
ADM: 2021/2024
com 4 garras de fixação e travamento por encaixe a
lateral Direita e Esquerda
ao fundo e 2(duas)
antoneiras frontais com 245mm (A) com em
formato
L
15X15mm
confeccionada
em
Galvalume (Al+Zn) #20(0,90mm) com 2 garras de
fixação com travamento por encaixe com lado prédefinido, sendo uma aplicada ao lado direito e outra ao
lado esquerdo, sendo utilizadas para fixação da frente
ao corpo da gaveta, sendo as medidas externas
da
gaveta 300mm(A)x394mm(L)x553mm(P), fundo
em chapa de aço #26 (0,45mm, hastes para pastas
suspensas (medida 470x30mm) em Galvalume
(Al+Zn) #20 (0,90mm) reforçada pelo sistema de
dobra em Ômega, frente das gavetas em chapa de aço
#26 (0,45mm) fixados através de parafusos M4-10 em
furação oblonga que possibilitam uma regulagem
precisa B - Bordas laterais com 100mm de altura com a
1ª dobra em 90° a 95mm do fundo e a 2ª dobra a 5mm
da 1ª formando um reforço lateral para sustentação da
gaveta C - Porta etiqueta estampado em baixo relevo na
parte superior esquerda da gaveta (medida
55mmx32mm) com abertura em sentido vertical na
extremidade direita e esquerda. D – Sistema de
ventilação: possui furação para circulação de ar na parte
superior direita de cada gaveta sendo 15 furos circulares
com 6mm de diâmetro em formação triangular com
espaçamento de 15mm entre os furos. E - Puxador
estampado (embutido) em toda extensão superior da
gaveta através de um sistema de dobras sendo, 1ª dobra
de 45°com 25mm, 2ª dobra de 90° com 25mm 3ª dobra
de 90° com 20mm terminando com 10mm na parte
superior da gaveta na totalidade de sua largura com
acabamento perfil em PVC na cor cinza cristal ou
grafite. F - Reforço pelo sistema de perfilamento em
“ômega”, mantendo as propriedades do aço reforçando
a estrutura do arquivo. G - Reforço, gaveta, hastes,
retaguarda e tampo ponteadas com solda ponto,
conforme normas técnicas (AWSSAED8-9M), análise e
teste de resistência através de ensaio de cisalhamento
por tração. H - Fechadura cilíndrica do tipo Yale com
sistema articulado contendo 2 chaves e com sistema de
fechamento simultâneo das gavetas mediante tranca de
25mm (L) x 1300mm(A) #18 (1,20mm) revestida com
uma camada de liga Al-Zn (Alumínio e Zinco) aplicado
pelo processo de a imersão quente. Acabamento
Tratamento anti-corrosivo por um processo de
nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta
Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem
em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de
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qualidade analisado por um laboratório certificado pelo
inmetro atendendo as normas da NBR 8094:1983 "
Material metálico revestido e não revestido a corrosão
por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio de
corrosão acelerada com névoa salina por 500h, devendo
o grau de corrosão determinado conforme a ISO 46283, não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1
da norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática
controlada por Reciprocador, tornando à aplicação
uniforme. capacidade de peso e quantidade de pastas:
O peso recomendado por gaveta é de 45 kg bem
distribuídos. A quantidade de pasta varia de 40 a 50 por
gaveta. Segue tabela abaixo das dimensões do arquivo e
gavetas: O licitante vencedor do certame deverá
apresentar por parte do fabricante os documentos
abaixo direcionados a este órgão: Laudo de
conformidade ergonômica para com a NR 17, por
profissional de ergonomia certificado pela ABERGO
com validade a vencer, em papel timbrado do
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo,
com foto do produto e sua descrição técnica em
documento do fabricante, menção a norma NR-17,
analise e conclusão, data e validade, e apresentar
também Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500
horas.
ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS
Características: Estante desmontável de aço com 06
prateleiras em chapa de aço # 26 (0,45mm) na medida
de 2000mm de altura por 920mm de largura com
400mm de profundidade. Prateleiras: em chapa de aço
#
26
(0,45mm)
na
medida
de
30mm(A)x915mm(L)x400mm(P), com dobras duplas
nas laterais (4 dobras perpendiculares sendo a 1ª 12mm
com 90°, a 2ª a 30mm com 90°, a 3ª a 915mm com 90°,
a 4ª a 30mm com 90° e termina com 12mm) e triplas
nas partes frontais e posteriores (6 dobras
perpendiculares sendo a 1ª dobra a 10mm com 90°, a 2ª
50
Unid.
835,67
a 10mm com 90°, a 3ª a 30mm com 90°m a 4ª a 400mm
com 90°, a 5ª a 30mm com 90°, a 6ª a 10mm com 90° e
termina com 10mm). Possui 1 reforço tipo ¨ômega¨ em
cada prateleira na chapa # 24 (0,60mm), medindo
13mm x 49mm x 900mm com 4 dobras perpendiculares
sendo a 1ª a 10,5mm com 90°, 2ª com
13mm com 90°, 3ª a 28mm com 90°, 4ª a 13mm com
90° e termina com 10,5mm. Fixado horizontalmente
por sistema de ponteamento no fundo da prateleira.
Colunas: 04 colunas confeccionadas em chapa de aço #
20 (0,90mm) medindo 2000mm de altura dobra
perfilada em "L" de 30x30 mm com 40 furos circulares

