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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 339/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 68/2022 

OBJETO: Eventual aquisição de materiais, mobiliário e equipamentos permanentes para 

atender a diversas secretarias do Município de Nova Lima. 

 

ACOLHIMENTO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS:  

Até as 08:45horas do dia 19/12/2022 

DATA E HORÁRIO DO INÍCIO DA DISPUTA:  

as 09:00horas do dia 19/12/2022 

 

MODO DE DISPUTA: “Aberto” 

 

SISTEMA ELETRÔNICO UTILIZADO: Sistema de Pregão Eletrônico do Portal do Banco do Brasil, 

no endereço www.licitacoes-e.com.br.  

 

CONSULTA AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Os procedimentos deste pregão 

serão realizados exclusivamente por meio eletrônico, conforme regulamento disponibilizado 

no Portal do Banco do Brasil, no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br, nos termos da 

Lei Federal 10.520/02 e do Decreto Municipal 11.689/2021.  

 

COORDENAÇÃO DO PROCESSO: DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES – SETOR DE 

PREGÃO -  Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br Telefone: (31) 3541-5000 // 3541-5730 Rua Bias 

Fortes, nº 62, 3º andar, Centro, Nova Lima - MG – CEP: 34.000-168.  

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário oficial 

de Brasília (DF).  

 

IMPORTANTE: Ao retirar este edital, favor preencher o recibo de retirada de edital, (Disponível 

em: http://www.novalima.mg.gov.br/portal-transparencia/editais Arquivo: RECIBO DE 

RETIRADA DE EDITAL DE PREGÃO) e enviá-lo para o e-mail informado no próprio recibo, só 

assim poderemos enviar informações de interesse do licitante. 

  

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.novalima.mg.gov.br/arquivos/editais/


 

2 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 339/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 68/2022 

PREÂMBULO  

 

O MUNICÍPIO DE NOVA LIMA/MG realizará procedimento de licitação na modalidade, Pregão 

Eletrônico para Registro de Preços, tipo “Menor Preço”, critério de julgamento “Por Item”, 

modo de disputa “Aberto”, nos termos da Lei 10.520/02, e legislação correlata, em especial a 

Lei federal 8.666/93, e de acordo com as condições estabelecidas no presente instrumento 

convocatório e seus anexos.  

O presente Edital se trata de modelo padrão adotado pelo Município de Nova Lima para todas 
as licitações na modalidade de Pregão Eletrônico. As regras relativas à utilização do Sistema 
Licitações-e são estabelecidas pelo próprio sistema. As demais regras do presente Edital 
devem seguir o previsto neste instrumento e, especialmente, o Termo de Referência 
constante do Anexo I do presente Edital. Em diversas partes do presente Edital há referências 
diretas há itens e regras constantes do Termo de Referência. 
 

O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total “Por Item”. 
 

1 – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

1.1 – O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da internet, mediante 
condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, tendo como 
equipe os servidores abaixo indicados, nos termos da Portaria nº 1.740 de 25 de outubro de 
2021, Portaria nº 1.759 de 09 de maio 2022 e Portaria nº 1.763 de 06 de junho 2022: 

Pregoeiro(a): Aline Cristina Santos Vieira  

Equipe de apoio: Cristiane Maria Santos da Mata e  Lívia Custódio Souza Seabra Clark 

1.2 – Os trabalhos serão conduzidos pelo Pregoeiro(a) regularmente designado, mediante a 
inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitações-e”, 
constante da página eletrônica do Banco do Brasil.  

1.3 – Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília-DF e dessa forma serão registradas no sistema eletrônico e em todo o 
processo.  

2 – DO OBJETO  
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2.1- Constitui objeto deste pregão: 

Eventual aquisição de materiais, mobiliário e equipamentos permanentes para atender a 
diversas secretarias do Município de Nova Lima. 

2.2 - O produto ou serviço fornecido deverá estar rigorosamente dentro das especificações 
estabelecidas no Termo de Referência (Anexo I) e em conformidade com legislação em vigor.  

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

3.1 – Poderão participar desta licitação interessados cujo ramo de atividade seja compatível 
com o respectivo objeto, cadastradas ou não na Prefeitura Municipal de Nova Lima como 
fornecedor, que atendam às exigências constantes deste Edital e respectivo Termo de 
Referência (Anexo I), mediante prévio credenciamento perante o provedor do sistema 
eletrônico do Banco do Brasil.  

3.2 – Não poderá participar desta licitação o interessado que:  

a) Esteja sob falência, concurso de credores, concordata ou processo de dissolução ou 
liquidação;  

b) Não atenda às condições deste Edital, seu Termo de Referência e anexos;  

c) Tenha sido declarada inidônea ou que tenha sido impedida de licitar ou contratar com 
quaisquer órgãos da Administração Pública;  

d) Enquadre-se nas vedações previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93;  

e) Tenha objeto social incompatível com o objeto desta licitação;  

f) Esteja proibido de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente.  

3.2.1 – Com a finalidade comprobatória destas condições, o licitante deverá anexar declaração 
própria ao sistema eletrônico, conforme modelo do Anexo II deste Edital. 

3.3 – A empresa contratada deverá atender às regulamentações em vigor atinentes à 
autorização de funcionamento e/ou fornecimento de materiais, conforme sua área de atuação 
comercial, demonstrando regularidade perante órgãos fiscalizadores do governo ou de 
autarquias competentes, conforme o caso.  

DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS,  
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS 

 
3.4 – No presente certame, em cumprimento da Lei Complementar 123/06, as microempresas 
serão identificadas pela sigla ME e as empresas de pequeno porte como EPP, empregando-se a 
sigla MPE para se referir a ambas genericamente.  
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3.5 – As licitantes que se enquadrem como MPE deverão comprovar essa condição mediante 
declaração (Anexo III) de que assim se enquadram, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 
123/06, com o escopo de indicar que estão aptas a fruírem dos benefícios e vantagens 
instituídos em lei a favor destas categorias. 

3.5.1 – A não comprovação do enquadramento fiscal importará na impossibilidade de 
requerimento do tratamento diferenciado assegurado pela Lei Complementar 123/06.  

3.6 – Será concedido tratamento favorecido para as MPEs, para as sociedades cooperativas 
mencionadas no art. 34 da Lei Federal 11.488/07, para o agricultor familiar, o produtor rural 
pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei 
Complementar 123/06.  

DISTRIBUIÇÃO DO OBJETO EM RAZÃO DO ENQUADRAMENTO FISCAL 

3.7 – As cotas, se houverem, serão distribuídas conforme o art. 48 da LC 123/06, alterado pela 
LC 147/14:  

Cota Principal – Lote/itens abertos para a participação de todos os interessados, inclusive os 
que se enquadrem na condição de ME e EPP e que atuem no ramo de atividade referente ao 
objeto licitado.  

Cota Reservada – Lote/itens constituídos por até 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo 
total licitado para cada Lote/Item, aberto para participação exclusiva de ME e EPP que atuem 
no ramo de atividade referente ao objeto licitado.  

3.8 – Na hipótese de uma ME ou EPP sagrar-se vencedora da Cota Principal e da Cota Reservada 
para o mesmo item, será registrado para ambas as cotas apenas o preço menor, ou seja, é 
expressamente vedado que o fornecedor pratique preços distintos para o mesmo item.  

4 – CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ELETRÔNICO E PARTICIPAÇÃO  

4.1 – Para acesso ao sistema eletrônico, o interessado em participar do Pregão deverá dispor 
de chave de identificação e senha pessoal, intransferíveis e de exclusiva responsabilidade do 
usuário, obtidas junto às agências do Banco do Brasil sediadas no País.  

4.2 – Caberá ao interessado proceder ao respectivo credenciamento junto ao provedor do 
sistema, sob sua exclusiva responsabilidade ou de seu representante legal, a partir do qual se 
dará a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este 
pregão.  

4.2.1 – É de responsabilidade exclusiva do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
cadastrais e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados, sob pena de ensejar desclassificação no 
momento da habilitação em caso de incorreção.  
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4.3 – O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, por atos praticados 
diretamente ou por representante, excluindo-se a responsabilidade do provedor do sistema, 
do (a) Pregoeiro (a) e do órgão promotor da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.  

4.4 – Em se tratando de MPE, nos termos da Lei Complementar 123/06 e para que possam 
usufruir do tratamento diferenciado previsto no Capítulo V da referida lei, é necessário, quando 
do credenciamento, a declaração em campo próprio do sistema eletrônico, identificando-se 
como MPE. 

 4.5 – A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal do 
representante devidamente credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
observados data e horário limite estabelecidos. 

4.5.1 – A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site: 
www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”.  

4.6 – O licitante declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre plenamente 
os requisitos de habilitação exigidos neste Edital, sujeitando-se às sanções legais na hipótese 
de declaração falsa; pressupondo-se o conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação previstas no Edital mediante o encaminhamento da proposta.  

4.7 – O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome 
no sistema eletrônico, não cabendo ao Banco do Brasil responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

4.8 – A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta 
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

4.9 – 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 de sua desconexão.  

4.10 – O licitante deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil (órgão provedor do 
sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da 
senha, para imediato bloqueio de acesso.  

4.11 – Havendo dúvidas, sempre consultar o suporte técnico do Banco do Brasil, por meio dos 
telefones 3003-0500 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0500 para as demais 
localidades.  

