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PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE, através de sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 

042/2020, do dia 14/01/2020, torna pública a abertura da licitação na modalidade PREGÃO 

(ELETRÔNICO) Nº 007/2020, do tipo “menor preço”, por ítens, objetivando o Registro de 

preços aquisição de conjuntos escolares compostos de mesas e cadeiras infantis, médias 

adultos, juvenis e professores para equipar as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme 

solicitação expressa da Secretaria Municipal de Edcucação. 

A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal 

nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 

de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 alterada pelas Leis 

Complementares 128/2008 e 147/2014, decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, 

Decreto Municipal 036/2014  e demais normas pertinentes. 

Os  ítens objeto desta licitação estão reservados à participação de microempresa e empresa 

de pequeno porte, conforme determina o art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 

123/2006, com redação da LC nº 147/2014, com os ítenss 03 e 04 sendo abertos. 

Fazem parte deste instrumento convocatório os seguintes anexos: 

ANEXO I – Especificações Detalhadas Objeto; 

ANEXO II – Modelo de proposta de preços; 

ANEXO III - Minuta de Ata de Registro de Preços. 

A licitação observará o local e horários a seguir: 

Recebimento das propostas até: 16.06/2020 às 08 (oito) horas (horário oficial de Brasília) 

Início da sessão de disputa de preços: 16/06/2020 às 09 (nove) horas (horário oficial de 

Brasília) 

Sistema eletrônico utilizado: COMPRASNET 

Endereço eletrônico do sistema: www.comprasnet.gov.br 

Dados para contato: 

Pregoeira: Maria Lúcia Rodrigues E-mail: licitacao@salgueiro.pe.gov.br 

Fones: (87)3871-7070 Ramal 237 

Endereço: Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – 
Salgueiro/PE. 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Os ítens desta licitação estão  reservados  à   participação    de    microempresa   e    empresa 

de pequeno porte, conforme determina o art. 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006. 

1.2. Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases. 

                                            PROCESSO LICITATÓRIO Nº 051/2020 

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 007/2020 
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1.3. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá ainda se CREDENCIAR perante o 

provedor do sistema do pregão eletrônico, através do sítio www.Comprasnet.gov.br. 

1.4. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Prefeitura Municipal de Salgueiro, 

credenciado na função de Pregoeira(a), mediante a inserção e monitoramento de dados 

gerados ou transferidos para os sistemas de compras eletrônicas utilizados pela 

Administração Direta, disponível no Portal Eletrônico de Compras Governamentais, no 

endereço www.compra snet.gov.br. 

1.5. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública 

observarão obrigatoriamente o horário oficial de Brasília – DF e, dessa forma, serão 

registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

1.6. Havendo divergência entre as informações constantes do registro da licitação no 

Comprasnet e as constantes deste Edital e de seus Anexos, prevalecerão estas últimas. 

 

2. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação o Registro de preços  aquisição de conjuntos escolares 

compostos de mesas e cadeiras infantis, médias adultos, juvenis e professores para equipar as 

Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme detalhamentos, quantidades e especificações 

constantes do Anexo I deste Edital. 

 

3. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. Os valores máximos para contratação são os constantes do Anexo I a este Edital. 

3.2. Os recursos financeiros para o pagamento do objeto deste Pregão correrão à conta 

da seguinte Dotação Orçamentária: 

            Unidade Gestora: 6002 - Fundo Municipal de Educação 

            Subfunção: 361 Ensino Fundamental 

            Programa: 176 Creche 

            Açao: 1.20 – Aquisição de móveis, equipamentos e outros materiais permanentes destinados 

a creches  

            Despesa: 1397 

             Elemento: 4.4.90.52.00 

             Fonte: 12 – Outras transferências do FNDE 

             Valor: R$ 25.275,15 

 

            Unidade Gestora: 6002 - Fundo Municipal de Educação 

            Subfunção: 365 Ensino Infantil 

            Programa: 149 Desenvolvimento da Educação de qualidade  

            Açao: 11.68 – Aquisição de veículos, móveis, equipamentos e outros  

            Despesa: 1226 

            Elemento: 4.4.90.52.00 

            Fonte: 08 – Salário Educação 

            Valor: R$ 54.071,78 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
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            Unidade Gestora: 6002 - Fundo Municipal de Educação 

            Subfunção: 361 Ensino Fundamental 

            Programa: 28 Edificação Pública  

            Açao: 1.16 – Aquisição de móveis, equipamentos e outros  

            Despesa: 996 

            Elemento: 4.4.90.52.00 

            Fonte: 08 – Salário Educação 

            Valor: R$ 54.071,77 

 

 

            CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.3. Poderão participar deste Pregão (eletrônico) os interessados que atenderem a todas as 

   exigências deste Edital, inclusive quanto à documentação. 

   3.3.1 Pessoas jurídicas do ramo de atividade econômica pertinente e compatível ao objeto deste           

Edital, enquadradas como MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 

MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, em conformidade com o art. 48, I e III da Lei 

Complementar 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e Decreto 

8.538/2015. 

3.4. estiverem devidamente CADASTRADAS no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF, de responsabilidade da Secretaria de Logística e Tecnologia 

da Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, 

de acordo com o art. 19, I, do Decreto nº 10.024/2019. 

3.5. Como requisito para a participação no Pregão (eletrônico), o licitante deverá declarar, em 

campo próprio do Sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua 

proposta está em conformidade com as exigências previstas neste Edital. 

3.6. O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual deverá fazer a declaração, conforme o item anterior, 

mesmo que tenham restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal. 

3.7. A ausência da informação prevista no item anterior não impedirá a participação da 

microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual no processo 

licitatório, porém será considerada como desistência da empresa do exercício das 

referidas prerrogativas (benefícios em licitações públicas previstos na Lei Complementar 

nº 123/2006). 

3.8. Para participar do pregão eletrônico, o licitante deverá ainda se CREDENCIAR perante 

o provedor do sistema do pregão eletrônico, através do sítio www.Comprasnet.gov.br. 

3.9. O credenciamento far-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e 

intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 

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

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

transações inerentes ao pregão eletrônico. 

3.11. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade 

do licitante, inclusive qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante. 
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Ao provedor do sistema ou à Prefeitura Municipal de Salgueiro – PE, não competem a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 

provocados por terceiros. 

3.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 

acontecimento que possa comprometer o sigilo, ou a inviabilidade do uso da senha, para 

imediato bloqueio de acesso. 

3.13. Ficarão impedidas de participar: 

3.13.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura 

Municipal de Salgueiro; 

3.13.2. Empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública; 

3.13.3. Empresas ou pessoas impedidas de licitar ou contratar com o Estado de Pernambuco; 

3.13.4. Pessoas enquadradas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993;                                                                                                                                                              

3.13.5. Pessoas físicas, as associações civis qualificadas ou não com OS (organizações sociais) 

ou OSCIP (organizações da sociedade civil de interesse público), conforme Acórdão do 

Plenário do Tribunal de Contas da União nº 746/2014, e outras entidades que, em função 

de sua natureza jurídica, não podem executar o objeto da presente licitação. 

3.13.6. Por ocasião do envio da proposta e dos documentos de habilitação, como condição para 

participação neste Pregão Eletrônico, a licitante deverá declarar, em CAMPO 

PRÓPRIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, de acordo com o modelo de declaração 

padrão disponibilizado pelo referido Sistema: 

3.13.7. – que está ciente e concorda com as condições contidas neste Edital e seus Anexos e 

também que cumpre plenamente os requisitos de habilitação neles definidos; 

3.13.8. – que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

3.13.9. – Ao participar do presente certame, o licitante declara tacitamente que não 

emprega menor, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do 

Art. 7º da Constituição Federal de 1988; 

3.13.10. – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa, empresa de 

pequeno porte ou equiparada, sujeitará a licitante às sanções legais, além das previstas 

neste Edital. 

3.13.11. - Para usufruir dos benefícios estabelecidos na Lei Complementar 123/06, a 

licitante deverá declarar-se como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

equiparada, devendo, para tanto, apresentar documento gerado pela Receita Federal que 

comprove essa situação, podendo, as microempresas e empresas de pequeno porte, 

alternativamente, apresentar certidão expedida pela Junta Comercial que atesta a sua 

condição. 

3.13.12. - O próprio sistema disponibilizará a licitante a opção de declarar-se como 

microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada (cooperativas enquadradas no 

art. 34 da Lei 11.488/07 e pessoa física ou empresário individual enquadrados nas 
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situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06). A não manifestação de 

enquadramento, quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará no decaimento do 

direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos benefícios 

estabelecidos na Lei supramencionada. 

4. CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE COMPRAS ELETRÔNICAS 

5.1 O processo de credenciamento será iniciado pelo interessado, através do provedor do sistema  do 

pregão eletrônico, no endereço: www.Comprasnet.gov.br. 

5.2. Por ocasião do credenciamento junto ao provedor do sistema, o interessado deverá comprovar 

a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame. 

5.3. Os interessados ainda não credenciados no sistema eletrônico deverão providenciar o 

credenciamento preferencialmente no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data limite de 

apresentação das propostas iniciais. 

5.4 Os interessados poderão credenciar representantes, mediante a apresentação de procuração por 

instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular 

lances de preços e praticar todos os demais atos e operações nos sistemas de compras eletrônicas 

utilizados nas licitações.          

5.5 O sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar cópia do 

respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações. 

5.6 O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da Administração, devidamente 

justificado. 

5.7 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à administração a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 

5.8 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 

para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

 

6 PROPOSTA 

6.1 No prazo designado no preâmbulo deste edital, o licitante deverá encaminhar, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, a proposta de preços expressos em moeda nacional, em os 

valores unitários, com no máximo duas casas decimais, de acordo com horários estabelecidos 

no edital do Pregão. 

6.2 A proposta de preços será elaborada eletronicamente, com base nas condições definidas neste 

edital, e deverá conter: 

a) Descrição do objeto da licitação, já contemplado no sistema; 

b) Especificação dos preços unitários de cada item do objeto licitado, os quais serão 

totalizados automaticamente pelo sistema; 



Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 
CNPJ: 11.361.243/0001-71 

 

 
 

 Prefeitura Municipal de Salgueiro  

 

c) Indicação de marca e modelo/referência dos produtos ofertados, às quais ficarão 

vinculadas. 

 

6.3 As exigências constantes das alíneas “c” do subitem 6.2 anterior deverão ser atendidas 

por intermédio de arquivo a ser anexado à proposta de preços nos moldes de funcionalidade 

do Sistema Comprasnet por ocasião da formalização de preços pelos licitantes participantes. 

 

6.4 Em caso de redução do valor proposto, após o encerramento da sessão de lances, o licitante que 

apresentar o menor preço final deverá adequar a proposta ao lance final ofertado, preenchendo no 

sistema os novos preços unitários dos itens vencedores. 

6.5 Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão de obra, encargos sociais, 

trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, transportes, fretes e quaisquer 

outros custos ou despesas que incidam sobre a prestação do objeto a ser contratado. 

6.6 Os preços finais (unitários e totais) ofertados não poderão ultrapassar os preços unitários e 

totais máximos fixados neste Edital. 

6.7 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, 

apresentarem preços inexequíveis, ou contiverem irregularidades insanáveis. 

6.8 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 

sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.9 A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data 

da sessão de abertura do Pregão, independentemente de declaração do licitante. 

6.10 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta de preços, 

solicita-se, quando do encaminhamento da proposta final escrita ou da documentação de 

habilitação, a juntada dos dados do responsável da empresa que assinará o futuro 

contrato. 

 

6.11      Existindo qualquer divergência entre as especificações do sistema e as do edital 

serão consideradas as especificações do edital do certame. 

 

7 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 A comprovação de habilitação dos licitantes será realizada observando-se o procedimento 

a seguir: 

a) A habilitação das licitantes será verificada por meio do Sicaf (habilitação parcial) e da 

eventual documentação complementar especificada neste Edital; 

b) As licitantes que não atenderem às exigências de habilitação parcial no Sicaf deverão 

apresentar documentos que supram tais exigências; 

c) Na impossibilidade da realização da habilitação na forma das alíneas “a” e “b” 

anteriores,  o licitante com menor preço após a fase de lances deverá, no prazo de 3 

(três) dias úteis, encaminhar os documentos de habilitação exigidos no subitem 7.2 a 

seguir; 

d) No caso da alínea “c” anterior, os documentos deverão ser apresentados em cópias 

autenticadas por tabelião ou autenticados por servidor da Comissão Permanente de 
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Licitação da Prefeitura Municipal de Salgueiro a vista dos originais; 

e) Os documentos de habilitação deverão ser entregues no endereço indicado no 

Preâmbulo deste Edital por intermédio do Correio ou portador. 

7.2 Para fins de habilitação neste processo, serão exigidos os seguintes documentos: 

Habilitação Jurídica: 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais, devidamente registrados na Junta Comercial, e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

b) 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; 

Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida 

conjuntamente pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do 

Brasil, abrangendo inclusive os créditos tributários relativos às contribuições sociais 

previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991, 

ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica 

Federal; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de 

Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do 

domicílio ou sede do  licitante; 

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de 

Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do 

domicílio ou sede do licitante; 

g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução 

Administrativa nº 1.470/2011 do TST; 

7.2.1 Qualificação Técnica 

a) Atestado (s) técnico (s) expedido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, em papel timbrado do emissor, que comprove (m) ter a empresa licitante 

fornecido, de maneira satisfatória e a contento ou vulto similar com o objeto da 

presente licitação. 

7.2.2 Qualificação Econômico-Financeira 

b) Certidão negativa de falência e concordata e/ou recuperação judicial expedida dentro de 

um prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão de entrega e abertura dos 

envelopes de habilitação, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo 

de validade constante no documento. As Certidões que pesquisem apenas processos 
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do Sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJe) deverão vim acompanhadas de 

certidão de pesquisa de processos físicos. 

7.3 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 

mesmo que esta apresente alguma restrição. Considera-se restrição, ensejando a 

aplicação do § 1º, do art.43 da Lei Complementar Federal nº 126/2006, a não 

apresentação da referida documentação, bem como a verificação da não regularidade 

fiscal e trabalhista, pelo Pregoeira, na sessão, por intermédio de consultas a sites 

oficiais. 

7.3.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será 

assegurado, às MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, o 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que 

o proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

certidão negativa. 

7.3.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 7.3.1, 

implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 

7.4 Para fins de contratação, não acarretando em desclassificação de proposta, solicita-

se a  juntada dos dados do responsável da empresa que assinará o futuro contrato. 

8 PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 

A licitação será processada e julgada de acordo com as disposições da Lei nº 10.520/2002, 

aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, observando-se ainda a Lei Complementar 

nº 123/2006 e 147/2014 e decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019,  Decreto 

Municipal 036/2014   e demais normas pertinentes. 

8.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, (POR ÍTENS), admitindo-se como 

critério de aceitabilidade os preços máximos fixados no item 2.1 deste edital. 

8.3 O Pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da Internet, mediante 

condições de segurança, criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 

8.4 A partir do horário indicado no preâmbulo deste edital e previsto no sistema, terá início 

a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços 

recebidas, na forma prevista neste edital, passando o Pregoeira a examinar as propostas. 

8.5 A análise das propostas pela Pregoeira visará ao atendimento das condições estabelecidas 

neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

a) Cujo objeto não atenda às especificações e condições fixadas no Edital; 

b) Que não permitam aferir a compatibilidade do(s) produto(s) ofertado(s) com as 

especificações do edital;                                                                                                                                                                

c) Que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes. 
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8.6 Aberta a etapa competitiva, os representantes dos licitantes deverão estar conectados ao 

sistema para participar da sessão de lances. 

8.7 Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

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

da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão 

efetuada pelo próprio licitante. 

8.8  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO”, em 

que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

8.9 A partir da abertura da etapa competitiva, o tempo estimado para disputa dos itens será de 

5 (cinco) minutos mais o tempo aleatório do auto-encerramento que ocorrerá no 

intervalo de 01 (um) a 30 (trinta) minutos. 

8.10 A cada lance ofertado, o licitante será informado de seu recebimento e respectivo horário 

de registro e valor. 

8.11 O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 

8.12 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema. 

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

recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.14 A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento 

iminente dos lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de 

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema 

eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.15 O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 

etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pela Pregoeira acerca da 

aceitação da proposta de menor preço. 

8.16 Em caso de empate, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, será assegurada, como 

critério de desempate, preferência de contratação para a microempresa, empresas de 

pequeno porte ou microempreendedor individual, cuja proposta seja igual ou até 5% 

(cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada no final dos lances do pregão. 