41.783,33
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para regulagem de altura possibilitando o travamento
mais eficaz das prateleiras. Acessórios: admite
opcionalmente gavetas, reforço X nas laterais e fundo
ou fechamento total com chapa lateral e fundo,
acompanham também 48 parafusos com porcas
sextavadas zincadas de ¼ x ½ e 4 sapatas em “L” em
polipropileno medindo 32x32mm com recorte central
possibilitando encaixe nas colunas. ACABAMENTO
Tratamento anti-corrosivo por um processo de
nanotecnologia e pintura eletrostática a pó (tinta
Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem
em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle
de qualidade analisado por um laboratório certificado
pelo INMETRO atendendo as normas da NBR
8094:1983 " Material metálico revestido e não revestido
a corrosão por exposição a Névoa Salina", onde é feito
ensaio de corrosão acelerada com névoa salina por
500hrs segundo a norma NBR 5770, devendo o grau
de corrosão determinado conforme a ISO 4628-3:2015,
não devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da
norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática
controlada por Reciprocador, tornando à aplicação
uniforme. Capacidade:
Peso recomendado por
prateleira 25 kg distribuídos de forma uniforme. O
licitante vencedor do certame deverá apresentar por
parte do fabricante os documentos abaixo direcionados
a este órgão: Laudo de conformidade ergonômica
para com a NR 17, por profissional de ergonomia
certificado pela ABERGO com validade a vencer, em
papel timbrado do profissional que faz a análise, emite
e assina o laudo, com foto do produto e sua
descrição técnica em documento do fabricante, menção
a norma NR-17, analise e conclusão, data e validade e
Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500 horas
segundo NBR 5770.
ROUPEIRO 20 PORTAS pequenas lisas altura: 1930
mm largura: 1380 mm profundidade: 400 mm
Características: Roupeiro de aço confeccionado em
chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente
montável com travas invertidas tipo unha de gato que
dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 20
portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com
08
Unid. 4.010,00
encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo
inicial e 3 complementos. laterais: confeccionadas em
chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de
1850mm(A) x 400mm(P) com 9 travas de cada lado
tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda
com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 90°, a 2ª a 14mm
com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm com 178°

32.080,00
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em curva e lateral direita com 3 dobras sendo 1ª a
10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a 400mm
com 178° em curva. retaguardas: confeccionadas em
chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de
1850mm(A) x 345mm(L) sendo que em sentido
horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com
180°, a 2ª a 345mm com 180° e termina com 30mm,
com
sistema
de
garras
invertidas
para
fixação das prateleiras, posicionadas de acordo com o
modelo. prateleiras: confeccionadas em chapa de aço #
26
(0,45mm)
nas
medidas
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na
visão frontal sendo a 1ª a 27mm com 90°, a 2ª a 40mm
com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e termina com 27mm,
com sistema de unhas de gato para travamento nas
laterais e fundos, sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral
direita e 1 lateral esquerda, com abertura em alto relevo
de 25mmx4mm do lado direito e fundo destinada ao
encaixe interno dos cabides de polipropileno.
portas: confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm)
nas medidas 319mm(A) x292mm(L)x15mm(E) com
reforço na vertical tipo Ômega, com Furação para
ventilação na parte superior direita de cada porta com
15 furos circulares com 6mm de diâmetro em
formação triangular com espaçamento de 15mm entre
os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante
mediante pino arruelado sup fastfixx com encaixe em
furação na parte superior da porta travando na parte
inferior da prateleira acima e pino inferior
fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma
Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um
estampo na parte interna inferior da porta formando
uma aba dobrável para travamento do pino.
Fechamento através varão composto por 2 barras
circulares galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2,
acoplado a uma lingüeta moldada no dispositivo
possibilitando um travamento triplo(superior, inferior e
central), garantindo maior segurança para o
produto, sendo fixado a porta com a utilização de 2
pinos guias para regulagem do varão e travado pelo
pitão (dispositivo para cadeado injetado em nylon com
33% fibra de vidro na cor preta) ou fechadura tipo yale.
base: confeccionadas em chapa de aço # 24 (0,60mm)
nas medidas 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3
dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com
90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e
termina
com
27mm,
com
sistema
de
unhas de gato para travamento nas laterais e fundos,
sendo, 3 garras de fundo e 1 lateral
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direita e 1 lateral esquerda, com 4 estampos em baixo
relevo em formato circular destinado ao encaixe e
fixação dos pés. Pés: No modulo inicial acompanham 4
pés em polipropileno alto impacto medindo
122mm(A) com diâmetro de 3" composto por sistema
com regulagem de altura de 16mm. Acessório:
acompanha o produto um cabide de encaixe por vão.
Montagem: Utilizando os módulos iniciais, permite
montagem em série ilimitada através de parafusos 1/4 x
3/8 com lentilha para união dos módulos.
Na utilização de módulos complementos a fábrica
ndica conjunto com 1 modulo inicial e no máximo 3
módulos complemento com as mesmas características
do
modulo
inicial.
Estrutura:
Confeccionada em chapa de aço laminada a frio #
26(0,45mm) e # 24(0,60mm). Utilizando chapas de aço
laminada a frio na especificação SAE 1008.
acabamento Tratado pelo processo anti-corrosivo à base
de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó (tinta
Hibrida) com camada de 30 a 40 mícrons com secagem
em estufa a 240 °C. Processo com rigoroso controle de
qualidade analisado por um laboratório certificado pelo
inmetro atendendo as normas da NBR 8094:1983
Material metálico revestido e não revestido a corrosão
por exposição a Névoa Salina", onde é feito ensaio
de corrosão acelerada com névoa salina por 500h,
devendo o grau de corrosão determinado conforme a
ISO 4628-3:2015, não devendo ser maior que Ri 1,
conforme item 4.3.1 da norma ABNT 13961:2010.
Pintura eletrostática controlada por Reciprocador,
tornando à aplicação uniforme.
Capacidade por
prateleira 15kg. O licitante vencedor do certame deverá
apresentar por parte do fabricante os documentos
abaixo direcionados a este órgão: Laudo de
conformidade ergonômica para com a NR 17, por
profissional de ergonomia certificado pela ABERGO
com validade a vencer, em papel timbrado do
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo,
com foto do produto e sua descrição técnica em
documento do fabricante, menção a norma
NR-17, analise e conclusão, data e validade, e
apresentar também Laudo de nevoa salina NBR8094/1983 500 horas.
ROUPEIRO 12 PORTAS médias lisas altura: 1930 mm
largura: 1380 mm profundidade: 400 mm
Características: Roupeiro de aço confeccionado em
chapa de aço # 26 (0,45mm) totalmente
montável com travas invertidas tipo unha de gato que
dispensa a utilização de parafusos, possui 4 vão com 12
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portas sobrepostas em aço chapa #26 (0,45mm) com
encaixe total por dentro do vão, composto por 1 módulo
inicial e 3 complementos. laterais: confeccionadas em
chapa de aço # 26 (0,45mm) nas medidas de
1850mm(A) x 400mm(P) com 12 travas de cada lado
tipo garras para fixação das prateleiras, lateral esquerda
com 4 dobras sendo a 1ª a 14mm com 90°, a 2ª a 14mm
com 90°, a 3ª a 25mm com 90°, 4ª a 400mm com 178°
em curva e lateral direita com 3 dobras
sendo 1ª a 10mm com 45°, a 2ª a 25mm com 90° a 3ª a
400mm com 178° em curva. retaguardas:
07
Unid. 3.049,33
confeccionadas em chapa de aço # 26 (0,45mm) nas
medidas de 1850mm(A) x 345mm(L) sendo que em
sentido horizontal tem 2 dobras, a 1ª a 30mm com 180°,
a 2ª a 345mm com 180° e termina com 30mm, com
sistema de garras invertidas para fixação das
prateleiras, posicionadas de acordo com o modelo.
PRATELEIRAS: confeccionadas em chapa de aço # 26
(0,45mm)
nas
medidas
40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3 dobras na
visão frontal sendo a 1ª a 27mm com
90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e
termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para
travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de
fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com
abertura em alto relevo de 25mmx4mm do lado direito
e
fundo destinada ao encaixe interno dos cabides de
polipropileno. portas: confeccionadas em chapa de aço
#
26
(0,45mm)
nas
medidas
560mm(A)
x292mm(L)x15mm(E) com reforço na vertical tipo
Ômega,
com
Furação
para
ventilação
na
parte superior direita de cada porta com 15 furos
circulares
com
6mm
de
diâmetro
em
formação triangular com espaçamento de 15mm entre
os furos, sem dobradiças, com articulação pivotante
mediante pino arruelado sup fastfixx com encaixe em
furação na parte superior da porta travando na parte
inferior da prateleira acima e pino inferior
fastfixx para encaixe na parte inferior da porta a uma
Bucha de nylon fixada a prateleira base, com um
estampo na parte interna inferior da porta formando
uma aba dobrável para travamento do pino. Fechamento
através varão composto por 2 barras circulares
galvanizadas BTC CL 4,60mm 1006 R2, acoplado a
uma lingueta moldada no dispositivo possibilitando um
travamento triplo(superior, inferior e central),
garantindo maior segurança para o produto, sendo
fixado a porta com a utilização de 2 pinos guias para