5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 – Mediante uso de chave de acesso e senha, deverão os licitantes anexar, exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico e até a data e horário estabelecido para abertura da sessão 
pública, os seguintes documentos:  
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a) Proposta de preços conforme tópico 6 e seus subitens deste Edital;  

b) Documentos de habilitação conforme tópico 7 e seus subitens deste Edital;  

c) Declaração conjunta (conforme modelo do Anexo II);  

d) Declaração de enquadramento fiscal (conforme modelo do Anexo III); 

5.2– A etapa de envio de propostas e documentos de habilitação encerrar-se-á 
automaticamente com a abertura da sessão pública, na data e horário designados no edital.  

5.3 – As MPEs deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma 
restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar 
123/06.  

5.4 – Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.  

5.5 – Nessa etapa não será estabelecida ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta.  

5.6 – Somente após encerramento do envio de lances os documentos que compõem a proposta 
e a habilitação do licitante melhor classificado serão disponibilizados para avaliação do(a) 
Pregoeiro(a) e acesso público.  

5.7 – Conforme Decreto Federal 10.024/2019, Decreto Municipal 11.689/2021 todos os 
documentos de habilitação, declarações e propostas deverão ser anexados exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
portanto, os licitantes que não atenderem esta exigência serão desclassificados.  

5.7.1 - Não serão aceitos Links de acesso como comprovação de atendimento dos documentos 
exigidos neste processo. 

6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1 – O licitante deverá enviar sua proposta mediante preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos:  

a) Valor unitário e total do item, de acordo com o critério de julgamento definido para o pregão;  

b) Marca;  

c) Fabricante; 

d) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência (Anexo I), indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de 
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;  

6.2 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.  
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6.3 – Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens.  

6.4 – Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

6.5 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
apresentação.  

6.6 – Os licitantes devem respeitar, quando houver, os preços máximos estabelecidos nas 
normas de regência de contratações públicas quando participarem de licitações públicas, cujo 
descumprimento pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo 
legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas 
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na 
execução do contrato. 

7 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

7.1 – Para fins de habilitação no certame, as licitantes terão de satisfazer os requisitos mediante 
apresentação de documentos relativos a:  

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor e última alteração relativa ao objeto e administradores, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por ações, acompanhado do 
documento de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de 
sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; decreto de autorização, em 
se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir;  

b) Cartão CNPJ;  

c) Comprovante de regularidade fiscal com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal (ou 
distrital) da sede do licitante;  

d) Comprovante de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

e) Comprovante de regularidade com a Justiça do Trabalho, por meio de certidão emitida pelo 
site www.tst.gov.br;  

f) Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, 
nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (conforme modelo do Anexo IV);  
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g) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 
conforme anexo IV; 
 
7.2 – Para fins de qualificação econômico-financeira, os interessados deverão apresentar:  

a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, conforme permissivo do art. 31, II, da Lei Federal 8.666/93. No caso de certidão de 
recuperação judicial positiva, a licitante deverá, juntamente com a certidão, sob pena de 
inabilitação, apresentar comprovação de que o plano de recuperação expressamente prevê a 
participação da empresa em contratações públicas, bem como que referido plano foi 
homologado judicialmente. 

7.3 – Para fins de qualificação técnica, os interessados deverão apresentar a documentação 
constante do Item 4. HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO TÉCNICA do Termo de Referência (Anexo 
I), não se limitando a:  

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 
privado que comprove ter a licitante desempenhado serviços iguais, similares ou superiores ao 
objeto da presente licitação, com nome legível do emitente, em papel timbrado, ou em papel 
sem timbre com carimbo do CNPJ; 
 
b) Apresentar certificação do INMETRO para os itens 20.1, 54.1, 71.1, 80.1, 81.1, 82.1, 83.1, 
88, 88.1, 92, 92.1, 93, 93.1, 94.1, 95, 95.1, 96, 96.1, 97, 97.1, 98, 98.1, 99, 99.1, 100, 100.1, 106, 
106.1, 109.1 e 110.1 que possuem certificação compulsória e a empresa deverá apresentar 
certificação do INMETRO na fase de Habilitação. 
 
7.4 – Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital, fundamentadamente arguida. 
 

8 – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  
E FORMULAÇÃO DE LANCES 

8.1 – A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.  

8.2 – O(a) pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, 
contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo 
de Referência (Anexo I). 

8.2.1 - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
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8.2.2 - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3 - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3 – O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, desprezando-se as 
desclassificadas. 

8.4 – O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) 
e os licitantes. 

DISPUTA DE LANCES 

8.5 – Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e do valor 
consignado no registro.  

8.5.1 – O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total “Por Item”, conforme o tipo determinado 
para o Pregão. 

8.6 – Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital, desde que de valor inferior ou percentual 
de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

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

8.8 – O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá 
tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor 
oferta, será definido pelo Pregoeiro(a) e comunicado aos licitantes no início da sessão, 
adotando critérios de razoabilidade para que implique repercussão financeira que efetivamente 
diferencie uma proposta da outra. 

8.9 – Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.10 – Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

8.11 – Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa 
de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances 
continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  

8.12 – Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 
vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo pregoeiro aos participantes, no sítio 
eletrônico utilizado para divulgação do instrumento convocatório. 

REGRAS RELATIVAS AOS MODOS DE DISPUTA 
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8.13 – O presente pregão eletrônico tem como Modo de Disputa o sistema “Aberto”, que será 
regido pelas normas a seguir elencadas: 

PARA MODO DE DISPUTA ABERTO: 

8.14 – 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.  

8.15 – A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema por dois minutos quando houver lance ofertado nos 
últimos dois minutos do período de duração da sessão pública, sucessivamente, sempre que 
houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários.  

8.16 – Não havendo novos lances na forma estabelecida no item anterior, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente.  

8.17 – Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício 
da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.  

CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS E EMPATE FICTO 

8.18 – O critério de julgamento adotado será o de “Menor Preço” “Por Item”, conforme definido 
neste Edital e seus anexos.  

8.19 – Em relação à participação de MPE, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada 
a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as MPEs participantes, procedendo à comparação com os valores 
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 
para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/06.  

8.20 – Nessas condições, as propostas de MPEs que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco 
por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada.  

8.21 – A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma 
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 
para tanto.  

8.22 – Caso a MPE melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão 
convocadas as demais licitantes MPE que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por 
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior.  
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8.23 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MPE que se encontrem nos 
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

EM CASO DE EMPATE 

8.24 – Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), aplicando-se 
como critério de desempate o previsto no art. 3º, § 2º, da Lei Federal 8.666/93, assegurando-
se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:  

a) No País;  

b) Por empresas brasileiras;  

c) Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

d) Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 
acessibilidade previstas na legislação.  

8.25 – Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas ou os lances empatados.  

NEGOCIAÇÃO 

8.26 – Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o(a) pregoeiro(a) irá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes, 
sendo vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

8.27 – Após a contraproposta enviada pelo(a) pregoeiro(a) será concedido ao licitante melhor 
classificado o prazo de até 02 (duas) horas para que envie sua proposta, adequada ao último 
lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
apresentados.  

8.28 – Após a negociação do preço, o(a) pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 

9 – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

9.1 – Encerrada a etapa de negociação o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação, observando-se o critério de julgamento estabelecido e a 
satisfação de todas as exigências para habilitação.  

9.2 – O Pregoeiro verificará a proposta vencedora e desclassificá-la-á caso não apresente as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.  
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9.3 – Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior 
ao preço máximo estimado, determinado por normas de regências (Cláusula 6.6 do Edital) ou 
que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerada como aquela em que os 
preços global ou unitários sejam simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o 
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele 
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.   

9.3.1 – Em caso de proposta aparentemente inexequível, será oportunizado ao proponente 
comprovar a exequibilidade do valor ofertado na proposta, sob pena de aplicações das sanções 
cabíveis em caso de comprovação posterior da inexequibilidade. 

9.4 – Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita.  

9.5 – Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento de proposta, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.  

9.6 – Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o pregoeiro examinará proposta ou 
lance subsequente, sucessivamente, na ordem de classificação, podendo encaminhar, por meio 
do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com 
o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das 
previstas neste Edital.  

9.6.1 – Também nas hipóteses em que o pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  

9.6.2 – A negociação será realizada via sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes.  

9.7 – Havendo necessidade, o pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data 
e horário para a sua continuidade.  

9.8 – Nos itens não exclusivos para a participação de MPEs, sempre que a proposta não for 
aceita, e antes de o pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da 
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/06, 
seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.  

9.9 – Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto neste Edital.  

10 – DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
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10.1 – Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, encerrada a 
fase de habilitação, o licitante será convocado para a apresentação da amostra, se houver, nos 
termos do ITEM 5. AMOSTRA / LAUDO TÉCNICO / PROVA DE CONCEITO do Termo de 
Referência (Anexo I).  Após a análise e aprovação do órgão solicitante, será declarado o 
vencedor.   

10.2 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste 
Edital.  

10.3 – Nos itens não exclusivos a MPE, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo 
sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123/06, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente.  

10.4 – Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos.  

10.5 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar em nome do licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, 

observando-se que: 

a) se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) se o licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, a documentação deverá ser 

apresentada com CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente; 

d) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.5.1 – Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números 
de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 

10.6 – Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como MPE deverá apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.  

10.6.1 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede 
que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarado 
vencedor, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.  