8.17 Para efeito do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) Encerrada a fase de lances no Pregão, o licitante enquadrado como microempresa, 

empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual mais bem classificado 

será convocado para apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, no prazo 

máximo de 05 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão; 

b) Em caso de apresentação da nova proposta, na forma da alínea “a”, será examinada a 

aceitabilidade da proposta e os requisitos de habilitação; 

c) Não sendo apresentada nova proposta,  na  forma da alínea “a”,   ou não   ocorrendo   a                                                                                                                        

contratação, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte ou 

microempreendedor individual remanescentes que porventura se enquadrem na 

situação de empate, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito; 

d) O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor 
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oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual. 

8.18 No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedores individuais (situação esta possível de ocorrer 

quando as empresas não oferecerem lances), será realizado sorteio entre elas para que se 

identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto no item. 

8.19 Não ocorrendo a contratação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 

microempreendedor individual na forma do item anterior, o objeto será adjudicado em 

favor da proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos 

de aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação do licitante. 

8.20 Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresas, empresas de 

pequeno porte e microempreendedores individuais, previsto no art. 44 da Lei 

Complementar n° 123/2006 proceder-se-á na forma do art. 45 do dispositivo legal 

mencionado. 

8.21 Havendo aceitação da proposta melhor classificada, quanto ao objeto e ao preço, 

observados os valores máximos fixados nesta licitação, a Pregoeira poderá encaminhar 

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, 

para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor 

estimado para a contratação. A negociação em apreço deverá ser realizada por meio do 

sistema eletrônico, para que possa ser acompanhada pelos demais licitantes. 

8.22 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços 

ao valor da proposta mais bem classificada e, ao ser homologada a licitação, será 

incluído, na respectiva Ata, o registro dos preços cotados iguais ao do licitante 

vencedor, na sequência de classificação do certame. Os licitantes irão demonstrar 

interesse por meio do chat do sistema eletrônico utilizado. 

8.23 Realizada a negociação, a Pregoeira procederá com a habilitação na forma do item 7 deste 

Edital. 

8.24 Para cumprimento do item 7 deste Edital, bem como no caso de pronunciamento de 

aceitabilidade final da proposta, a sessão poderá ser suspensa para aguardo do envio e 

recebimento da documentação de habilitação e proposta ajustada. A data e horário para 

retomada da sessão do pregão serão comunicados pela Pregoeira, através do Sistema, com 

antecedência mínima de 24 horas. 

8.25 Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, será a empresa considerada 

vencedora por decisão motivada da Pregoeira. 

8.26 Se a oferta não for aceitável ou se   o     licitante    desatender às    exigências   

habilitatórias,                                                                                                                  

Pregoeira examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de 

classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo 

o respectivo licitante declarado vencedor. 

8.27 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no item anterior. 

8.28 No mesmo prazo de apresentação da documentação do 1º colocado, é facultado a 
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Pregoeira exigir os documentos de habilitação dos demais classificados, tantos quantos 

necessários, quando pertinente para agilização do procedimento. 

8.29 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às 

penalidades estabelecidas neste Edital. 

8.30 A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das 

demais formas de publicidade. 

8.31 No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa de lances, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para recepção dos lances, retomando 

a Pregoeira, quando possível, sua atuação no Pregão, sem prejuízos dos atos realizados. 

8.32 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão 

será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes. 

8.33 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 

proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, 

mediante publicação nos Diários oficiais.  

9 DILIGÊNCIA 

9.1 A Pregoeira poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de preços 

unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais 

esclarecimentos que julgar necessários. 

9.2 Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeira(a) ou autoridade 

superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo. 

9.3 Como resultado das diligências acima referidas, objetivando um juízo de verdade real, 

será permitida a inclusão de documentos ou informação necessários para apurar fatos 

existentes à época da licitação, concernentes à proposta de preços ou habilitação dos 

participantes, porém não documentados nos autos. 

10 IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato 

convocatório do 

Pregão por meio do e-mail (licitacao@salgueiro.pe.gov.br) ou entrega na Sede da Prefeitura       

Municipal.  

10.2 A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos e impugnações em até um dia útil 

antes da data limite de envio de proposta, definido no Edital. 

10.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 

processo licitatório até decisão definitiva a ela pertinente. 

10.4 A decisão do Pregoeira sobre o julgamento da impugnação será comunicada ao 

licitante interessado, preferencialmente, até o dia anterior à data marcada para abertura 

das propostas, podendo tal comunicação ser feita na própria sessão de abertura, fazendo-

se o registro no “chat”. 

10.5 Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões da Pregoeira poderá 

mailto:licitacao@salgueiro.pe.gov.br
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fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhes 

facultado juntar memoriais no prazo de 3 (três) dias corridos. Os interessados ficam, 

desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão 

a correr do término do prazo do recorrente, conforme prevê o art. 4º, inciso XVIII da Lei 

nº 10.520, de 17/07/2002. 

10.6 Os memoriais de recurso e de contrarrazões poderão ser encaminhados por e-mail 

(licitacao@salgueiro.pe.gov.br), entregues pessoalmente à Comissão de Licitação ou 

protocolados na Sede da Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE. Em todos os casos, é de 

responsabilidade do licitante interessado a escolha do meio para encaminhamento. 

10.7 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso, 

e a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira ao licitante vencedor. 

10.8 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 

quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 

10.9 Os recursos contra decisões do Pregoeira terão efeito suspensivo. 

10.10 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.11 As razões de recursos serão dirigidas a (autoridade superior), por intermédio da Pregoeira 

que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo 

prazo fazê-lo subir, devidamente informado para decisão final. 

10.12 Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

previsto ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pelo proponente. 

10.13 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será convocado 

para assinar o contrato no prazo definido neste Edital. 

11 CONTRATAÇÃO 

11.1 PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA 

11.1.1 A ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses. 

11.2 FORMALIZAÇÃO 

11.2.1 O Fundo Municipal de Educação, após a homologação do resultado da licitação, 

convocará os licitantes classificados para assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, contado da data do recebimento do documento oficial de 

convocação. 

11.2.2 O prazo a que se refere o item anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual 

período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração. 

11.2.3 Depois de assinada a Ata de Registro de Preço, a qualquer tempo durante a sua 

vigência, o fornecedor beneficiário poderá ser convocado para assinar o contrato, 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da data de recebimento do documento 

oficial de convocação, sob pena de decair o direito à contratação. 

11.2.4 A formalização da contratação será efetivada por meio assinatuar do contrato. 

11.2.5 No ato de assinatura da Ata de Registro de Preços, a pessoa designada para assinar o 

mailto:(licitacao@salgueiro.pe.gov.br
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contrato deverá comprovar os necessários poderes para realização deste ato. 

11.2.6 O licitante vencedor deverá, durante a execução contratual, manter todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de rescisão 

do instrumento de contratação. 

11.2.7 O licitante vencedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições acréscimos ou 

supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do  objeto licitado, nos termos do §1º, 

artigo 65 da Lei nº 8.666/1993. 

11.3 RESCISÃO CONTRATUAL 

11.3.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, 

conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

11.3.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 

processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

11.3.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da  

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando 

cabível. 

11.3.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

11.4 PAGAMENTO 

11.4.1 Qualquer atraso na apresentação da Nota Fiscal eletrônica, ou dos documentos exigidos 

como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará em 

prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do O Fundo Municipal 

de Educação. 

11.4.2 O pagamento será efetuado após entrega dos materiais solicitados com emissão de Nota 

Fiscal mediante a entrega, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário 

responsável. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado ao seu Setor 

Financeiro do Fundo Municipal de Educação, para emissão de empenho acompanhada 

da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. 

11.4.3 O Fundo Municipal de  Educação verificará as hipóteses de retenção na fonte de 

encargos tributários. Os tributos relativos ao faturamento serão descontados da 

CONTRATADA no momento da liquidação da despesa e recolhidos diretamente ao 

poder público competente. 

11.4.4 O Fundo Municipal de Educação deduzirá do montante a pagar os valores 

correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA. 

11.4.5 A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

11.5 PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO 

11.5.1 Os materiais serão entregues em conformidade com as especificações constantes deste 

Edital e da proposta da empresa vencedora. 

11.5.2 O prazo de entrega dos materiais será de no máximo 20 (vinte) dias corridos a partir do 
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recebimento da ordem de forneciemento. 