21.345,33
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regulagem do varão e travado pelo pitão (dispositivo
para cadeado injetado em nylon com 33% fibra
de vidro na cor preta) ou fechadura tipo yale.
BASE: confeccionadas em chapa de aço # 24 (0,60mm)
nas medidas 40mm(E)X340mm(L)X392mm(P) com 3
dobras na visão frontal sendo a 1ª a 27mm com
90°, a 2ª a 40mm com 90°, a 3ª a 392mm com 90° e
termina com 27mm, com sistema de unhas de gato para
travamento nas laterais e fundos, sendo, 3 garras de
fundo e 1 lateral direita e 1 lateral esquerda, com 4
estampos em baixo relevo em formato circular
destinado ao encaixe e fixação dos pés.
Pés: No modulo inicial acompanham 4 pés em
polipropileno alto impacto medindo 122mm(A) com
diâmetro de 3" composto por sistema com regulagem de
altura de 16mm. Acessório: acompanham o produto
1(um) cabide de encaixe por vão. Montagem:
Utilizando os módulos iniciais, permite montagem em
série ilimitada através de parafusos 1/4 x 3/8 com
lentilha para união dos módulos. Na utilização de
módulos complementos a fábrica indica conjunto com 1
modulo inicial e no máximo 3 módulos complemento
com as mesmas características do modulo inicial.
Estrutura: Confeccionada em chapa de aço laminada a
frio
#
26(0,45mm)
e
#
24(0,60mm).
Utilizando chapas de aço laminada a frio na
especificação SAE 1008. acabamento Tratamento anticorrosivo por um processo de nanotecnologia e pintura
eletrostática a pó (tinta Hibrida) com camada de 30 a 40
mícrons com secagem em estufa a 240 °C. Processo
com rigoroso controle de qualidade analisado por um
laboratório certificado pelo inmetro atendendo as
normas da NBR 8094:1983 " Material metálico
revestido e não revestido a corrosão por exposição a
Névoa Salina", onde é feito ensaiode corrosão acelerada
com névoa salina por 500h, devendo o grau de corrosão
determinado conforme a ISO 4628-3:2015, não
devendo ser maior que Ri 1, conforme item 4.3.1 da
norma ABNT 13961:2010. Pintura eletrostática
controlada por Reciprocador, tornando à aplicação
uniforme. Capacidade por prateleira 15kg. O licitante
vencedor do certame deverá apresentar por parte do
fabricante os documentos abaixo direcionados a este
órgão: Laudo de conformidade ergonômica para com a
NR 17, por profissional de ergonomia certificado pela
Abergo com validade a vencer, em papel timbrado do
profissional que faz a análise, emite e assina o laudo,
com foto do produto e sua descrição técnica em
documento do fabricante, menção a norma NR-17,
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analise e conclusão, data e validade, e apresentar
também Laudo de nevoa salina NBR-8094/1983 500
horas.
Valor Global Estimado Lote 03.................R$: 179.851,99

Itens

25

26

27

28

LOTE IV
(APARELHO DE AR CONDICIONADO)
PREÇO DE REFERENCIA E QUANTIDADES
Descrição dos Produtos
Quant. Unid.