10.6.2 – Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado como MPE, e 
uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e 
trabalhista, o mesmo será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a declaração 
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do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a 
critério da administração pública, quando requerido pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa.  

10.6.3 – A não regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará 
a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de 
classificação, seguir-se outra MPE ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.7 – Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de até 2 (duas) horas, 
sob pena de inabilitação.  

10.8 – Na hipótese de documento que não contenham expressamente o prazo de validade, 

deverá estar acompanhado de declaração ou regulamentação do órgão emissor que disponha 

sobre a validade do mesmo. Na ausência de tal declaração ou regulamentação, o documento 

será considerado válido pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua emissão. 

11 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 – A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 
até 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, 
devendo ser redigida em língua portuguesa ou digitada, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou 
ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu representante legal, contendo a indicação 
do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.  

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

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

11.4 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei Federal 8.666/93).  

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

11.5 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de 
um resultado.  
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11.6 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta 
de outro licitante.  

11.7 – Havendo divergência entre a proposta vencedora encaminhada via sistema e a proposta 
final encaminhada, o licitante vencedor deverá ser notificado para que encaminhe nova 
proposta, nos mesmos termos do item 11.1, adequando as informações divergentes. 

11.8 – A recusa injustificada do licitante vencedor em encaminhar a proposta final formalizada 
será considerada infração administrativa, podendo ser punida nos termos do item 15 – DAS 
SANÇÕES ADMINISTRATIVAS deste edital. 

12 – DOS RECURSOS 

12.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como MPE, SE FOR O CASO, será concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, indicando a(s) 
decisão(ões) contra a(s) qual(is) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 
sistema.  

12.1.1 – A ausência de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará 
decadência do direito de apresentar razões recursais e permitirá ao pregoeiro adjudicar o 
objeto.  

12.2 - Havendo a manifestação motivada, será aberto ao recorrente o prazo de 3 (três) dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico ou através do e-mail 
Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico ou e-mail, em igual 
prazo de três dias, que fluirá a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

12.3 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4 – Os interessados terão vista franqueada dos autos do processo no endereço constante 
deste Edital.  

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
pregoeiro, caso não haja interposição de recurso ou pela autoridade competente, após final 
julgamento de recurso.  

13.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório.  

14 – DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

mailto:pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br
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14.1 – Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.  

14.2 – A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br.   

14.2.1 – Caso a impugnação seja enviada de forma eletrônica conforme previsto no item acima, 
recomenda-se que a requerente faça contato telefônico para confirmar seu recebimento. (31) 
3541-5000 / (31) 3541-5730. 

14.3 – Caberá ao(à) Pregoeiro (a), auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação, nos termos do Decreto 11.689/2021. 

14.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame.  

14.4.1 – A data para realização do certame será mantida caso a modificação oriunda do 
acolhimento da impugnação não afetar a formulação das propostas.  

14.5 – Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao(à) Pregoeiro (a), até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura 
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no 
Edital ou pelo e-mail Pregao.eletronico@pnl.mg.gov.br.   

14.6 – Nos termos do Decreto 11.689/2021, o (o) Pregoeiro (a) responderá aos pedidos de 
esclarecimentos e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 
Edital e dos anexos.  

14.7 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame.  

14.7.1 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo (a) Pregoeiro (a), nos autos do processo de licitação.  

14.8 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão 
os participantes e a administração.  
 

15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1 – Caso o licitante vencedor não cumpra com o estipulado neste Edital poderá ser 
convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente para, 
após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 
documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato para fornecimento, 
desde que aceitas as mesmas condições oferecidas pelo licitante vencedor inclusive quanto ao 
preço.  

15.2 – As penalidades previstas em lei e neste Edital também se aplicam aos licitantes que forem 
convidados nos termos do subitem anterior. 
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15.3 - Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 
atrasos no cumprimento do contrato, infringência do’ art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e 
quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções:  

15.3.1 - Advertência; 

15.3.2 - Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

15.3.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação do 
serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

15.3.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

15.3.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

15.3.3 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova 
sua reabilitação. 

15.4 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

15.5 - O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

15.5.1 – O valor da multa poderá ser descontado na ocasião dos pagamentos, em favor do 
licitante vencedor, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a 
diferença será cobrada na forma da lei.  

15.6 – A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade da aplicação de 
outras, previstas nas Leis 10.520/02 e 8.666/93, nem a responsabilização da licitante vencedora 
por eventuais perdas e danos causados à Administração.  

15.7 – As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou 
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, sendo que, em qualquer hipótese 
de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.  
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15.8 - Outras sanções por atos praticados no decorrer da contratação poderão estar previstas 
no Termo de Referência. 
 

16 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
16.1 – Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de até 10 (dez) dias 
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços 
(conforme minuta do Anexo VI), sob pena de decair do direito à contratação sem prejuízo das 
sanções aplicáveis.  

16.2 – Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão para a assinatura da 
Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la mediante correspondência 
postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida 
no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da data de seu recebimento, cujo prazo poderá ser 
prorrogado uma vez por igual período, a juízo da Administração, quando solicitado pelo licitante 
vencedor antes de seu término.  

16.3 – Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro 
de todos os itens constantes no Termo de Referência (Anexo I), com a indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 
condições.  

16.4 – A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública, a qual terá validade não superior a 12 (doze) meses.  

16.5 – Os órgãos e entidades que não participarem deste registro de preços, quando desejarem 
fazer uso desta Ata de Registro de Preços deverão manifestar interesse junto ao órgão 
gerenciador da ata, para que este, APÓS DEVIDA AUTORIZAÇÃO, indique possíveis fornecedores 
e preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.  

16.6 – Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da contratação adicional independentemente 
dos quantitativos aqui registrados, desde que essa não prejudique as obrigações assumidas 
neste certame.  

16.7 – As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade que aderir a esta 
ata, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos aqui registrados, não podendo exceder na 
totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado, independentemente do número 
de não participantes que aderirem.  

16.8 – Em caso de o licitante vencedor não assinar a Ata de Registro de Preços, 
independentemente das sanções aplicáveis, a Administração reserva-se no direito de convocar 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação.  

16.9 – Até a assinatura da Ata de Registro de Preços, a proposta da licitante vencedora poderá 
ser desclassificada se a Administração tiver conhecimento de fato desabonador à sua 
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habilitação, conhecido após o julgamento, podendo convocar licitantes remanescentes, 
observada a ordem de classificação de acordo com a Lei Federal 10.520/02. 

16.10 – A Ata de Registro de Preços a ser firmada em decorrência desta licitação poderá ser 
cancelada pela Administração a qualquer tempo independente de notificações ou interpelações 
judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos previstos nos artigos 77 e 78 da Lei Federal 
8.666/93.  

16.11 – A associação da licitante vencedora com outrem, bem como a cessão, a transferência 
parcial, a fusão, a cisão ou a incorporação, só serão admitidas quando apresentada 
documentação comprobatória que justifique quaisquer das ocorrências e com o consentimento 
prévio e expresso pela Administração, desde que não afete a boa execução do contrato. 

17 – DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO 

17.1 – A Administração poderá revogar a presente licitação ou parte dela por razões de 
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o 
prazo para recebimento das propostas, sem que caibam aos licitantes quaisquer reclamações 
ou direitos a indenização ou reembolso, ressalvado o direito do contratado de boa-fé ao 
ressarcimento dos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

18 – INFORMAÇÕES E ELEMENTOS ESCLARECEDORES DA LICITAÇÃO 

18.1 – O licitante interessado em participar deste certame deverá fazer o seu credenciamento 
junto ao Banco do Brasil, em qualquer agência, podendo obter informações pela internet, no 
endereço www.licitacoes-e.com.br, sistema de licitações. 

18.2 – O licitante apto a participar do certame deverá confirmar durante o envio das propostas, 
em campo específico do sistema, que cumprirá plenamente os requisitos de habilitação 
contidos neste Edital.  

18.3 – Poderá ser impressa a CARTILHA DO FORNECEDOR junto ao site acima referido, através 
do link “Introdução às regras do Jogo”, para que não ocorram dúvidas de procedimento durante 
a sessão.  

18.4 – Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e senha pessoal obtidas junto às Agências do Banco do Brasil 
sediadas no País.  

18.5 – O valor inicial dos lances corresponderá ao menor preço ofertado na abertura das 
propostas.  

18.6 – Depois de finalizado o item/lote, os fornecedores poderão registrar seus 
questionamentos para o pregoeiro a qualquer momento, via sistema, acessando a sequência 
“Relatório da disputa” para cada item/lote disputado, “Chat Mensagem”. Essa opção estará 
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disponível até o momento que o pregoeiro declarar o fornecedor do item/lote. Todas as 
mensagens constarão no histórico do Relatório de Disputa.  

18.7 – O representante credenciado do fornecedor para oferecer propostas para uma licitação 
deve observar o seguinte roteiro:  

▪ Acesso Identificado (chave e senha) > Suas Propostas > Pesquisa >  

▪ Na caixa de diálogo que é apresentada, preencher os dados conforme desejado >  

▪ Pesquisar >  

▪ O sistema apresenta uma relação com todas as licitações do órgão pesquisado que estão na 
fase Acolhimento de Propostas>  

▪ Ao identificar a licitação de seu interesse poderá:  

a) Clicar sobre o título da licitação (texto em azul claro) para acessar o Edital e fazer o download 
do mesmo (movimenta o cursor para baixo até o final da página e clica sobre o Edital localizado 
no campo Documentos, na lateral inferior esquerda da página) ou,  

b) Participar diretamente da licitação. Clicar no botão oferecer propostas > preenche o campo 
valor total do item/lote > confirmar. O sistema informa sobre o sucesso da entrega da proposta 
com indicação da data e hora do registro.  