11.5.3 O objeto da contratação será recebido provisória e definitivamente pela Secretaria de 

Educação, após conferência e verificação da conformidade dos produtos com as 

especificações constantes na proposta apresentada, inclusive contrato ou outro 

documento legal que comprove a garantia e suporte do produto junto ao fabricante.                                                                                            

11.5.4 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-            

profissional da CONTRATADA pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 

estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

11.5.5 Em caso de irregularidades apuradas no momento da entrega, o material poderá ser 

recusado de pronto, mediante Termo de Recusa, ficando dispensado o recebimento 

provisório, e fazendo-se disso imediata comunicação escrita ao fornecedor; 

11.5.6 A contratada garantirá a integridade de cada unidade do equipamento fornecido, 

obrigando-se a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, aquele em que 

se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou que se apresentar danificado ou com suas 

características alteradas, em razão dos materiais empregados e de transporte, descarga, 

montagem, instalação ou outra situação que não possa ser imputada à Administração. 

11.5.7 Os produtos fornecidos deverão ser entregues na sede da Secretaria de Educação, nos 

dias de segunda a sexta, de 8h às 16h. 

11.5.8 Não serão aceitas entregas parciais, devendo ser entregue o quantitativo total descrito 

na ordem de fornecimento. 

12 PENALIDADES 

12.1.O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório ou na execução do contrato 

administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos 

das Leis Federais nº 8.666/93 e 10.520/02. 

12.2. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, o licitante ficará impedido de licitar 

e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa 

de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações 

legais, nos seguintes casos: 

a)  Apresentar documentação falsa; 

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Não mantiver a proposta    

e) Deixar de entregar documentação exigida no certame e quando esta conduta 

caracterizar fraude à licitação pública; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaração falsa   

12.3.A Secretaria de De Educaçãorepresentará a Administração sempre que verificar indícios de 

cometimento de irregularidades na execução do contrato administrativo. 

12.4.As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo sujeitarão a 

CONTRATADA às seguintes sanções: 
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I - Advertência; quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes da 

presente ata constitua falta leve, assim entendida aquela que não acarreta prejuízo 

significativo para a execução do objeto da ata; 

II - Multa, nos seguintes termos: 

a) pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo estipulado: 0,25% a 

1% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não 

cumprido, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor de referência; 

b) pela recusa em executar o objeto contratual, caracterizada em 10 (dez) dias após o 

vencimento do prazo estipulado: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor 

contratual remanescente ainda não cumprido. 

c) pela demora em refazer a execução do objeto contratual rejeitada ou corrigir falhas na 

execução do objeto contratual, a contar do segundo dia da data da notificação da 

rejeição: 0,25% a 1% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente 

ainda não cumprido, por dia decorrido; 

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução do objeto contratual, 

entendendo-se como recusa a não execução do objeto contratual nos 5 (cinco) dias que 

se seguirem à data da rejeição: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor 

contratual remanescente ainda não cumprido; 

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis 

Federais nos 8.666/1993, 10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) 

ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do 

valor global do contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, para 

cada evento; 

III  - impedimento de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) 

anos, da CONTRATADA que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa 

exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 

modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

      12.5. A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de: 

I - Atraso injustificado na execução do contrato; 

II - Inexecução total ou parcial do contrato. 

12.6. O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 

seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será 

aplicada quando o atraso for superior a 5 (cinco) dias. 

12.7. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades. 

12.8. O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos subsequentes devidos 

pelo CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado judicialmente. 

12.9. Objetivando evitar dano ao Erário, a Administração poderá adotar medida cautelar para 

suspender o pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser 

aplicada até o término do processo administrativo. 

12.10. As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da 
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razoabilidade e da proporcionalidade, após regular processo administrativo com 

garantia de defesa prévia e de interposição de recurso. 

12.11. Na estipulação das sanções, deverão ser considerados o grau de comprometimento do 

interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas. 

13 DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a 

Administração revogá-la, por razões de interesse público, decorrente de fato    

superveniente    devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 

conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, 

mediante ato escrito e devidamente fundamentado, nos termos do art. 49 da Lei nº 

8.666/93. 

13.2 O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 

imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a 

vencedora, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.   

13.3 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não 

comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

13.4 Caso não seja realizado na sessão pública, o licitante vencedor deverá adequar sua 

proposta ao seu lance ou negociação, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados, 

da data da realização do pregão. A não apresentação ensejará aplicação das penalidades 

legalmente prevista, bem como na sua desclassificação. 

13.5 A homologação do presente certame e outros atos que tenha publicação obrigatória na 

imprensa oficial srão publicadas em diário oficial. 

13.6 Os demais atos pertinentes a esta licitação serão publicados na página da Prefeitura 

Municipal na internet (www.salgueiro.pe.gov.br) e nos diários oficiais. 

13.7 Após a publicação da homologação do certame, os envelopes contendo os documentos 

de habilitação dos demais licitantes ficarão à disposição para retirada na Sala da 

Pregoeira e Equipe de Apoio (sala da Comissão de Licitação), localizada na Rua 

Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças, pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

13.8 Caso o adjudicatário não compareça para receber a nota de empenho ou assinar o 

contrato, no prazo de 5 (cinco) dias corridos do recebimento do aviso da homologação, 

ou, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar 

situação regular, a Pregoeira poderá convocar, para substituir a Empresa vencedora, os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, 

verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências 

habilitatórias, ou revogará o Processo Licitatório, observado o interesse público. O 

edital completo será disponibilizado para consulta e cópia na internet no endereço: 

http://salgueiro.pe.gov.br/serv_licitacoes.htm, e ainda, poderá ser consultado e/ou 

retirado na sala da Comissão de Licitação, que prestarão todos os esclarecimentos 

solicitados pelos interessados             neste                               Pregão, estando       

http://salgueiro.pe.gov.br/serv_licitacoes.htm


Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 
CNPJ: 11.361.243/0001-71 

 

 
 

 Prefeitura Municipal de Salgueiro  

 

disponíveis     para atendimento nos dias úteis, das 8h às 12h, na Rua Joaquim 

Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças, nesta Cidade ou pelo telefone (87) 3871-

7070 Ramal 237 e-mail: licitacao@salgueiro.pe.gov.br. 

13.9    Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pela Pregoeira. 

13.10 Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca de Salgueiro, Estado de Pernambuco. 

 

Salgueiro,  xx de Abril de 2020. 

 

                                                Maria Lúcia Rodrigues 

                                                Pregoeira 
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ANEXO I                                                             

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 06/2020 

OBJETO 

REGISTRO DE PREÇO, de aquisição de conjuntos escolares compostos de mesas e 

cadeiras infantis, médias, adultos, juvenis e professores para equipar as Escolas da Rede 

Municipal de Ensino, conforme as especificações técnicas descritas no Termo de 

Referência em anexo. 

JUSTIFICATIVA 

A aquisição de mesas e carteiras escolares vislumbra atender às necessidades de alunos 

da Rede Municipal de Ensino, justificando-se pelo fato de suprir as salas de aula que se 

encontram desprovidas dos referidos mobiliários, bem como equipar as Unidades 

Escolares da Rede Municipal de Ensino, visando à garantia do direito constitucional à 

educação de qualidade e à melhoria no atendimento aos alunos.  

Para melhoria dessas condições de infraestrutura escolar, a Secretaria Municipal da 

Educação se justifica a aquisição de mobiliário escolar através deste Termo de 

Referência. O Sistema de Registro de Preços não vincula ou obriga de qualquer modo a 

Administração, no tocante a dar seguimento ao procedimento, findo o qual, sobressair-se-

á a eventual contratação do objeto, tampouco gera quaisquer obrigações diretas e 

reflexas aos participantes do certame, consoante ao asseverado no § 4º do Art. 15, Lei nº 

8.666/93. 

O critério de escolha para a realização do certame licitatório por Sistema de Registro de 

Preços fora adotado objetivando, quando das eventuais e futuras contratações de 

fornecimento de mobiliário de igual gênero, economicidade, eficiência, celeridade nos 

procedimentos e o atendimento irrestrito aos interesses coletivos e aos princípios 

norteadores da atividade administrativa.  

GARANTIA 

O prazo de garantia do objeto, contra defeitos de fabricação, deverá ser de, no mínimo, 12 

(doze) meses, a contar do recebimento definitivo. Durante o período de garantia, a 

ADJUDICATÁRIA, independentemente de ser ou não fabricante do objeto, obriga-se a 

substituir ou reparar, sem ônus para Secretaria Municipal de Educação, o objeto que 

apresentar defeitos ou incorreções resultantes da fabricação, no prazo máximo de 25 

(vinte e cinco) dias, a contar do 1º dia útil posterior à data de confirmação do recebimento 

da comunicação. 
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DO FABRICANTE 

Todas as soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 

pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.  

Todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. 

Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas, esmerilhadas 

juntas e arredondados os cantos agudos. 

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

A Secretaria entrará em contato com a CONTRATADA, conforme sua necessidade para 

que a mesma realize a confecção dos serviços, após o recebimento da Ordem de Serviço; 

O objeto deverá está dentro do prazo de validade, em plena condição de consumo. 

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação da contratada, às 

suas custas sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (Dez) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  

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

do prazo fixado reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 

dia do esgotamento do prazo.  

O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus 

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

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

Contatar a Secretaria Municipal de Educação, através do telefone (87) 3871-5072 ou pelo 

endereço eletrônico: educação@salgueiro.pe.gov.br, para agendar a entrega dos 

produtos; 

mailto:educação@salgueiro.pe.gov.br
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Entregar o material / produto licitado em dias úteis, no horário de 08h00min às 16h00min  

horas, na Secretaria Municipal de Educação localizado na Rua Inácio de Sá nº 149, Bairro 

Santo Antônio Salgueiro/PE; 

Efetuar a entrega, nas quantidades exatas contidas na Ordem de Fornecimento, em até 

10 dias úteis após emissão da O.F.; 

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 

local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva 

nota fiscal. 

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  

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

data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação;  

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

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

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

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de 

garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

Fornecer a contratante, sempre que solicitado, as informações ou esclarecimentos sobre 

o fornecimento dos produtos;  

Comunicar, por escrito e imediatamente, ao gestor do contrato, qualquer motivo que 

impossibilite o fornecimento do material, nas condições pactuadas. 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

São obrigações da Contratante: 

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus 

anexos;  

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo; Comunicar à contratada, por 

escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para 

que seja substituído, reparado ou corrigido;  
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Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado;  

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Contrato;  

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como por 

qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados.  

DA SUBCONTRATAÇÃO  

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório 

VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor da contratação é de R$ 133.418,70 (Cento e Trinta e Três Mil, Quatrocentos e 

Dezoito Reais e Setenta Centavos), conforme planilha de preço médio parte deste T.R. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

A dotação orçamentária e as fontes dos recursos financeiros para a cobertura das 

despesas serão realizadas pela Secretaria de Educação conforme dotação orçamentária. 

O preço médio da aquisição dos materiais será de acordo com a planilha do anexo único. 

 

UNIDADE GESTORA: 6002 – Fundo Municipal De Educação  

FUNÇÃO: 12 – Educação  

SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental  

PROGRAMA: 176 - CRECHE 

AÇÃO: 1.20 – Aquisição de Móveis, Equipamentos e Outros Materiais Permanentes, 

Destinados a Creches 

DESPESA: 1397 

ELEMENTO: 4.4.90.52.00 

FONTE: 12 - Outras Transferências do FNDE 

VALOR: R$ 25.275,15 

 

UNIDADE GESTORA: 6002 – Fundo Municipal De Educação  

FUNÇÃO: 12 – Educação  

SUBFUNÇÃO: 365 – Ensino Infantil 

PROGRAMA: 149 –Desenvolvimento da Educação de Qualidade 
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AÇÃO: 1.168 – Aquisição de Veículos, Móveis, Equipamentos e Outros  

DESPESA: 1226 

ELEMENTO: 4.4.90.52.00 

FONTE: 08 – Salário Educação 

VALOR: R$ 54.071,78 

 

UNIDADE GESTORA: 6002 – Fundo Municipal De Educação  

FUNÇÃO: 12 – Educação  

SUBFUNÇÃO: 361 – Ensino Fundamental  

PROGRAMA: 28 – Edificação Pública 

AÇÃO: 1.16 – Aquisição de Móveis, Equipamentos e Outros Materiais Permanente 

DESPESA: 996 

ELEMENTO: 4.4.90.52.00 

FONTE: 02 – Imposto e Transferência MDE 

VALOR: R$ 54.071,77 

 

 

 

Salgueiro, 09 de Março de 2020. 

 

 

Karla Cristina Siqueira Vasconcelos Barros 

Secretária de Educação 

Portaria nº 488/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rua Joaquim Sampaio, 279 – Nossa Senhora das Graças – CEP: 56000-000 – Salgueiro – PE - Fone: (87) 3871 7070 
CNPJ: 11.361.243/0001-71 

 

 
 

 Prefeitura Municipal de Salgueiro  

 

 

ANEXO I- PLANILHA DECRITIVA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 

CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E 
CADEIRA FIXA INFANTIL. 

 
Confeccionado em resina plástica de alto impacto, 
fabricados pelo processo de injeção termoplástico; 
tampo da mesa em ABS com formato retangular 
com porta copos, tampo com medidas mínimas    de    
650mm     x  510mm atendendo a norma técnica 
NBR 14006/2008 da ABNT, sob tampo retangular 
com fechamento frontal e lateral , estrutura em tubo 
de aço industrial, sendo duas colunas laterais 
confeccionadas em tubo de aço de no mínimo 
77mm x 40mm com 1,2mm de espessura, a base 
superior e reforço transversal em tubos 20mm x 
30mm e 5/8, base dos pés em forma de arco em 
tubo oblongo medindo no mínimo 20 x 48mm, com 
1,5 de espessura. Sapatas antiderrapantes e de 
proteção à pintura cobrindo as extremidades dos 
pés, medindo aproximadamente 162mm x 53mm e 
100mm x 52mm, com tolerância de +/- 2,00mm, 
fabricados em polipropileno vigem injetados na 
mesma cor do tampo e fixadas à estrutura por meio 
de parafusos; altura tampo chão aproximadamente   
590mm.  Porta mochila em formato de gancho 
retrátil confeccionado em resina plástica de alto 
impacto. Cadeira com assento e encosto em resina 
plástica virgem, fabricados pelo processo de 
injeção termoplástico, marca do fabricante injetada 
em auto-relevo deverá estar no encosto. Assento 
com medidas mínimas 370mm x 400mm e 
medidas máximas 405mm x 465mm, fixado por 
parafuso, altura assento/chão 349mm 
aproximadamente sem orifícios. Encosto com 
medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e 
com puxador para facilitar o carregamento da 
cadeira, fixado   por   parafuso. Estrutura formada 
por dois pares de tubo oblongo medindo 20mm x 
48mm com espessura de 1,5mm fazendo a 
interligação da base do assento com os pés. Base 
do assento e interligação ao encosto em tubo 
oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm 
coberto pelo encosto, duas barras horizontais para 
sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra 
horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 
16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 
entre uma das colunas que liga a base do 
assento aos pés. Estrutura reforçada com 02 
colunas laterais e pés em material plástico evitando 
corrosão e desgaste. Toda a estrutura metálica 
é fabricada em tubo de aço industrial tratados por 

45 R$ 561,67 R$ 25.275,15 
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conjuntos de banhos químicos para proteção e 
longevidade da estrutura e soldado através do 
sistema MIG. Cor da Estrutura: Branca. Certificado 
de acordo com a Norma NBR 14006/2008, 
obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO. 
Laudo emitido por laboratório técnico para 
confirmação da veracidade da resina ABS 
(butadieno-estireno-acrilonitrila); Laudo elaborado 
por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio 
atestando a resistência ao impacto izod do 
acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com 
resistência mínima ao impacto de 150 j/m. Laudo 
emitido por laboratório quanto a resistência a 
flexibilidade do assento e encosto em resina 
plástica. 

02 

CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E 
CADEIRA FIXA MÉDIO. 