Aparelho de Ar Condicionado Split Hi-Wall inverter
12.000 BTUs; Ciclo Frio; Tensão: 220 Volts;
Monofásico; Frequência: 60 Hz; Gás refrigerante: R410A; Classificação Inmetro: A; Tecnologia inverter tipo Hi-Wall 12000 BTU´s. Incluso Serviço de
Instalação.
Aparelho de Ar Condicionado Split Hi-Wall inverter
18.000 BTUs; Ciclo Frio; Tensão: 220 Volts;
Monofásico; Frequência: 60 Hz; Gás refrigerante: R410A; Classificação Inmetro: A; - Tecnologia inverter tipo Hi-Wall 18000 BTU´s; Incluso Serviço de
Instalação.
Aparelho de Ar Condicionado Split Hi-Wall inverter
24.000 BTUs; Ciclo Frio; Tensão: 220 Volts;
Monofásico; Frequência: 60 Hz; Gás refrigerante: R410A; Classificação Inmetro: A; - Tecnologia inverter tipo Hi-Wall 24000 BTU´s. Incluso Serviço de
Instalação.
Aparelho de Ar Condicionado Split Hi-Wall 30.000
BTUs; Ciclo Frio; Tensão: 220 Volts; Frequência:
60Hz; Gás refrigerante: R-410A; Classificação Inmetro:
A; Tecnologia inverter - tipo Hi-Wall 30.000 BTU´s.
Incluso Serviço de Instalação

Valor
Unitário
Média

Valor
Total

05

Unid.

4.246,33

16.985,33

05

Unid.

5.756,67

23.026,67

08

Unid.

7.404,33

29.617,33

05

Unid.

9.612,00

38.448,00

Valor Global Estimado Lote 04.................R$: 108.077,33
6. DA ENTREGA DOS PRODUTOS
6.1. Os produtos deverão ser entregues junto ao almoxarifado central da Prefeitura Municipal de
Xambioá - To, ou em local determinado pelo setor solicitante, no prazo máximo de até 48
(quarenta e oito) horas, após a entrega da solicitação/requisição de compras emitida pelos setores
requisitantes, no qual as solicitações/requisições de compras poderão ser entregues na própria
loja ou enviadas via Fax ou e-mail pelo setor requisitante.
6.2 – Deverá fornecer os produtos, em boas condições de uso e dentro do prazo de validade, bem
como, possuir todas as especificações exigidas pela legislação vigente;
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6.3 Assumir todos os custos e prejuízos durante o fornecimento do produto, causados a terceiros
por ação ou omissão própria, de inteira responsabilidade da contratada.
6.3 - Deverá fornecer os produtos dentro da sede do município, sendo que todas as despesas
necessárias serão de inteira responsabilidade da empresa contratada vencedora do certame;
7. DO PAGAMENTO:
7.1 O pagamento ocorrerá após o recebimento do objeto, e entrega da nota fiscal, que será
atestada e encaminhada ao setor competente para pagamento, ou de acordo com a
disponibilidade financeira das Secretarias e Fundos Municipais de Xambioá - To.
8 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 - Receber os produtos de acordo com as especificações.
8.2 - Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Termo de Referência.
8.3 - Comunicar a empresa contratada, quando da apresentação de defeito nos produtos, para a
sua devida substituição.
8.4 - Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.
8.5 - Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos produtos
entregues, observando os aspectos quantitativos e qualitativos.
8.6 - Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações
dentro das normas e condições contratuais.
8.7 - Exercer a fiscalização por servidores especialmente designados, na forma prevista na Lei
n.º 8.666/93.
9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
9.1 - A empresa deverá entregar os produtos junto as Secretarias e Fundos Municipais de
Xambioá - To, sem qualquer ônus ao erário municipal no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas após a solicitação do produto junto ao contratante, no qual as solicitações de compras
poderão ser entregues na própria loja ou enviadas via Fax ou e-mail pelo setor requisitante;
9.2 – Substituir os produtos se o mesmo apresentar defeito de fabricação, de acordo com o
estabelecido no Código de Defesa do Consumidor.
9.3 - Responsabilizar-se por eventuais despesas quanto a substituição dos produtos, dentro do
período de garantia, quando do envio de outra localidade.
9.4 - A empresa deverá fornecer os produtos dentro das normas exigidas pelos órgãos
fiscalizadores.
9.5 - A empresa deverá manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com
as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos
Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o
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art. 55, XIII, da Lei 8.666/93 - Fornecer o objeto qualificado no edital, dentro da boa técnica e
qualidade, nos termos da proposta;
9.6 - Fica a cargo da contratante, exercer, ampla, irrestrita e permanente fiscalização durante toda
a entrega do objeto, bem como, estabelecer parâmetros e diretrizes na entrega, aplicando à
Contratada, nos termos da regulamentação própria, sanções cabíveis pelas infrações acaso
verificadas, após devidamente apuradas.
9.7 - Todos os custos relativos a entrega dos produtos correrá por conta da contratada, inclusive
materiais, frete, encargos sociais, trabalhistas e outros.
9.9 - O proponente que for adjudicado ganhador desta licitação arcará com todas as taxas,
transporte, fretes e impostos que vierem a incidir sobre os mesmos.
10. – VIGÊNCIA DO CONTRATO:
10.1- A vigência do presente pregão presencial para registro de preços será de 01 ano a partir da
data de assinatura do contrato e publicação da ata no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de
Xambioá - To.
11 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
11.1 - A contratada deverá indicar pessoa responsável pelo acompanhamento de entrega e
pagamento com poderes para dirimir eventuais dúvidas, solucionar questões não previstas no
contrato e apresentar soluções práticas para qualquer problema, envolvendo o objeto do presente
termo de referência.
11.2 - Os objetos deverão ser de boa qualidade, e estar de acordo com os padrões e exigências dos
órgãos fiscalizadores do setor, sendo, portanto, de excelente qualidade fornecendo as garantias
necessárias conforme o código de defesa do consumidor.
Xambioá - To, 02 de Julho de 2021.