18.8 – O representante do fornecedor deve observar no Edital quando ocorrerá a disputa do 
processo licitatório. Na data e hora ali especificadas o representante do fornecedor acessa a 
sequência: sala de disputa > entrar sala de disputa (opção proposta abertas) > entrar na sala de 
disputa > continuar.  

18.9 – O acesso do representante à sala de disputa virtual ocorrerá somente após o acesso do 
pregoeiro à mesma (sala aberta) e a oferta de lances, somente após mensagem do sistema 
sobre o início da disputa do item/lote. Na sala de disputa, o representante deve abrir a opção 
Detalhes disputa (lateral superior direita da sala) para acompanhar detalhes dos lances (melhor 
lance ofertado e o valor de seu último lance) e tempo de disputa da fase atual.  

18.9.1 – Na área central da sala virtual observar informações geradas pelo sistema e mensagens 
encaminhadas pelo pregoeiro e à sua direita, relação de todos os lances participantes (o seu e 
os dos concorrentes). Na parte inferior, o campo para digitar lances. Para enviar lances, o 
representante digita o valor (usar a pontuação vírgula quando ofertar valor com decimais / 
centavos/) do seu lance em Digite o valor do lance > enviar lance > o sistema pergunta se deseja 
confirmar o valor do lance? > confirmar.  

19 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1 – O certame será conduzido por pregoeiro que, dentre outras, terá as seguintes 
atribuições:  

a) abrir e conduzir a sessão pública; 
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b) Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao Edital e aos 
anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses 
documentos;  

c) Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no Edital;  

d) Coordenar a sessão pública e o envio de lances;  

e) Verificar e julgar as condições de habilitação;  

f) Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de 
habilitação e sua validade jurídica;  

g) Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando 
mantiver sua decisão;  

h) Indicar o vencedor do certame; 

i) Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;  

j) Conduzir os trabalhos da equipe de apoio;  

k) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua 
homologação.  

19.2 – No julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante 
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 
eficácia para fins de habilitação e classificação.  

19.3 – É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo 
licitatório, vedada a inclusão posterior de informação ou documentos que deveriam constar 
originalmente na proposta ou habilitação.  

19.4 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e encaminhamento 
de suas propostas e lances.  

19.5 – Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição 
aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.  

19.6 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento, exceto quando tiver sido explicitamente disposto em contrário.  

19.7 – Após abertura da sessão virtual do certame não caberá desistência, salvo se por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro, por decisão fundamentada.  
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19.8 – Ao final da sessão o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a 
indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública.  

19.9 – Caso este Edital seja republicado, as propostas porventura encaminhadas serão 
canceladas, permanecendo o credenciamento dos licitantes e, em caso de retificação do Edital, 
apenas o credenciamento continua valendo.   

19.10 – A empresa contratada ou detentora da ARP não poderá ceder ou caucionar os direitos 
creditórios oriundos do contrato objeto desta licitação, em quaisquer operações financeiras, 
sem a prévia e expressa anuência da administração municipal.  

19.11 – Havendo divergência entre os termos do Edital e os constantes do respectivo 
instrumento contratual e demais anexos vinculados ao ato convocatório, prevalecerão as 
disposições deste, cuja correção deverá ser efetuada em momento oportuno, conforme 
disposto em lei.  

19.12 – É vedada a subcontratação da totalidade do objeto principal desta licitação. 

19.13 – O Edital, planilhas, anexos, Termo de Referência e toda documentação da licitação são 
complementares entre si.  

19.14 – Qualquer medida judicial oriunda desta licitação será processada na Comarca de Nova 
Lima/MG, com expressa renúncia de qualquer outra, por mais privilegiada que seja.  

19.15 – Constituem anexos do Edital, dele fazendo parte:  

Anexo I - Termo de Referência e seus anexos;  

Anexo II – Modelo de declaração conjunta sobre atendimento às condições de participação;  

Anexo III – Modelo de declaração de enquadramento fiscal;  

Anexo IV – Modelos de declarações que não emprega menor e declaração de fato 
superveniente; 

Anexo V – Modelo proposta comercial;  

Anexo VI – Minuta de ata de registro de preços;  

Anexo VII – Minuta de Contrato. 

19.16 – O desatendimento de exigências formais e não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições de suas qualificações e as 
exatas compreensões de sua proposta, não fira os princípios constitucionais e preserve o 
interesse público.  
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19.17 – O presente Edital está sujeito a eventuais alterações, cabendo às empresas interessadas 
acompanhar, por meio do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Nova Lima, todo o trâmite 
do processo licitatório até a data de abertura do certame.  

19.18 – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, resguardados o interesse da administração, o 
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

19.19 – Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Administração Municipal, 
observados os princípios basilares e demais normas contidas na Lei 10.520/02, Decreto 
Municipal 11.689/21 e Lei 8.666/93.  

 

 

Nova Lima, 05 de dezembro de 2022. 

 

 

THIAGO OLIVEIRA FRANCO CANÇADO 

DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E LICITAÇÕES 

 

 

 

HENRIQUE APARECIDO PIMENTA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 339/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 68/2022 

ANEXO I – TERMOS DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

 

1.1. OBJETO 

 

Eventual aquisição de materiais, mobiliário e equipamentos permanentes para atender a 

diversas secretarias do Município de Nova Lima. 

 

1.2. DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

 

1) Tipo de licitação: Menor Preço 

 

2) Exclusividade/Benefício ME – Microempresa/EPP: É aplicável, pela conformidade com o 

artigo 48 Lei C. 123/2006. 

 

Art. 48 da Lei C. 123/2006 

I- O objeto do presente termo de referência tem valor de até de R$ 10.275,00 

II- Não está sendo exigido dos licitantes subcontratação de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte. 

III- O objeto a ser licitado é de natureza divisível, podendo ser estabelecido um 
percentual de cota para ME/EPP. 

 

3) Condição de bens é comum, pois é possível estabelecer por intermédio de 

especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e desempenho peculiares ao 

objeto, de modo que é possível a decisão entre os bens ofertados pelos participantes com base 

no menor preço. Os itens a serem adquiridos enquadra na classificação de bens comuns, nos 

termos da Lei n° 10.520, de 2002. 

 

4) Serviço contínuo: Não se aplica. 

 

5) Contato do Responsável:  

a) Da Secretaria Municipal de Cultura: robson.nascimento@pnl.mg.gov.br – 

Telefone: 3541-9635. 
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b) Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: 
paulo.cruz@pnl.mg.gov.br (31)3542-5905 Paulo César Cruz (Suporte 
operacional) 
 

c) Da Secretaria Municipal de Educação: Nutricionista: Michelle Caroline Cláudio 
de Araújo - Contato telefônico: (31) 99346- 5724/ (31) 3541- 5817 - Email: 
nutricao.semed@pnl.mg.gov.br 
 

d) Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: 

antonio.fernandes@pnl.mg.gov.br tel: 3542-5620 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

a) Da Secretaria Municipal de Cultura: A aquisição desses materiais e equipamentos 

permanentes se justifica pela necessidade de estruturação e melhoria dos locais de 

trabalho como Centros de Atividades Culturais – CAC (BICALHO, MATADORO e JARDIM 

CANADÁ), ESCOLA DE DANÇA, ESCOLA DE TEATRO, ESCOLA DE MÚSICA, CENTRO 

CULTURA e CASA DE CULTURA, visando assim na melhor qualidade do atendimento e dos 

serviços que são disponibilizados pela Secretaria Municipal de Cultura. 

 

b) Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: A Secretaria de Desenvolvimento 

Social possui em sua estrutura 5 (cinco) Centros de Referências de Assistência Social, 

1(um) Centro de Referência Especializado em Assistência Social, 2(dois) Conselhos 

Tutelares, 2 (dois) abrigos de criança e adolescente, 1(um) abrigo de jovens e adultos 

com deficiência, além de 10(dez) coordenadorias ligadas aos diretos humanos. A SEMDS 

se destaca por ações e atendimentos a um número incalculável de usuários 

novalimenses. Possui em seu RH aproximadamente 300 pessoas para os atendimentos 

as demandas. A compra dos itens listados faz-se necessário para utilizar nos 

equipamentos dessa secretaria visando atender da melhor forma os usuários da 

assistência social, promovendo os cuidados e atenção às necessidades,  ofertando  de 

maneira qualificada a proteção e superação da situação de violência e/ou 

vulnerabilidade social, portanto, solicitamos a compra destes objetos com o intuito de 

proporcionar bem-estar e incentivo ao autocuidado assim como a preservação de direito 

dos usuários desta Secretaria. A quantidade de itens solicitado nesse termo de referência 

de deve a necessidade de atender toda secretaria. Acrescentamos que os orçamentos 

estão compatíveis com o mercado de trabalho e o processo do pregão será realizado por 

item. 