 
Confeccionado em resina plástica de alto impacto, 

fabricados pelo processo de injeção termoplástico; 

tampo da mesa em ABS com formato retangular 

com porta copos, tampo com medidas mínimas de 

650mm  x  510mm atendendo a norma técnica NBR 

14006/2008 da ABNT, sob tampo retangular com 

fechamento frontal e lateral , estrutura em tubo de 

aço industrial, sendo duas colunas laterais 

confeccionadas em tubo de aço de no mínimo 

77mm x 40mm com 1,2mm de espessura, a base 

superior e reforço transversal em tubos 20mm x 

30mm e 5/8, base dos pés em forma de arco em 

tubo oblongo medindo no mínimo 20 x 48mm, com 

1,5 de espessura. Sapatas antiderrapantes e de 

proteção à pintura cobrindo as extremidades dos 

pés, medindo aproximadamente 162mm x 53mm e 

100mm x 53mm, com tolerância de    +/-    2,00mm,   

fabricados  em polipropileno vigem injetados na 

mesma cor do tampo e fixadas à estrutura por meio 

de parafusos; altura tampo chão 

aproximadamente 640mm. Porta mochila em 

formato de gancho retrátil confeccionado em resina 

plástica de alto impacto. Cadeira com assento e 

encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo

 processo de injeção termoplástico, marca do 

fabricante injetada em auto-relevo deverá estar no 

encosto. Assento com medidas mínimas 370mm  x 

400mm  e medidas máximas 405mm x 465mm, 

fixado por parafuso, altura assento/chão 384mm 

aproximadamente sem orifícios. Encosto com 

medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios

  e com puxador para facilitar o carregamento 

da cadeira, fixado   por   parafuso. Estrutura 

formada por dois pares de tubo oblongo medindo 

20mm x 48mm com espessura de 1,5mm fazendo a 

45 R$ 607,00 R$ 27.315,00 
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interligação da base do assento com os pés. Base 

do assento e interligação ao encosto em tubo 

oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm 

coberto pelo encosto, duas barras horizontais para 

sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra 

horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 

16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 

entre uma das colunas que liga a base do assento 

aos pés. Estrutura reforçada com 02 colunas laterais 

e pés em material plástico evitando corrosão e 

desgaste. Toda a estrutura metálica é fabricada em 

tubo de aço industrial tratados por conjuntos de 

banhos químicos para proteção e longevidade da 

estrutura e soldado através do sistema MIG. Cor da 

Estrutura: Branca. Certificado de acordo com a 

Norma NBR 14006/2008, obedecendo à Portaria 

105/2012 do INMETRO. Laudo emitido por 

laboratório técnico para confirmação da veracidade 

da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); 

Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo 

Inmetro de ensaio atestando a resistência ao 

impacto izod do acrilonitrilabutadieno estireno – 

ABS, com resistência mínima ao impacto de 150 j/m. 

Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a 

flexibilidade do assento e encosto em resina plástica 

03 

CONJUNTO COMPOSTO DE MESA E 
CADEIRA FIXA ADULTO. 

 
Confeccionado em resina plástica de alto impacto, 
fabricados pelo processo de injeção 
termoplástico; tampo da mesa em ABS com 
formato retangular com porta copos, tampo com 
medidas mínimas   de   650mm    x    510 mm 
atendendo a norma técnica NBR  14006/2008  da   
ABNT,   sob tampo retangular com fechamento 
frontal e lateral , estrutura em tubo de aço 
industrial, sendo duas colunas laterais 
confeccionadas em tubo de aço de no mínimo 
77mm x 40mm com 1,2mm de espessura, a base 
superior e reforço transversal em tubos 20mm x 
30mm e 5/8, base dos pés em forma de arco em 
tubo oblongo medindo no mínimo 20mm   x   
48mm   com   1,5mm de espessura. Sapatas 
antiderrapantes e de proteção à pintura cobrindo 
as extremidades dos pés, medindo 
aproximadamente 162mm x 53mm e 100mm x 
53mm, com tolerância de +/- 2,00mm, fabricados 
em polipropileno vigem injetados na mesma cor 
do tampo e fixadas à estrutura por meio de 
parafusos; altura tampo chão aproximadamente 
760mm. Porta mochila em formato de gancho 
retrátil confeccionado em resina plástica de alto 
impacto. Cadeira com assento e encosto em 

45 
R$ 661,67 R$ 29.775,15 
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polipropileno. Assento com medidas mínimas 
400mm x 460mm (+/-5%), altura 
assento/chão 460mm aproximadamente sem 
orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto 
com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), 
com puxador e marca do fabricante em alto relevo 
fixados por meio de rebites. Base do assento e 
interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 
30mm, coberto pelo encosto, uma barra horizontal 
para sustentação sob o assento em tubo 5/8. 
Estrutura reforçada com 02 colunas laterais e pés 
em material plástico evitando corrosão e 
desgaste. 
Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo 
medindo 16mm x 30mm com espessura de 
1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a 
base do assento aos pés. Toda a estrutura 
metálica é fabricada em tubo de aço industrial 
tratados por conjuntos de banhos químicos para 
proteção e longevidade da estrutura e soldado 
através do sistema MIG. 

Cor da Estrutura: Branca. Certificado de acordo 

com a Norma NBR 14006/2008, 

- obedecendo à Portaria 105/2012 do INMETRO. 

Laudo emitido por laboratório técnico para 

confirmação da veracidade da resina ABS 

(butadieno-estireno-acrilonitrila); Laudo elaborado 

por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio 

atestando a resistência ao impacto izod do 

acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com 

resistência mínima ao impacto de 150 j/m. Laudo 

emitido por laboratório quanto a resistência a 

flexibilidade do assento e encosto em resina 

plástica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
04 

Conjunto Informática c/ rebaixo 

– Tamanho Juvenil. 

 
Mesa confeccionada  em compensado 
multilaminado com 16mm de espessura, medindo 
1100mm x 600mm x 640mm, cantos 
arredondados, revestimento em fórmica, bordas 
em PVC. Rebaixo fixo para teclado confeccionado 
em compensado multilaminado com 20mm de 
espessura medindo 1100mm x 200mm. Base do 
tampo formada por 2 tubos retangulares 20mm x 
30mm  e dois tubos oblongulares 16mm x 30mm, 
dois tubos quadrados medindo 20mm x 20mm 
fazendo a interligação do tampo ao rebaixo para 
teclado, 01 coluna vertical em cada lateral unindo 
o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 
77mm x 40mm com espessura  mínima  de  
1,2mm. Base dos pés em tubos oblongo medindo 
20mm x 48mm com espessura de 1,5mm em 
forma 
de arco com raio medindo no máximo    800,0mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 1.005,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 20.100,00 
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Uma barra vertical em tubo oblongo medindo 
20mm x 48mm interligando as colunas laterais 
verticais. Sapatas calandradas envolvendo 
totalmente as extremidades dos tubos que 
compõem os pés, desempenhando a função de 
proteção da pintura, aumentando a durabilidade, 
acompanham o formato dos pés em arco, 
medindo aproximadamente 162mm x 53mm e 
100mm x 53mm, com tolerância de +/- 2,00mm, 
fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser 
injetadas na mesma cor do tampo e presa à 
estrutura por meios de parafusos. Cadeira com 
assento e encosto em resina plástica virgem, 
fabricados pelo processo de injeção 
termoplástico, marca do fabricante injetada em 
auto-relevo deverá estar no encosto. Assento com 
medidas mínimas 370mm x 400mm e medidas 
máximas 405mm x 465mm, fixado por parafuso, 
altura assento/chão 384mm aproximadamente 
sem orifícios. Encosto com medidas mínimas 
403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador 
para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por 
parafuso. Base do assento e interligação ao 
encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm, coberto 
pelo encosto, uma barra horizontal para 
sustentação sob o assento em tubo 5/8. Estrutura 
reforçada com 02 colunas laterais e pés em 
material plástico evitando corrosão e desgaste. 
Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo 
medindo 16mm x 30mm com espessura de 
1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a 
base do assento aos pés. Toda a estrutura 
metálica é fabricada em tubo de aço industrial 
tratados por conjuntos de banhos químicos para 
proteção e longevidade da estrutura e soldado 
através do sistema MIG. Certificado de 
Regularidade do IBAMA CTF. Laudo emitido por 
laboratório técnico para confirmação da 
veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-
acrilonitrila); Laudo elaborado por laboratório 
acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a 
resistência ao impacto izod do 
acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com 
resistência mínima ao impacto de 150 j/m. Laudo 
emitido por laboratório quanto a resistência a 
flexibilidade do assento e encosto em resina 
plástica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA 
PROFESSOR. Mesa com tampo único, medindo 
1200mmx800mmx760mm, TAMPO EM ABS 
(Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de 
cargas minerais, injetado, dotado de dupla borda 
de 30MM de altura com espaçamento de 10 mm 
uma da outra, ligadas por nervuras transversais 
para reforço no mínimo 90, o tampo não poderá 
ter  nervuras  em  seu  centro, a fixação não 
poderá ser feita por castelos e sim de forma 
lateral na parte interna do tampo evitando que a 