LÍVIO BRITO BRANDÃO
Pregoeiro oficial
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ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021.
TERMO DE CREDENCIAMENTO

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ: _____________,
com sede na____________, no Município de _________________representada
pelo(a) ______________, CREDENCIA o(a) Sr.(a)________________, (Cargo),
portador(a) do R.G. nº________________, e CPF nº _____________________,
para representá-la perante o Município de Xambioá - To, em licitação na
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preço nº 013/2021, no qual tem
como objetivo a contratação de empresa para o fornecimento de materiais
permanentes diversos, destinado a suprir as necessidades nossa Secretarias e
Fundos Municipais de Xambioá - To, em virtude da demanda existente, de acordo
com as quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência,
podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao
certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.

......................,...... de .............................de 20___.

XXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: ____________

OBS: E obrigatório a apresentação deste documento, mesmo que o representante for
proprietário, sócio ou procurador da empresa.
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ANEXO III
CARTA PROPOSTA DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021.

Prezados Senhores,
A empresa ____________________, inscrita no CNPJ: _____________, com sede
na____________, no Município de _________________, propõe à Prefeitura de Xambioá - To,
os preços infra discriminados, conforme Termo de Referência no anexo I, objeto do Pregão
Presencial Para Registro de Preços n.º 013/2021.
a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data de sua abertura;
‘b) O fornecimento dos produtos será no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) de
acordo com recebimento da “Ordem de Fornecimento” expedida pela Prefeitura Municipal.
A entrega será feita de forma parcelada, nas quantidades e local estabelecido na “Ordem de
Fornecimento”.

LOTE ___ (___)
(..........................................)

ITENS
.....
.....

VALOR VALOR
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
MARCA UNID. QUANT UNIT. TOTAL
................
.....
.....
.....
.....
.....
................
.....
.....
.....
.....
.....
Valor Total Lote ___(___) ...........................R$:
.....

......................,...... de .............................de 2021.___

XXXXXXXXXXXX
CNPJ: __________
OBS: Apresentar preferencialmente uma proposta individual para cada lote.
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ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021.
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Prezados Senhores,

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ: _____________, com sede
na____________, no Município de _________________, tendo examinado o Edital, vem
apresentar a presente proposta para a contratação de empresa para o fornecimento de materiais
permanentes diversos, em virtude da demanda existente, destinado a suprir as necessidades junto
as nossas Secretarias e Fundos Municipais de Xambioá - To, em conformidade com as
quantidades e especificações constantes no Termo de Referência no anexo I do presente edital,
em conformidade com o Edital mencionado.
Outrossim, declara que:
a) Sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.
b) Que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos devidamente
atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº 02 –
Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, para participação no Pregão Presencial de nº 013/2021.
Esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

......................,...... de .............................de 20___.

XXXXXXXXXXXX
CNPJ: __________
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ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021
DECLARAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

(Em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal e na Lei n°
9.854 de 27/10/99, regulamentado pelo Decreto n° 4.358 de 05/09/02)

Ref.: Pregão Presencial para Registro de Preço nº 013/2021.

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ: _____________, com sede
na____________, no Município de _________________,por intermédio de seu representante
legal o(a) Senhor(a) _______________________, DECLARA para fins do disposto no inciso V
do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de Janeiro
de 1999, 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.

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.

......................,...... de .............................de 20........

XXXXXXXXXXXXX
CNPJ: ______________
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ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins, que a empresa ____________________,
inscrita no CNPJ: _____________, com sede na____________, no Município de
_________________, que possuímos capacidade técnica instalada, estruturas e
totais condições paraem conformidade com os prazos e exigência contida no edital
desta licitação e seus anexos para executar o fornecimento dos produtos objeto
desta licitação, destinado a suprir as necessidades junto as nossas Secretarias e
Fundos Municipais de Xambioá - To, em conformidade com as quantidades e
especificações constantes no Termo de Referência no anexo I.

......................,...... de .............................de 2021.

XXXXXXXXXXXXX
CNPJ: ______________
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ANEXO VII
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021.
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

A empresa ____________________, inscrita no CNPJ: _____________, com sede
na____________, no Município de _________________, por intermédio de seu representante
legal o(a) Senhor(a) ___________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº
__________________ e de CPF nº ____________, DECLARA para fins do disposto no edital
do Pregão Presencial nº 013/2021, objetivando contratação de empresa para o fornecimento de
materiais permanentes diversos, destinado a suprir as necessidades junto as nossas Secretarias e
Fundos Municipais de Xambioá - To, em conformidade com as quantidades e especificações
constantes no Termo de Referência no anexo I do presente edital), sob as sanções administrativas
cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:
(

) MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, art. 3º da lei Complementar nº
123/12006.

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo
3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Janeiro de 2006.
......................,...... de .............................de 20___.

XXXXXXXXXXXX
CNPJ: __________
OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um “X”, ratificando-se a condição jurídica
da empresa licitante e ter a assinatura do representante legal.

Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, após a abertura da Sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) exigidos nesta licitação,
pelas empresas que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e
favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006.
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ANEXOVIII
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021.
DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES DESTE EDITAL

Ilmo. Senhor;
LÍVIO BRITO BRANDÃO;
Pregoeiro Oficial.

DECLARO, sob as penas da lei, que aceito as condições estabelecidas nesta
licitação, bem como as cláusulas do edital e seus anexos, caso esta empresa seja
declarada vencedora do certame do Pregão Presencial para Registro de Preço nº
013/2021, cujo o objetivo e o fornecimento de materiais permanentes diversos,
destinado a suprir as necessidades junto as nossas Secretarias e Fundos Municipais
de Xambioá - To.

________, _____ de __________________ de 20____.

XXXXXXXXXXXX
CNPJ: __________
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ANEXO IX
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS Nº ____/2021.
Pelo presente instrumento de fornecimento de produtos, que entre si fazem, de um lado a
_____________ de Xambioá, Estado do Tocantins, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrito no CNPJ (MF) sob N.º __________, neste ato representado pela sua atual
______________ e residência física neste Município, aqui denominada simplesmente
CONTRATANTE e, de outro, a empresa ..................., CNPJ nº......................... com sede na
................. nº ..............., bairro ................, cidade ....................., doravante denominada
simplesmente DETENTORA, resolvem firmar o presente instrumento objetivando registrar os
preços dos produtos discriminados na cláusula primeira, em conformidade com o ajustado a
seguir.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 Constitui objeto deste contrato do registro de preço, e fornecimento de materiais permanentes
diversos, conforme edital do Pregão Presencial para registro de preços nº 013/2021e a proposta
da DETENTORA, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1 Os preços ofertados no pregão presencial para registro de preços nº 013/2021, pagará o
CONTRATANTE ao CONTRADO a importância Justa e certa no lote ____ (___) no valor
global de R$: _____ (_____), brutos, ficando reconhecidos os direitos, da__________ de
Xambioá - To, em caso de rescisão administrativa conforme art. 77 de Lei 8.666/93, aplicandose ao presente contrato as normas do Direito Civil Brasileiro, nos casos omissos
2.2 Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de
fornecimento, independentemente da data da entrega do material.
2.3 Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelo fornecimento dos
produtos objeto desta Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem
indicados pelos órgãos ou entidades solicitantes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO
3.1 Não haverá reajuste do preço registrado.
3.2 O preço registrado poderá ser adequado pelo Departamento de compras em função da
dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte
metodologia:
3.2.1 Independentemente de solicitação da DETENTORA, o preço registrado poderá ser revisto
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão
responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor;
3.2.2 O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da DETENTORA, desde que
seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do
mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de
matérias-primas, etc.
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3.2.3 O novo preço somente será válido após sua publicação no Diário Oficial e publicação no
Placard Oficial da Prefeitura, para efeito do pagamento de fornecimentos porventura realizados
entre a data do pedido de adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à datado
pedido de adequação formulado pela detentora.
CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO
4.1 O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de 1 (um) ano a partir da data de
sua publicação, de acordo com a lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE
ENTREGA
5.1 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos,
inclusive frete, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;
5.2 A Administração não estará obrigada a adquirir os produtos da detentora desta ata de registro
de preço; e sim somente a quantidade equivalente para garantir o funcionamento da __________
de Xambioá- To.
5.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente ata
de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para a
aquisição dos produtos, nas mesmas condições previstas neste instrumento.
5.3 O contrato de fornecimento de produtos apenas estará caracterizados após o recebimento pela
DETENTORA das ordens de fornecimento emitidas pelas unidades requisitantes as quais
deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a
DETENTORA terá o prazo de três dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo.
5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigível)
ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes documentos,
devidamente atualizados:
5.4.1 Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – CND/INSS;
5.4.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS.
5.5 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento expedidas
durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva entrega esteja
prevista para data posterior a de seu termo final, observado o consumo médio mensal previsto no
lote.
5.1 e as disposições do item 5.2, ambos desta cláusula.
5.5.1 Poderão extrapolar-se as quantidades de consumo médio estimado, desde que haja expresso
anuência da detentora e necessidade da _______________.
5.6 As ordens de fornecimento, consubstanciadas em ofícios, memorandos, fac-símiles ou outro
tipo adequado de documento, deverão conter data de expedição, quantidade pretendida, preço
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unitário e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsável pela unidade
requisitante.
5.6.1 Ao receber a ordem de fornecimento (salvo se através de facsímile), a DETENTORA
deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a à
unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de liquidação
e pagamento.
5.7 Por ocasião de fornecimento de cada produtos a DETENTORA deverá observar
rigorosamente as especificações técnicas dos produtos, que deverá ser entregue de acordo com o
licitado.
5.8 A DETENTORA obriga-se fornecer os produtos com zelo e de qualidade. Na hipótese de
absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente
avaliada pela instância gestora das Atas de Registro de Preços.
5.9 Os produtos deverão ser apresentados de acordo com as especificações técnicas e demais
disposições do anexo I.
5.10 O prazo máximo para entrega dos produtos será de até 48 (quarenta e oito) horas, de acordo
com o anexo I.
5.12 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a
Prefeitura Municipal ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes da
presente Ata.
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 O prazo de pagamento será em até 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento de
cada serviço ou de acordo com a disponibilidade financeira do _________________.
6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante à
competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de
empenho.
6.2.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação
necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a
regularização.
6.3 Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido
será depositado na conta corrente que a DETENTORA ou a critério da Secretaria de Finanças.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
7.1 As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, ocorrerão por
conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal ou de Programas, e por tratar-se de Registro
de Preços, desobriga que seja informada a dotação orçamentária nos termos do Art.7º, §2o, do
Decreto Federal nº 7892/2013, devendo observar se há recursos orçamentários alocados no
momento da contratação, e observar os demais preceitos legais na Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Federal nº. 3.555/2000, Lei Complementar nº. 123/2006, aplicando subsidiariamente, no
que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, de 23 de junho de 1993.
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CLÁUSULA OITAVA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
8.1 A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em
especial durante o fornecimento dos produtos.
8.2 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles
trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.
8.3 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade
requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade
relacionada ao cumprimento de suas obrigações.
8.4 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as
condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da
presente Ata de Registro de Preço.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:
9.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de fornecimento (quando exigível
este), multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;
9.3 Pelo retardamento no fornecimento dos produtos, multa diária de 1% (um por cento) sobre o
valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução
total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
10.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
10.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais
aplicáveis à espécie;
10.1.2 Não firmar contratos de fornecimento dos produtos ou deixar de retirar notas de empenho,
nos prazos previstos;
10.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados
no mercado.
10.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser
cancelada por razões de interesse público.
10.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nos itens 10.1
e 10.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.
10.4 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos
em geral, com as consequências legalmente previstas.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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11.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de Xambioá - To, para dirimir as eventuais
controvérsias decorrentes do presente ajuste.
E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi por mim, redigido o contrato, lavrado o
presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em três vias de igual teor.
Xambioá - To, ____ de ____________ 20__.