 

c) Da Secretaria Municipal de Educação: O processo licitatório de aquisição de 

EQUIPAMENTOS DE COZINHA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, justifica-se pela necessidade   

mailto:paulo.cruz@pnl.mg.gov.br
mailto:antonio.fernandes@pnl.mg.gov.br
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de recomposição dos equipamentos para armazenamento, produção e distribuição da 

merenda escolar destinada aos mais de 9 mil estudantes da Rede Municipal de Educação, 

sendo a sua aquisição de suma importância para atender as 29 unidades escolares e a 

Secretaria de Educação.  

O processo licitatório visa também a aquisição de equipamentos para realização da 

Avaliação Antropométrica dos mais de 9 mil estudantes da rede municipal de ensino. 

Cabe ressaltar que os equipamentos em uso já possuem vida útil ultrapassada e vêm 

apresentando um alto índice de defeitos e depreciação física e estrutural, trazendo 

prejuízo na execução e distribuição do cardápio proposto pela equipe técnica da SEMED, 

comprometendo ainda o armazenamento de gêneros alimentícios conforme as 

normativas da Vigilância Sanitária. 

A quantidade de itens é aquela necessária para atender todas as unidades de ensino da 

Secretaria de Educação. 

Todos os orçamentos foram realizados dentro da faixa de preço praticada no mercado 

 

d) Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: A aquisição de mesas e 

cadeiras a ser realizada para atender a alta demanda da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico no que tange aos eventos de entrega de certificados, aula inaugural, palestras 

e seminários que vem ocorrendo conforme cronograma de projetos existentes. Como a 

Secretaria não dispõe desse imobilizado, estamos fazendo a opção de compra em função 

da alta utilização desses materiais. 

 

A aquisição dos demais materiais e equipamentos permanentes se justifica pela 

necessidade de estruturação e melhoria dos locais de trabalho, como Predio da Uaitec, 

Prédio do Conexão Profissional, Unidade na Regional Noroeste, sala do empreendedor, 

e considerando inclusive a expansão das unidades da secretaria como Nova Sede situada 

a Rua Abolição 142 Bairro Centro e  Novo Centro de Capacitação situado a Rua Américo 

Padre Coelho, 149 Bairro Retiro, visando assim na melhor qualidade do atendimento e 

dos serviços que são disponibilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico a população de modo geral. 

 

3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO, QUANTITAVOS E VALOR 

 

Planilha Orçamentária:  
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PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA 

ITEM ENQUA- 
DRAMENTO 

UND SECRETARIAS MATERIAL DESCRIÇÃO QTDE MARCA/ 
MODELO 

PREÇO 

UNITÁRIO 

PREÇO 

TOTAL 

1 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

MESA PARA 

ESCRITORIO EM L 

C/3 GAVETAS 

MESA EM L PARA 

ESCRITÓRIO COM 3 

GAVETAS. MATERIAL MDP 

COM NO MÍNIMO 15MM DE 

ESPESSURA COM PERFIL 

ERGONOSOFT 180º. 

MEDIDAS MÍNIMAS: 

COMPRIMENTO DE 120 CM 

X ALTURA DE 70 CM X 

LARGURA DE 60 CM. PÉ EM 

AÇO TIPO W EM CHAPAS 

COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 

0,90MM E 0,60MM. PÉ 

CENTRAL EM CHAPA COM 

NO MÍNIMO 0,60MM, 4 

UNID 50,0000 594,50 

29.725,00 ALMOFADAS 

PARA ACABAMENTO 

INTERNO DO PÉ EM PVC. 4 

SAPATAS EM PVC, 3 PASSA 

FIOS EM PVC, 5 PONTEIRAS 

NIVELADORAS, PÉS COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA A 

PÓ (TINTA HÍBRIDA), COR 

CINZA. GARANTIA MÍNIMA 

DE 12 (DOZE) MESES. 

45    

1.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

MESA PARA 

ESCRITORIO EM L 

C/3 GAVETAS 

MESA EM L PARA 

ESCRITÓRIO COM 3 

GAVETAS. MATERIAL MDP 

COM NO MÍNIMO 15MM DE 

ESPESSURA COM PERFIL 

ERGONOSOFT 180º. 

MEDIDAS MÍNIMAS: 

COMPRIMENTO DE 120 CM 

X ALTURA DE 70 CM X 

LARGURA DE 60 CM. PÉ EM 

AÇO TIPO W EM CHAPAS 

COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 

0,90MM E 0,60MM. PÉ 

CENTRAL EM CHAPA COM 

NO MÍNIMO 0,60MM, 4 

UNID 50,0000 594,50 

29.725,00 ALMOFADAS 

PARA ACABAMENTO 

INTERNO DO PÉ EM PVC. 4 

SAPATAS EM PVC, 3 PASSA 

FIOS EM PVC, 5 PONTEIRAS 

NIVELADORAS, PÉS COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA A 

PÓ (TINTA HÍBRIDA), COR 

14    
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CINZA. GARANTIA MÍNIMA 

DE 12 (DOZE) MESES. 

2.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

MESA DE REUNIÃO 

REDONDA 

MESA DE REUNIÃO 

REDONDA COM 1,00 M DE 

DIÂMETRO COM TAMPO EM 

REVESTIMENTO 

MELAMÍNICO ESPESSURA 

15 MM. ACABAMENTO 

FILETADO NAS BORDAS 

LATERAIS. PÉS 

TRATAMENTO 

ANTIFERRUGEM 

ACABAMENTO COM 

PINTURA EPÓXI. COR CINZA. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 

(DOZE) MESES. 

14    

3.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

CONJUTO DE 

MESA COM 4 

CADEIRAS PARA 

REFEITÓRIO 

MESA: TAMPO EM MDF DE 

15MM, REVESTIDO EM 

FÓRMICA NA COR CINZA. 

ESTRUTURA: TUBO DE AÇO 

RETANGULAR DE 20X40MM. 

PINTURA EM EPÓXI NA COR 

PRETO, PONTEIRAS 

INTERNAS EM 

POLIPROPILENO INJETADO. 

DIMENSÕES 

APROXIMADAS: 

COMPRIMENTO: 1200MM 

(4 LUGARES), 

PROFUNDIDADE: 800MM E 

ALTURA: 750MM. CADEIRA: 

ASSENTO MADEIRA 

REVESTIDA EM COURVIN, 

ESPUMA LAMINADA DE 

30MM NA COR PRETO, 

ENCOSTO CHAPA DE AÇO 

ANATÔMICA, TUBO DE AÇO 

REDONDA, DIÂMETRO 

22,22MM (7/8), BASE: 4 PÉS 

E REFORÇO ENTRE OS PÉS, 

PINTURA EM  EPÓXI NA COR 

PRETO, PONTEIRAS 

EXTERNAS EM 

POLIPROPILENO INJETADO. 

DIMENSÕES 

APROXIMADAS: ASSENTO 

390 X 390MM, ALTURA ATÉ 

O ASSENTO: 470MM. 

ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 

810MM. GARANTIA 

MÍNIMA DE 12 (DOZE) 

MESES. 

17    

4.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

CADEIRA 

SECRETARIA 

GIRATÓRIA PARA 

CADEIRA SECRETARIA 

GIRATORIA PARA 

ESCRITÓRIO -  

103    
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ESCRITORIO COM 

BRAÇO 

CARACTERISTICAS 

MINIMAS: CADEIRA 

ESCRITÓRIO, MATERIAL 

ESTRUTURA: TUBO 

METÁLICO MATERIAL 

REVESTIMENTO ASSENTO E 

ENCOSTO: TECIDO 

POLIÉSTER AZUL ROYAL, 

MATERIAL ENCOSTO: 

MADEIRA E ESPUMA 

INJETADA, MATERIAL 

ASSENTO: MADEIRA E 

ESPUMA INJETADA, TIPO 

BASE, GIRATÓRIA COM 5 

RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO: 

ALTO, APOIO BRAÇO, COM 

BRAÇOS, REGULAGEM 

VERTICAL: A GÁS, COR: 

CINZA, TIPO SISTEMA 

REGULAGEM VERTICAL: A 

GÁS. GARANTIA MÍNIMA 12 

(DOZE) MESES. 

5.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

CADEIRA FIXA PÉ 

PALITO EM COURO 

ECOLOGICO 

CADEIRA FIXA PÉ PALITO 

TECIDO PRETO - ASSENTO E 

ENCOSTO DE ESPUMA 

LAMINADA, ASSENTO 

30MM E ENCOSTO 25MM, 

REVESTIDA EM COURO 

ECOLÓGICO DIMENSÕES 

APROXIMADAS: ALTURA: 85 

CM ALTURA ENCOSTO: 36 

CM LARGURA ASSENTO: 43 

CM PROFUNDIDADE 

ASSENTO: 39 CM, 

CAPACIDADE DE CARGA 120 

KG. GARANTIA MÍNIMA DE 

12 (DOZE) MESES. 

83    

6.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
CJ 

SEMCT 

SEMDE 

CONJUNTO DE 

MESAS E 4 

CADEIRAS DE 

PLÁSTICO 

MESA DE PLÁSTICO, 

MATERIAL POLIPROPILENO 

COM ADITIVOS ANTI UV, NA 

COR BRANCA, PRODUTO 

MONOBLOCO (PERMITE 

EMPILHAMENTO DE ATÉ' 20 

UNIDADES), LAVÁVEL, 

RESISTENTE E EMPILHÁVEL, 

COM CAPACIDADE PARA 

SUPORTAR NO MÍNIMO 20 

KG E ATÉ 100 KG 

DISTRIBUÍDOS. PERMITE 

ACOMODAÇÃO PARA ATÉ' 4 

LUGARES. CADEIRA DE 

PLÁSTICO COM APOIO PARA 

OS BRAÇOS, MATERIAL 

POLIPROPILENO COM 

ADITIVOS ANTI UV, NA COR 

BRANCA, PRODUTO 

20    
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MONOBLOCO (PERMITE 

EMPILHAMENTO DE ATÉ' 30 

UNIDADES), LAVÁVEL, 

RESISTENTE E EMPILHÁVEL 

COM CAPACIDADE PARA 

SUPORTAR 

APROXIMADAMENTE 182 

KG. GARANTIA MÍNIMA DE 

12 (DOZE) MESES. 