          20 R$ 1.547,67 R$ 30.953,40 
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cabeça do parafuso entre em contato com o 
usuário, nos pontos de fixação deverá conter uma 
terceira aleta que servira de reforço 
no memento das fixação. Na face superior o 
tampo deverá ter um rebaixo de 0,08mm para 
Aplicação de laminado melamínico de alta 
pressão de 0,8mm de espessura, acabamento 
texturizado, na cor CINZA PANTONE (*) 428 C), 
na face superior do tampo, colado com adesivo      
bicomponente. O laminado melamínico de alta 
pressão deve ser aplicado no rebaixo do tampo 
de ABS, exclusivamente pelo processo de 
colagem, garantindo seu perfeito nivelamento 
com os bordos do tampo. A colagem deve ser 
feita de modo a garantir a inexistência de 
resíduos de cola nas superfícies e perfeito ajuste 
no encontro do laminado ao rebaixo do tampo, 
fixado a estrutura por meio de parafusos não 
visíveis, base do tampo da mesa formada por 01 
tubo quadrado medindo 25mm x 25mm 
posicionado sob o tampo, fabricada pelo 
processo de conformação mecânica por 
dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa 
resultando em um único ponto de solda unindo as 
extremidades do mesmo tubo, 02 barras de 
sustentação em tubo 50mm x30mm e uma barra 
confeccionada em tubo quadrado 25mm x 25mm 
e toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais 
laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo 
medindo 77mm x 40mm com espessura mínima 
de 1,2mm, marca do fabricante injetada em auto-
relevo no tampo da mesa. Base dos pés em tubo 
oblongo medindo 20mm x 48mm com espessura 
de 1,5mm em forma de arco. Uma barra de 
sustentação em tubo oblongo medindo 20mm x 
48mm fixadas entre as colunas. Sapatas 
calandradas antiderrapantes envolvendo as 
extremidades dos tubos     que     compõem os 
pés, desempenhando a função de proteção da 
pintura, aumentando a durabilidade, acompanham 
o formato dos pés em arco, medindo 
aproximadamente 162mm x 53mm com 
tolerância de +/- 2,00m fabricadas em 
polipropileno virgem, podendo ser injetadas na 
mesma cor do tampo e presa à estrutura por 
meios de parafuso. Cadeira com assento e 
encosto em polipropileno. Assento com medidas 
mínimas 400mm x 460mm (+/-5%), altura 
assento/chão 460mm aproximadamente sem 
orifícios fixados por meio de parafusos. Encosto 
com medidas mínimas 400mm x 360mm (+/-5%), 
com puxador e marca do fabricante em alto 
relevo fixados por meio de rebites. Base do 
assento e interligação ao encosto em tubo 
oblongo 16mm x 30mm, coberto pelo encosto, 
uma barra horizontal para sustentação sob o 
assento em tubo 5/8. Estrutura reforçada com 02 
colunas laterais e pés em material plástico 
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evitando corrosão e desgaste. Uma barra 
horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 
16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada 
entre uma das colunas que liga a base do assento 
aos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em 
tubo de aço industrial tratados por conjuntos de 
banhos químicos para proteção e longevidade da 
estrutura e soldado através do sistema MIG. O 
fornecedor deverá apresentar laudo técnico que 
comprove a qualidade da colagem do laminado 
de alta pressão ao tampo injetado em ABS, 
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO 
na ABNT NBR ISO/IEC 17025. Laudo emitido por 
laboratório técnico para confirmação da 
veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-
acrilonitrila); Laudo elaborado por laboratório 
acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a 
resistência ao impacto izod do 
acrilonitrilabutadieno estireno – ABS, com 
resistência mínima ao impacto de 150 j/m. Laudo 
emitido por laboratório quanto a resistência a 
flexibilidade do assento e encosto em resina 
plástica. 
 

VALOR TOTAL R$ 133.418,70 
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ANEXO II 

 

PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO) 

PROCESSO LICITATÓRIO 051/2020 

Pregão Eletrônico nº 007/2020 

  

Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no 

CNPJ (MF) nº ________________________ e inscrição estadual nº ____________________, 

estabelecida no (a) ______________________________, para a prestação dos serviços abaixo 

relacionados, conforme estabelecido no Edital.  

 

Objeto: Registro de preços para aquisição de conjuntos escolares compostos de mesas e 

cadeiras infantis, médias adultos, juvenis e professores para equipar as Escolas da Rede 

Municipal de Ensino, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Edcucação. 

 

ÍTENS DESCRIÇÃO UNIDADE MARCA QUANTIDADE V.UNIT. 
VLR. 

TOTAL 

ITEM       

 
VALOR 

TOTAL     
  R$ 

 

 

Validade da Proposta:  

Prazo de execução dos serviços:  

Forma de Pagamento:  

  

Nome do representante que irá assinar o contrato, nº do CPF, nº do RG, Estado civil, profissão e 

endereço residencial. 

 

Conta bancária: 

E-mail: 

Telefone:                                                                 Local e data: 

______________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo (representante legal da empresa) 

 

 

 Obs: Este documento deverá ser emitido em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO III 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 007/2020 

PROCESSO LICITATÓRIO 051/2020 

 

Minuta da Ata de Registro de Preço n.º 000/2020 

(UMA ATA PARA CADA PRESTADOR) 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede ............. –– Salgueiro – PE, – inscrito no CNPJ sob o nº ............, neste ato representado pela 

Secretária de De EducaçãoSra. ........, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.xxx-

xx, residente e domiciliado na Rua ......... nº 74  Nossa Senhora Aparecida, Salgueiro-PE, e do outro 

lado a empresa........., CNPJ nº ..., Inscrição Estadual n° ...., com sede à ..., Conta nº .., Banco .., Ag. 

..., adjudicatária do fornecimento abaixo indicado no Processo licitatório nº 051/2020 - Pregão 

Eletrônico nº 007/2020, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ......., CPF nº .., CI nº..., residente à ..., 

doravante denominada PRESTADOR (A), têm entre si, justo e avançado a presente Ata que, 

quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos da Lei Federal nº 

10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, além de, 

subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores e 

alterações posteriores, 123/2006, alterada pelas Leis Complementares 128/2007, 147/2012, Decreto 

8.538/2014, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório e as seguintes:  

OBJETO – Registro de preços para aquisição de conjuntos escolares compostos de mesas e 

cadeiras infantis, médias adultos, juvenis e professores para equipar as Escolas da Rede Municipal 

de Ensino, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Edcucação 

RAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – prazo de 12 (doze) meses, a 

contar do ATO HOMOLOGATÓRIO do certame, ocorrido em .../.../... –  

CONTRATAÇÃO E CONDIÇOES ESPECÍFICAS – O Fundo Municipal de  Educação não se 

obriga a firmar contratações que poderão advir desta Ata, ressalvada à PRESTADORA a 

preferência em igualdade de condições, na hipótese de o Fundo Municipal de  Educação utilizar-se 

de outros meios para contratação. A contratação decorrente desta Ata será formalizada pela emissão 

de Nota de Empenho de Despesa, a qual deverá ser retirada pela PRESTADORA no prazo máximo 

de 02 (dois) dias úteis a contar da comunicação feita pelo Setor de Licitações. O CONTRATADO 

poderá, com anuência escrita da CONTRATANTE, subcontratar parcial com terceiros, o 

fornecimento objeto desta Licitação.  

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO - O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia do mês 

subsequente à entrega dos materiais  e após nota fiscal devidamente atestada por servidor 

competente designado pelo Fundo Municipal de  Educação. O recibo comprovante da entrega 

deverá ser encaminhado ao seu Setor Financeiro, para emissão de empenho acompanhada da 

documentação necessária para que seja efetuado o pagamento. O recibo comprovante da execução 

do fornecimento deverá ser encaminhado ao Setor Financeiro do Fundo Municipal de  Educação, 

para emissão de empenho acompanhada dos seguintes documentos atualizados: I - Prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito - CND), na forma 

exigida pela Constituição Federal em seu art. 195, §3º; II - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS (Certificado  de  Regularidade   do  FGTS - CRF); III – Prova  de  Regularidade   referente  

a  Tributos Federais e Divida Ativa da União expedida pela Procuradoria da Geral da Fazenda 

Nacional/Secretaria da Receita Federal do Brasil; IV -Prova de regularidade para com a Fazenda do 
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Estado ou Distrito Federal; V – Certidão Negativa de débitos de Tributos e Contribuições 

Municipais expedida pela sede do domicílio da empresa contratada; VI - Prova de inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da CNDT- Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à 

PRESTADORA para retificação e reapresentação, acrescentando-se, no prazo fixado acima, os dias 

que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação. O pagamento somente será feito 

mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Contratada. Nos casos de eventuais atrasos 

de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica 

convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data 

acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte 

fórmula: EM = I x N x VP; Onde: EM = Encargos moratórios; N = Número de dias entre a data 

prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. I = Índice de 

atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,0001644365 365 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. A atualização financeira prevista nesta Cláusula será incluída 

na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência. Constituem, também, encargos da 

CONTRATANTE, os decorrentes de multas e correções incidentes sobre recolhimentos de 

encargos fiscais e previdenciários em atraso, até o primeiro dia útil do pagamento da fatura do 

fornecimento, em razão de atrasos na quitação da fatura, pelo CONTRATANTE, referente à 

medição do fornecimento realizados em cada mês de referência, tão somente relacionados ao 

fornecimento relacionados à planilha de medição destes. ALTERAÇÃO DA ATA - Esta Ata 

poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na legislação pertinente.  