CONTRATANTE:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Cargo

CONTRATADO:

XXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: ______________

Testemunhas:
1) Nome: ............................................
CPF.: ..................................................

2) Nome: ............................................
CPF.: ..................................................
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ANEXO X
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Aos ___ dias do mês ____________ de 2021, o Município de Xambioá, Estado do Tocantins,
com sede na Avenida E Quadra 08 s/nº - Setor Leste - CEP: 77.880-000 – Xambioá - To, nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e
das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão
Presencial para Registro de preços n° 010/2021, resolve registrar os preços para futura
contratação de empresa para a execução o fornecimento de materiais permanentes diversos, para
a manutenção dos veículos e maquinas diversas da frota própria deste Município e Fundos
Municipais, destinado a supria as necessidades junto as nossas Secretarias e Fundos Municipais
de Xambioá - To, em virtude da demanda existente, tendo sido os referidos preços oferecido pela
empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1 Constitui objeto deste contrato do registro de preço, e fornecimento de materiais permanentes
diversos, conforme edital do Pregão Presencial para registro de preços nº 013/2021, e a proposta
da DETENTORA, cujos termos são parte integrante do presente instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
2.1 Os preços ofertados no pregão presencial para registro de preços nº 013/2021, pagará o
CONTRATANTE ao CONTRADO a importância Justa e certa conforme o descrito no quadro
abaixo:
EMPRESA: .....................................
CNPJ: ..............................................
Vencedora no lote __ (_____________________) com proposta no valor global de R$: _____
(____________________) brutos.
2.3 Os preços a serem pagos à DETENTORA serão os vigentes na data da ordem de
fornecimento, independentemente da data da entrega do material.
2.3 Os preços registrados constituirão a única e completa remuneração pelo fornecimento dos
produtos objeto desta Ata de Registro de Preço, incluído frete até os locais de entrega, a serem
indicados pelos órgãos ou entidades solicitantes.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE DE PREÇO
3.1 Não haverá reajuste do preço registrado.
3.2 O preço registrado poderá ser adequado pelo departamento de compras em função da
dinâmica do mercado, com elevação ou redução de seu respectivo valor, obedecendo a seguinte
metodologia:
3.2.1 Independentemente de solicitação da DETENTORA, o preço registrado poderá ser revisto
em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, cabendo ao órgão
responsável convocar a detentora para estabelecer o novo valor;
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3.2.2 O preço registrado poderá ser majorado mediante solicitação da DETENTORA, desde que
seu pedido esteja acompanhado de documentos que comprovem a variação de preços do
mercado, tais como tabelas de fabricantes, notas fiscais de aquisição do produto acabado ou de
matérias-primas, etc.
3.2.3 O novo preço somente será válido após sua publicação no Diário Oficial e publicação no
Placard Oficial da Prefeitura, para efeito do pagamento de fornecimentos porventura realizados
entre a data do pedido de adequação e a data da publicação, o novo preço retroagirá à datado
pedido de adequação formulado pela detentora.
CLÁUSULA QUARTA – VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇO
4.1 O prazo de vigência da presente ata de registro de preços é de 1 (um) ano a partir da data de
sua publicação, de acordo com a lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO DE
ENTREGA
5.1 Responsabilizar-se por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos,
inclusive frete, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da
execução do contrato e eventuais perdas e danos causados por seus agentes;
5.2 A Administração não estará obrigada a adquirir os produtos da detentora desta ata de registro
de preço; e sim somente a quantidade equivalente para garantir o funcionamento da
_____________ de Xambioá- To.
5.2.1 As unidades requisitantes deverão certificar-se da conveniência de utilizarem a presente ata
de registro de preço, realizando prévia pesquisa dos preços correntes no mercado para a
aquisição dos produtos, nas mesmas condições previstas neste instrumento.
5.3 O contrato de fornecimento de produtos apenas estará caracterizados após o recebimento pela
DETENTORA das ordens de fornecimento emitidas pelas unidades requisitantes as quais
deverão ter sido precedidas da emissão da competente nota de empenho, para cuja retirada a
DETENTORA terá o prazo de três dias úteis, contados de sua convocação para fazê-lo.
5.4 A entrega da nota de empenho e a assinatura do termo contratual (quando este for exigível)
ficarão condicionadas à apresentação, pela DETENTORA, dos seguintes documentos,
devidamente atualizados:
5.4.1 Certidão negativa de débitos para com a Seguridade Social – CND/INSS;
5.4.2 Certificado de regularidade de situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
– FGTS.
5.5 A DETENTORA estará obrigada a atender a todas as ordens de fornecimento expedidas
durante a vigência da presente ata de registro de preço, mesmo que a respectiva entrega esteja
prevista para data posterior a de seu termo final, observado o consumo médio mensal previsto no
lote.
5.1 e as disposições do item 5.2, ambos desta cláusula.
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5.5.1 Poderão extrapolar-se as quantidades de consumo médio estimado, desde que haja expresso
anuência da detentora e necessidade da Administração.
5.6 Asordens de fornecimento, consubstanciadas em ofícios, memorandos, fac-símiles ou outro