7.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

ARQUIVO DE AÇO 

COM 4 GAVETAS 

 

ARQUIVO CONFECCIONADO 

EM CHAPAS DE AÇO, COM 

04 GAVETAS PARA PASTA 

SUSPENSA. SISTEMA DE 

DESLIZAMENTO 04 COM 

ROLAMENTOS EM AÇO, 

PUXADORES CROMADOS 

(PVC) E PORTA ETIQUETA 

ESTAMPADO, FECHADURA 

COM TRANCA SIMULTÂNEA. 

TRATAMENTO 

FOSFATIZANTE 

ANTICORROSIVO E PINTURA 

ELETROSTÁTICA. 

DISPONÍVEIS NAS CHAPAS 

24, COM DIMENSÕES 

APROXIMADAS (AXLXP): 

(1,30M X 0,40M X 0,70M) A 

(1,40M X 0,50M X 0,80M). 

COR: CINZA. GARANTIA 

MÍNIMA 12 (DOZE) MESES. 

26    

8.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

GAVETEIRO 

VOLANTE COM 4 

GAVETAS 

GAVETEIRO VOLANTE, COM 

QUATRO GAVETAS COM 

CHAVES, TAMPO SUPERIOR 

EM MDF DE 25MM DE 

ESPESSURA, MEDINDO 

APROXIMADAMENTE 

450MM X 500MM X 650 

MM, REVESTIDO COM 

LAMINADO MELAMÍNICO 

DE BAIXA PRESSÃO AMBAS 

AS FACES, ENCABEÇADA EM 

BORDA COM ESPESSURA DE 

NO MÍNIMO 2,0MM NA 

MESMA COR DO TAMPO 

COM ALTA RESISTÊNCIA A 

IMPACTOS E ABRASÃO. 

CORPO DO GAVETEIRO E 

GAVETAS EM MDF 

REVESTIDO COM 

LAMINADO MELAMÍNICO 

DE BAIXA PRESSÃO COM NO 

MÍNIMO 15 MM DE 

ESPESSURA. COR CINZA. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 

(DOZE) MESES. 

49    
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9.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 
QUADRO BRANCO 

QUADRO BRANCO NÃO 

MAGNÉTICOS MEDIDAS 

APROXIMADAS: 90 X 60 CM, 

CONFECCIONADO EM MDF 

COM 9MM DE ESPESSURA, 

SOBREPOSTO POR 

LAMINADO MELAMÍNICO 

BRANCO. MOLDURA EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO. 

CANTOS ARREDONDADOS 

OU CANTOS COM 

PROTEÇÃO PLÁSTICA. 

SISTEMA DE FIXAÇÃO 

INVISÍVEL. ACOMPANHA KIT 

PARA INSTALAÇÃO E 

SUPORTE (30CM) PARA 

MARCADOR E APAGADOR 

COM PROTEÇÃO PLÁSTICA 

NOS CANTOS. COR DA 

MOLDURA: ALUMÍNIO 

FOSCO. 

33    

10.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

 

SEMDE 

 

VENTILADOR DE 

COLUNA 

VENTILADOR DE COLUNA 

COM DIÂMETRO MÍNIMO 

DE 50 CM. 03 NÍVEIS DE 

VELOCIDADE. POTÊNCIA 

MÍNIMA DE 120W. 

REGULAGEM DE 

INCLINAÇÃO  MANUAL, 

OSCILAÇÃO HORIZONTAL 

AUTOMÁTICA. SILENCIOSO. 

HÉLICE DE 6 PÁS. TENSÃO 

110V OU BIVOLT. COR 

PRETO. GARANTIA MÍNIMA 

DE 12 (DOZE) MESES. 

27    

11.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

VENTILADOR DE 

PAREDE 

VENTILADOR DE PAREDE 

COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 

170 W, ROTAÇÃO DE 1400 

RPM, DIÂMETRO 

APROXIMADO DA HÉLICE DE 

60 CM, GRADE REMOVÍVEL, 

ÁREA DE VENTILAÇÃO DE 40 

M2, 03 HÉLICES, TRAVA DE 

SEGURANÇA, AJUSTE DE 

VELOCIDADE. BIVOLT. COR 

PRETO. GARANTIA MÍNIMA 

DE 12 (DOZE) MESES. 

21    

12.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 
PROJETOR 

PROJETOR MULTIMÍDIA 

COM AS SEGUINTES 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

SISTEMA DE PROJEÇÃO 

COM TECNOLOGIA 3LCD DE 

3 CHIPS. MODO DE 

PROJEÇÃO: 

FRONTAL/TRASEIRO/TETO. 

LCD SCREEN: 0,55 

17    



 

32 

POLEGADAS (D7). MÉTODO 

DE PROJEÇÃO: MATRIZ 

ATIVA TFT DE POLISSILÍCIO. 

480.000 PIXELS (800 X 600) X 

3. SAÍDA DE LUZ COLORIDA: 

3300 LUMENS. SAÍDA DE 

LUZ BRANCA: 3300 

LUMENS. RAZÃO DE 

ASPECTO: 4:3. RESOLUÇÃO 

NATIVA SVGA. LÂMPADA 

210W UHE. DURAÇÃO DA 

LÂMPADA DE 10.000 HORAS 

(ECO). 6.000 HORAS 

(NORMAL). CORREÇÃO DE 

KEYSTONE: HORIZONTAL: -

30° +30°. VERTICAL: -30° 

+30. RAZÃO DE CONTRASTE: 

ATÉ 15,000:1. REPRODUÇÃO 

DE COR: ATÉ R: ATÉ 1 

BILHÃO DE CORES. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 

(DOZE) MESES. 

13 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND 

SEMCT 

SEMDE 
TELEVISÃO 40” 

TELEVISOR 40” SMART TV 

LED, COM TELA 40", 

RESOLUÇÃO MÍNIMA ULTRA 

HD, MÍNIMO DE 2 

ENTRADAS HDMI, MÍNIMO 

DE 1 ENTRADA USB, TAXA 

DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA 

DE 60 HZ, VOLTAGEM 110 

OU BIVOLT, WI-FI 

INTEGRADO, CONVERSOR 

DIGITAL INTEGRADO, 

CLASSIFICAÇÃO 

ENERGÉTICA A, CONTROLE 

REMOTO. GARANTIA 

MÍNIMA DE 12 (DOZE) 

MESES. 

23    

13.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 
TELEVISÃO 40” 

TELEVISOR 40” SMART TV 

LED, COM TELA 40", 

RESOLUÇÃO MÍNIMA ULTRA 

HD, MÍNIMO DE 2 

ENTRADAS HDMI, MÍNIMO 

DE 1 ENTRADA USB, TAXA 

DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA 

DE 60 HZ, VOLTAGEM 110 

OU BIVOLT, WI-FI 

INTEGRADO, CONVERSOR 

DIGITAL INTEGRADO, 

CLASSIFICAÇÃO 

ENERGÉTICA A, CONTROLE 

REMOTO. GARANTIA 

MÍNIMA DE 12 (DOZE) 

MESES. 

7    
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14.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 
TELEFONE SEM FIO 

TELEFONE SEM FIO COM 

VISOR DE NO MÍNIMO 1,4”. 

AGENDA TELEFÔNICA PARA 

50 NÚMEROS. FREQUÊNCIA 

DE 1.9 GHZ. IDENTIFICADOR 

DE CHAMADA. MEMÓRIA 

DO IDENTIFICADOR DE 

CHAMADAS: 20. REGISTRO 

DE CHAMADAS EFETUADAS, 

PERDIDAS E RECEBIDAS. 

CAMPAINHA COM AJUSTE 

DE VOLUME. BATERIA 

RECARREGÁVEL NI-MH (AAA 

X 2). APARELHO COM AS 

SEGUINTES FUNÇÕES: 

LOCALIZADOR DE FONE, 

RELÓGIO, FLASH, BLOQUEIO 

DE TECLAS, MUDO. 

IDIOMAS DO LCD: MÍNIMO 

PORTUGUÊS, INGLÊS E 

ESPANHOL. COR PRETO. 110 

V OU BIVOLT. GARANTIA 

MÍNIMA DE 12 (DOZE) 

MESES. 

27    

15.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

FOGÃO 4 BOCAS 

AUTOMATICO 

BRANCO BIVOLT 

FOGÃO A GÁS, DOMÉSTICO, 

4 BOCAS, FORNO AUTO-

LIMPANTE, ACENDIMENTO 

AUTOMÁTICO, MESA EM 

AÇO INOXIDÁVEL, TAMPO 

EM VIDRO TEMPERADO, 

COR BRANCA. GARANTIA 

MÍNIMA DE 12 (DOZE) 

MESES. COR BRANCA 

11    

16.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

REFRIGERADOR 

FROST FREE 1 

PORTA BRANCO 

REFRIGERADOR FROST-

FREE 1 PORTA COM 

CAPACIDADE MÍNIMA DE 

342 LITROS E ACABAMENTO 

NA COR BRANCA. 