REVISÃO DE PREÇOS - O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 

redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais, cabendo o 

Fundo Municipal de  Educação promover a necessária negociação junto à PRESTADORA. 

Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior ao preço 

praticado no mercado o Fundo Municipal de  Educação deverá: convocar a PRESTADORA 

visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; frustrada a 

negociação, a PRESTADORA será liberada do compromisso assumido; e convocar os demais 

PRESTADORES visando igual oportunidade de negociação. Quando o preço de mercado tornar-se 

superior aos preços registrados e a PRESTADORA, mediante requerimento devidamente 

comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Fundo Municipal de Educação poderá liberar a 

PRESTADORA do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido 

da prestação dos materiais; e convocar as demais PRESTADORAS visando igual oportunidade de 

negociação. Não havendo êxito nas negociações, o Fundo Municipal de  Educação poderá proceder 

ao cancelamento do registro do prestador, quando for o caso, adotando as medidas cabíveis para 

obtenção da contratação mais vantajosa. OBRIGAÇÕES DA PRESTADORA – Além dos 

encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras condições desta Ata, obriga-se ainda, a 

PRESTADORA: 1) Executar o fornecimento conforme especificações elencadas neste edital; 1.1) 

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no total ou parte, no prazo 

máximo de 02(duas) horas, os fornecimentos efetuados em que verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, a critério da Administração; 2) 

Executar os fornecimentos objeto desta ATA ora pactuado, rigorosamente de acordo com as 

especificações e quantitativos especificados na sua proposta; 3) Caso haja interrupção ou atraso no 

inicio da execução dos fornecimentos, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 

horas contadas  do  prazo do inicio.  A justificativa será analisada pela CONTRATANTE que 

tomará as providências necessárias para adequação dos materiais; O fornecimento será fiscalizado 

somente por pessoa credenciada pela CONTRATANTE, que procederá a conferência com base nas 

especificações do edital. Caso os materiais estejam de acordo com o solicitado, a nota fiscal será 
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atestada; Todas as despesas relativas ao fornecimento, tais como fretes e/ou transportes, correrão às 

custas exclusivamente da PRESTADORA; 5) Indicar na nota fiscal/fatura a descrição dos 

materiais; 6) Responder pelos danos causados diretamente à Fundo Municipal de Desenvolvimento 

ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a 

fiscalização ou o acompanhamento exercidos pelo Fundo Municipal de  Educação; 7) Responder 

por todas as despesas decorrentes de tributos de qualquer natureza, que incidam ou venham a incidir 

sobre a Ata, bem como as necessárias para a completa execução da mesma, exceto a publicação do 

seu extrato que será providenciada pela Fundo Municipal de Educação; 8) Responder por todos os 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento objeto desta 

Ata; 9) Manter, durante toda a vigência da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 10)Executar o fornecimento 

objeto desta ATA, em conformidade com as especificações descritas no Anexo III do Edital e na 

sua Proposta Financeira apresentada. 11) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas que antecede a data da prestação do fornecimento, os motivos que impossibilitem o 

cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. OBRIGAÇÕES DO FUNDO 

MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO- a: 1) Exercer o acompanhamento e a fiscalização do 

fornecimento objeto desta ata, de modo a garantir o fiel cumprimento da mesma, do instrumento 

convocatório da licitação e da proposta; 2) Efetuar o pagamento devido no prazo e nas condições 

estabelecidas no Edital, abatidas às multas, se houver; 3) Providenciar a publicação resumida da Ata 

e seus aditamentos, por extrato, no site do Diário Oficial do Município, 

http://www.diariomunicipal.com.br/amupe e demais meios da imprensa oficial se necessário; 5) 

Manter arquivado junto ao processo administrativo ao qual estará toda a documentação a ele 

referente. GERENCIAMENTO DA ATA – o gerenciamento compreende o acompanhamento e a 

fiscalização da execução da Ata e será exercido pelo Fundo Municipal de Educação. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO – A PRESTADORA terá seu registro cancelado pelo 

Fundo Municipal de Educação, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos seguintes casos: a) 

descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; b) não retirar a respectiva nota de empenho 

ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 03 dias úteis, contados da comunicação efetivada 

pelo Fundo Municipal de Educação, sem justificativa aceitável; c) não aceitar reduzir o seu preço 

registrado, na hipótese de este se tornar superior àquele praticado no mercado; e d) tiver presentes 

razões de interesse público. A PRESTADORA poderá requisitar, por escrito, o cancelamento do 

seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita 

execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado. 

PENALIDADES ADMINISTRATIVAS – Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de 

sua proposta, não assinar a ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no 

edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da ATA, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de 

licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das 

multas previstas nesta ata e das demais cominações legais; Pelo atraso, erro de execução, execução 

imperfeita, inexecução total ou parcial da ATA e o descumprimento de qualquer condição prevista 

neste Edital, o Fundo Municipal de  Educação poderá, garantida a prévia defesa, aplicar, conforme o 

caso, as seguintes penalidades: I –  Advertência;  II – Multa  na  forma  estabelecida  no  subitem 1 

3.1; III  –  Suspensão temporária de participar de processo licitatório e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, por um prazo não superior a 05 (cinco) anos; IV – Declaração de 

inidoneidade para licitar e/ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria Autoridade que 

aplicou a penalidade. As penalidades previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas 

juntamente com a prevista no inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, com regular 
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processo administrativo, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação. Será aplicada multa, 

sem prejuízo de indenizar o Fundo Municipal de  Educação em perdas e danos, por I – Atraso na 

execução: 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso, sobre o valor global da proposta; II – 

Descumprimento de qualquer outra condição ajustada: 2% (dois por cento) sobre o valor global da 

proposta; III – Recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, aceitar e/ou retirar a 

Nota de Empenho, dentro do prazo estabelecido: 10% (dez por cento) do valor global da proposta. 

No caso de não recolhimento do valor da multa dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 

intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 

consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês; A adjudicatária ficará sujeita, ainda, às penalidades referidas nos incisos I e 

IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, no que couber; Os atos administrativos de aplicação das sanções 

serão publicados resumidamente no site do Diário Oficial do Município, 

http://www.diariomunicipal.com.br/amupe e demais meios da imprensa oficial se necessário; exceto 

quando se tratar de advertência e ou multa. FORO - O Foro da Comarca de Salgueiro, Estado de 

Pernambuco é o competente para dirimir eventuais questões resultantes desta Ata ou de sua 

interpretação, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja. DISPOSIÇÕES 

FINAIS – Ao Fundo Municipal de  Educação cabe o direito de revogar esta Ata por interesse 

público, observando-se o disposto no art. 49 da Lei nº 8.666/93 e nesta Ata. Se qualquer das partes 

relevarem alguma eventual falta relacionada com a execução desta Ata, tal fato não significa 

liberação ou desoneração a quaisquer delas, para o cometimento de outras. Integra esta Ata, o 

Processo licitatório nº 051/2020 - Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2020 e a proposta da 

PRESTADORA para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos. 

Compete ao Fundo Municipal de  Educação   dirimir divergência, de qualquer natureza, entre os 

documentos integrantes desta Ata. E por estarem de perfeito acordo, firmam a presente Ata em 04 

(quatro) vias, a qual lida e achada conforme, é assinada pelas partes na presença das testemunhas 

abaixo. 

 

Salgueiro, _____ de _____________de 2020. 

 

_________________________________________ 

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 

Karla Cristina Siqueira Vasconcelos Barros 

CONTRATANTE 

 

_______________________________________ 

[inserir razão social da empresa] 

[inserir representante legal da empresa] 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

____________________________    _____________________________ 

                   Cpf:                                                       Cpf: 

                                                                                                               