tipo adequado de documento, deverão conter data de expedição, quantidade pretendida, preço
unitário e total, local e prazo para entrega, carimbo e assinatura do responsável pela unidade
requisitante.
5.6.1 Ao receber a ordem de fornecimento (salvo se através de facsímile), a DETENTORA
deverá dela passar recibo na cópia que necessariamente lhe acompanhará, devolvendo-a à
unidade requisitante para que seja juntada aos autos dos processos de requisição e de liquidação
e pagamento.
5.7 Por ocasião de fornecimento de cada produtos a DETENTORA deverá observar
rigorosamente as especificações técnicas dos produtos, que deverá ser entregue de acordo com o
licitado.
5.8 A DETENTORA obriga-se fornecer os produtos com zelo e de qualidade. Na hipótese de
absoluta impossibilidade de cumprimento desta condição, devidamente justificada e previamente
avaliada pela instância gestora das Atas de Registro de Preços.
5.9 Osprodutos deverão ser apresentados de acordo com as especificações técnicas e demais
disposições do anexo I.
5.10 O prazo máximo para entrega dos produtos será de até 48 (quarenta e oito) horas, de acordo
com o anexo I.
5.12 A DETENTORA responsabilizar-se-á por todos os prejuízos que porventura ocasione a
Prefeitura Municipal ou a terceiros, em razão da execução dos fornecimentos decorrentes da
presente Ata.
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO
6.1 O prazo de pagamento será em até 30 (trinta) dias contados da data final do adimplemento de
cada serviço ou de acordo com a disponibilidade financeira do Município.
6.2 Para processar-se o pagamento, a DETENTORA deverá submeter à unidade requisitante à
competente nota fiscal, acompanhada do atestado de recebimento definitivo e xerox da nota de
empenho.
6.2.1 Nas hipóteses em que a DETENTORA deva proceder a ajustes da documentação
necessária ao pagamento, o prazo será interrompido e reiniciará a partir da data em que se der a
regularização.
6.3 Estando em termos a documentação apresentada pela CONTRATADA, o pagamento devido
será depositado na conta corrente que a DETENTORA ou a critério da Secretaria de Finanças.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
7.1 As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, ocorrerão por
conta dos recursos oriundos do Tesouro Municipal ou de Programas, e por tratar-se de Registro
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de Preços, desobriga que seja informada a dotação orçamentária nos termos do Art.7º, §2o, do
Decreto Federal nº 7892/2013, devendo observar se há recursos orçamentários alocados no
momento da contratação, e observar os demais preceitos legais na Lei Federal nº 10.520/2002,
Decreto Federal nº. 3.555/2000, Lei Complementar nº. 123/2006, aplicando subsidiariamente, no
que couber, a Lei Federal nº 8.666/1993, de 23 de junho de 1993.
CLÁUSULA OITAVA – DAS OUTRAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA
8.1 A DETENTORA será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em
especial durante o fornecimento dos produtos.
8.2 A DETENTORA deverá arcar com todos os encargos de sua atividade, sejam eles
trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais ou comerciais.
8.3 A DETENTORA estará obrigada a comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade
requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade
relacionada ao cumprimento de suas obrigações.
8.4 A DETENTORA deverá observar todas as normas legais vigentes, obrigando-se a manter as
condições de habilitação exigidas no procedimento licitatório que precedeu a celebração da
presente Ata de Registro de Preço.
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES
9.1 Além das sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas
pertinentes, a DETENTORA estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:
9.2 Pela recusa em retirar nota de empenho ou assinar contrato de fornecimento (quando exigível
este), multa de 10% (Dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato;
9.3 Pelo retardamento no fornecimento dos produtos, multa diária de 1% (um por cento) sobre o
valor da partida em atraso. A partir do 10º (décimo) dia de atraso, configurar-se-á inexecução
total ou parcial do contrato, com as consequências daí advindas;
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA PRESENTE ATA
10.1 A presente ata de registro de preço poderá ser cancelada pela administração, assegurado o
contraditório e a ampla defesa, quando a DETENTORA:
10.1.1 Descumprir as condições estabelecidas no presente instrumento ou normas legais
aplicáveis à espécie;
10.1.2 Não firmar contratos de fornecimento dos produtos ou deixar de retirar notas de empenho,
nos prazos previstos;
10.1.3 Não aceitar reduzir o preço registrado na hipótese de este tornar-se superior aos praticados
no mercado.
10.2 Sempre assegurado o contraditório e a ampla defesa, a presente ata também poderá ser
cancelada por razões de interesse público.
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10.3 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nas hipóteses previstas nos itens 10.1
e 10.2 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento.
10.4 Esta Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida nas hipóteses de rescisão dos contratos
em geral, com as consequências legalmente previstas.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Fica eleito o foro da comarca do Município de Xambioá - To, para dirimir as eventuais
controvérsias decorrentes do presente ajuste.
E por estarem de acordo, as partes contratantes, foi por mim, redigido o contrato, lavrado o
presente instrumento, que lido e achado conforme, é assinado em três vias de igual teor.
Xambioá - To, ____ de ____________ 2021.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:

Sherley Patrícia Matos de Alencar Dias
Prefeita Municipal

XXXXXXXXXXXXXXXXX
CNPJ: ______________
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