ALIMENTAÇÃO 110 VOLTS. 

CAPACIDADE DE 

ARMAZENAGEM DO 

REFRIGERADOR: 295 

LITROS. CAPACIDADE DE 

ARMAZENAGEM DO 

CONGELADOR: 47 LITROS. 

PRATELEIRAS REGULÁVEIS E 

REMOVÍVEIS. DIMENSÕES 

APROXIMADAS (LXAXP): 

61,6 X 170 X 69,1 CM. 

CLASSIFICAÇÃO 

ENERGÉTICA: A. GARANTIA 

MÍNIMA DE 12 (DOZE) 

MESES. 

10    
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17.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

MICRO-ONDAS 

BRANCO 20L 

FORNO DE MICRO-ONDAS 

20 LITROS 110V NA COR 

BRANCO; OPÇÕES DE 

TEMPERATURA 

AUTOMÁTICO; POTÊNCIA 

DE NO MÍNIMO 700W COM 

VÁRIOS NÍVEIS; COM PRATO 

GIRATÓRIO, OPÇÃO DE 

DESCONGELAMENTO E 

TRAVA DE SEGURANÇA. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

CLASSE A. GARANTIA 

MINIMA DE 12 (DOZE) 

MESES. 

13    

18.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

LIQUIDIFICADOR 

DOMÉSTICO 

LIQUIDIFICADOR, 

CAPACIDADE MÍNIMA DE 02 

LITROS: LIQUIDIFICADOR, 

CORPO MATERIAL 

PLÁSTICO, BASE 

ANTIDERRAPANTE, COM 05 

VELOCIDADES, MAIS 

FUNÇÃO LIQUIDIFICA, BATE 

E MISTURA, TENSÃO 

ELÉTRICA(V) 127V; 

CONSUMO (KW/H) 0,6; 

POTÊNCIA MÍNIMA DE 

600WATTS, COPO COM 

BICO E SEM BORRACHA, 

CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 

LITROS. GARANTIA MÍNIMA 

DE 12 (DOZE) MESES. 

12    

19.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 
BATEDEIRA 

BATEDEIRA PLANETÁRIA 

COM 5 VELOCIDADES, 

CONTROLADA POR 

INTERRUPTOR DESLIZANTE 

QUE PERMITE ACIONAR A 

VELOCIDADE ADEQUADA 

PARA CADA TIPO DE MASSA, 

MOVIMENTO PLANETÁRIO 

DO BATEDOR, COM 

BATEDOR EM AÇO 

INOXIDÁVEL PARA MASSAS 

LEVES, BATEDOR EM 

POLICARBONATO EM 

FORMATO ESPECIAL PARA 

MASSAS LEVES, BATEDOR 

EM POLICARBONATO EM 

FORMATO ESPECIAL PARA 

MASSAS MAIS 

ENCORPADAS, BATEDOR EM 

POLICARBONATO NO 

FORMATO DE GANCHOS 

PARA MASSAS SECAS E 

PESADAS, TIGELA COM 

GRANDE CAPACIDADE, 

TIGELA GIRATÓRIA E 

3    
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ROSQUEADA NA BASE, COM 

DISCOS DE REGULAGEM, 

PORTA-FIO, VOLTAGEM 110 

V, DIMENSÕES DO 

PRODUTO: 390 X 320 MM, 

PESO DO PRODUTO 4,570 

KG. GARANTIA MÍNIMA DE 

12 (DOZE) MESES. 

20.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

KIT REGULADOR 

VALVULA GAS 

FOGAO COM 

MANGUEIRA 

KIT DE INSTALAÇÃO DE GÁS 

DE COZINHA PARA BOTIJÃO 

13KG COMPOSTO DE 01 

MANGUEIRA DE NO 

MÍNIMO 1,25M, 02 

ABRAÇADEIRAS, 01 

REGULADOR DE PRESSÃO 

COM REGISTRO 

BORBOLETA, 

HOMOLOGADOS E 

APROVADOS PELO 

INMETRO. 

14    

21.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

GARRAFA 

TÉRMICA 1 LITRO 

GARRAFA TÉRMICA - DE 

PRESSÃO (SERV-JATO), 

TAMPA E FUNDO DE 

POLIPROPILENO; COM ALÇA 

LISA, AMPOLA EM VIDRO 

TEMPERADO, CAPACIDADE 

DE 01 LITRO. DEVERÁ 

CONTER ETIQUETA COM A 

IDENTIFICAÇÃO DO 

PRODUTO E DO 

FABRICANTE. 

39    

22.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 
JOGO DE PRATOS 

JOGO DE PRATOS DE 

JANTAR, EM VIDRO 

TEMPERADO 

TRANSPARENTE, RASOS, 

MEDIDAS APROXIMADAS: 

1,90 CM DE ALTURA, 23 CM 

DE LARGURA, 23 CM DE 

COMPRIMENTO COM PESO 

APROXIMADO DE 0,360 KG. 

EMBALAGEM CONTENDO 

06 PEÇAS 

21    

23.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 
JOGO DE COPOS 

JOGO DE COPOS DE VIDRO 

– JOGO COM 06 PEÇAS, 

CILÍNDRICO LISO 

TRANSPARENTE, PARA 

ÁGUA, CAPACIDADE PARA 

350ML, FUNDO 

REFORÇADO, COM 

APROXIMADAMENTE 12 CM 

DE ALTURA E 8,1 CM DE 

DIÂMETRO DE BOCA. 

27    
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24.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND  

JARRA DE VIDRO 2 

LITROS 
JARRA DE VIDRO 2 LITROS 55    

25.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

FAQUEIRO COM 24 

PEÇAS 

FAQUEIRO CONTENDO 24 

PEÇAS, SENDO 6 FACAS 

SERRILHADAS, 6 GARFOS DE 

MESA; 6 COLHERES DE 

MESA E 6 COLHERES DE 

CHÁ, COM LÂMINAS E 

CABOS EM AÇO INOX. 

20    

26.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

JOGO DE FACAS 

PARA COZINHA 

JOGO DE FACAS PARA 

COZINHA 9 PEÇAS EM INOX 
16    

27.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

KIT COLHER PARA 

COZINHA 

CONJUNTO DE COLHERES 

PARA COZINHA, COM 6 

UNIDADES: 1 COLHER DE 

ARROZ 24X7,5 CM + 1 

COLHER DE SOPA 30X9,4 CM 

+ 1 GARFO 31X3,4 CM + 1 

COLHER DE VAZAMENTO 

30X9,3 CM + 1 TURNER 

31,8X9,7 CM + 1 TURNER 

VAZAMENTO 32,9X8,2 CM. 

MATERIAL: 100% AÇO 

INOXIDÁVEL. PESO DA 

UNIDADE: 

APROXIMADAMENTE 500 G. 

17    

28.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

DISPENSER PARA 

COPO 

DESCARTAVEL 

DISPENSER (SUPORTE) 

PARA COPO DESCARTÁVEL 

DE 200ML DE ÁGUA EM AÇO 

INOX, TIPO VERTICAL PARA 

ARMAZENAMENTO DE NO 

MÍN. 100 COPOS, CORPO 

EM ACRÍLICO, COM GARRA 

NA BASE PARA AJUSTE DA 

SAÍDA DO COPO OU 

ALAVANCA PARA DISPENSA 

DO COPO, C/ SUPORTE PARA 

FIXAÇÃO NA PAREDE. 

18    

29.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

EXTENSÃO 

ELETÉTRICA 10M 

EXTENSÃO ELÉTRICA DE 

10M - 

COMPRIMENTO 10M, COR 

PRETA, COM 5 TOMADAS 

FÊMEAS 20A, COM PLUGUE 

TERRA, NOVO PADRÃO, 

SEÇÃO NOMINAL DE 2,5. 

48    

30.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 
LIXEIRA 10 LITROS 

LIXEIRA 10 LITROS - 

POLIPROPILENO 

ULTRARRESISTENTE, SEM 

TAMPA. 

119    

31.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

LIXEIRA COM 

TAMPA 100 LITROS 
LIXEIRA PLÁSTICA DE 100 

LITROS - LIXEIRA TUBULAR 

43    
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COM TAMPA 100 LITROS 

PARA RESÍDUO COMUM. 

32.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 
FILTRO DE LINHA 

FILTRO DE LINHA – 3 

METROS 05 ENTRADAS DE 

ENERGIA; FUSÍVEL DE 

SEGURANÇA;3 PINOS TIPO 

FÊMEA. EXTENSÃO MÍNIMA 

DO CABO: 3M; BIVOLT: 

110V-220V, 10A; BOTÃO 

LIGA/DESLIGA C/LED 

INDICADOR. 

73    

33.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

MANGUEIRA 30 

METROS 

MANGUEIRA TIPO JARDIM, 

PARA USO GERAL, COM 

DIÂMETRO DE 1/2'' E 

CAPACIDADE DE PRESSÃO 

DA ÁGUA DE ATÉ 10 BAR. 

CAMADA INTERNA E 

EXTERNA EM PVC FLEXÍVEL. 

CAMADA INTERMEDIÁRIA 

EM FIO DE POLIÉSTER 

TRANÇADO. O PRODUTO 

DEVERÁ VIR 

ACOMPANHADO DE 

ENGATES RÁPIDOS E 

ESGUICHO. A EMBALAGEM 

DEVERÁ CONTER 

INFORMAÇÕES DO 

PRODUTO E DADOS DO 

FABRICANTE. ROLO COM 30 

METROS DE 

COMPRIMENTO. 

7    

34.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

ESCADA 

EXTENSIVA 10 

DEGRAUS 

ESCADA DE ALUMÍNIO 

PROFISSIONAL, 

REFORÇADA, COM 10 

DEGRAUS, MULTIUSO, 

ABERTA EM “A” E 

EXTENSIVA, RESISTENTE ATÉ 

120 KILOS, COM RODÍZIOS 

NA PARTE SUPERIOR, 

DEGRAUS RANHURADOS, 

EM SAPATA DE BORRACHA 

ANTIDERRAPANTE. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 

(DOZE) MESES. 

6    

35.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

ESCADA 

DOMESTICA 4 

DEGRAUS 

ESCADA DE ALUMÍNIO 

DOMESTICA 4 DEGRAUS 

ESCADA DOMÉSTICA, 

MATERIAL: ALUMÍNIO, 

NÚMERO DEGRAUS: 4 UN, 

REVESTIMENTO DEGRAUS: 

TAPETE ANTIDERRAPANTE, 

TIPO PINTURA: EPÓXI, TIPO 

DEGRAUS: ARTICULÁVEIS. 

6    
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GARANTIA MÍNIMA DE 12 

(DOZE) MESES. 

36.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 
CABO P10 – P10 

CABO P10 X P10 NAS 

PONTAS; COMPRIMENTO 

DE 10 METROS, ESPESSURA 

2 X 1,0MM, MONO. 

21    

37.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 
CABO P10 – P2 

CABO P2 ESTÉREO X P10 

MONO PLUGS METAL 

ESTÉREO COMPATÍVEL COM 

CAIXAS ACÚSTICAS E MESAS 

DE SOM BITOLA EXTERNA 

3,5MM CONDUTOR 2X0 

14MM ISOLAMENTO PP 

COMPOSTO PP 

SEMICONDUTOR. 

21    

38.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 
CABO XLR 

CABO PARA MICROFONE 

XLR MACHO X FÊMEA 

PROFISSIONAL - 10 METROS 

22    

39.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

SUPORTE PARA 

MICROFONE 

SUPORTE PARA 

MICROFONE, MATERIAL 

BASE SUSTENTAÇÃO FERRO, 

FORMATO BASE TRIPÉ 

DOBRÁVEL, ACABAMENTO 

SUPERFICIAL PINTURA 

ELETROSTÁTICA, COR 

PRETA, TIPO HASTE 

ARTICULADA COM 

SUPORTE, COMPRIMENTO 

HASTE 100 A 200 CM. 

23    

40.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

MICROFONE COM 

FIO SM58 

MICROFONE COM FIO 

PRETO BRILHANTE CORPO 

METÁLICO COM PINTURA 

DE ALTA RESISTÊNCIA 

RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 

50HZ A 15KHZA 

IMPEDÂNCIA: 350 OHM 

SENSIBILIDADE: 2A1MV/PA 

(- 56 DBV/PA)A PESO 

210GRA APLICAÇÃO: VOCAL 

E INSTRUMENTOS 

CONTEÚDO DA 

EMBALAGEM: 1 

MICROFONE SM-58 P4A 1 

CABO P10/CANNON XLR 

COM 5 METROS DE 

COMPRIMENTO 1 SUPORTE 

DE MICROFONE SP-58 E 1 

ESTOJO PARA TRANSPORTE. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 

(DOZE) MESES. 

18    
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41.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

MICROFONE SEM 

FIO 

MICROFONE SEM FIO - 

TECNOLOGIA DE CONTROLE 

SINTETIZADO PLL COM 48 

CANAIS UHF SELECIONAVA; 

CONSTITUÍDO DE: FAIXA DE 

FREQÜÊNCIA UHF 460-

970MHZ; TELA DE 

INFORMAÇÕES EM LCD; 

DUPLO CIRCUITO DE 

OPERAÇÃO DE ATENUAÇÃO 

DE RUÍDOS COM O USO DA 

ANTENA; A DISTANCIA 

OPERACIONAL PODE 

ATINGIR ATE 100M; 

CONECTOR EMBUTIDO DE 

ENTRADA/SAÍDA; 

SENSIBILIDADE RF: -105 

DBM (S/N-12 DB); SAÍDA DE 

ENERGIA RF: 10MW; 

IMPEDÂNCIA ENTRADA: 

1OWM; IMPEDÂNCIA 

(RECEPTOR): 50 OWM 

(NÍVEL DA ANTENA) /3 

OWM (NÍVEL DO 

MICROFONE); 

ACONDICIONADO EM 

EMBALAGEM APROPRIADA; 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 

(DOZE) MESES; 

ACOMPANHA MANUAL DE 

INSTRUÇÕES. 
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42.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

MESA DE SOM 16 

CANAIS 

MESA DE SOM 16 CANAIS – 

ESPECIFICAÕES MINIMAS:  

MIXER DE 16 CANAIS; 8 

ENTRADAS DE MICROFONE 

(MAX. 10) / 4 ENTRADAS 

ESTÉREO (8 MONO + 4 

ESTÉREO); 4 BARRAMENTOS 

DE GRUPO + 1 

BARRAMENTO ESTÉREO; 4 

SAÍDAS AUX; 

COMPRESSORES DE 1- KNOB 

(CANAIS 1 AO 8); 

GRAVAÇÃO / REPRODUÇÃO 

EM 24-BIT / 192KHZ 2 

ENTRADAS / 2 SAÍDAS 

ATRAVÉS DA PORTA USB; 

COMPATÍVEL COM IPAD (2 

OU POSTERIOR), ATRAVÉS 

DE ADAPTADORES 

APROPRIADOS (APPLE); 

ATENUADOR 26 DB (CANAIS 

DE 1 AO 8); ALIMENTAÇÃO: 

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

INTERNA AUTOMÁTICA 

(100~240VOLTS); +48V 

PHANTOM POWER (CANAIS 
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1 AO 11/12); CONECTORES 

DE SAÍDA XLR 

BALANCEADOS; CHASSIS 

METAL; DIMENSÕES 

(W×H×D): 444 MM X 130 

MM X 500 MM; MODELO DE 

REFERÊNCIA: YAMAHA 

MG16XU. GARANTIA 

MÍNIMA DE 12 (DOZE) 

MESES. 

43.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

MESA DE SOM 8 

CANAIS 

MESA DE SOM 8 CANAIS – 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

BLUETOOTH USB MIXER 

MP3 DIGITAL 8 CANAIS 8 

CANAIS 2+2-BUS LOW-

NOISE MIC PREAMPS FX 

PROCESSOR ENTRADAS DE 

MICROFONE: XLR 

ELETRONICAMENTE 

BALANCEADAS SAÍDA MAIN: 

XLR E P10 DISTORÇÃO 

(THD+N): 0a004% / 0a003% 

– PONDERAÇÃO A 

EQUALIZADOR SHELVING: 

LOW (80 HZ / ± 15 DB) – MID 

(25 KHZ / ± 15 DB) HIGH (12 

KHZ / ± 15 DB)a 

ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (100 

~ 240 V) – 60/50 H. 

GARANTIA MÍNIMA DE 12 

(DOZE) MESES. 

9    

44.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

CAIXA DE SOM 

ATIVA 15 

POLEGADAS 

CAIXA DE SOM ATIVA DE 

300 RWS, BI-AMPLIFICADA, 

COM DUAS VIAS, UM ALTO 

FALANTE DE 15", UM 

DRIVER TITÂNIO, 

COMUNICAÇÃO VIA 

BLUETOOTH, REPRODUTOR 

DE MP3 VIA USB E SD CARD, 

RÁDIO FM, ENTRADA DE 

LINHA BALANCEADAS XLR E 

TRS ¼ ENTRADAS P2 E RCA, 

ENTRADA MICROFONE XLR 

OU P10, SAÍDA DE LINHA 

P10 E XLR, CINCO PRESETS 

DE EQUALIZAÇÃO, BIVOLT 

(100- 240), ANGULAÇÃO 

PARA USO COM MONITOR 

(L/R), ENCAIXE PARA 

PEDESTAL COM TRAVA, 

PESO A PARTIR DE 11 KG ATÉ 

15,5 KG. GARANTIA MÍNIMA 

DE 12 (DOZE) MESES. 
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45.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

CAIXA DE SOM 

AMPLIFICADA 

BLUETOOTH 

CAIXA DE SOM 

AMPLIFICADA  BLUETOOTH 

COM 03 CANAIS DE 

ENTRADA; CANAL 1: 1 

ENTRADA 

MICROFONE/GUITARRA 

(P10 ¼); 01 ENTRADA 

LINHA/GUITARRA ATIVA 

(P10 ¼) COM CONTROLE DE 

VOLUME; CANAL 2: 1 

ENTRADA; 

MICROFONE/GUITARRA 

(P10 ¼); 01 ENTRADA 

LINHA/GUITARRA ATIVA 

(P10 ¼) COM CONTROLE DE 

VOLUME; CANAL 3: 02 

ENTRADAS PARA TECLADO; 

01 ENTRADA DUPLA L&R 

AUXILIAR CD/DVD/MP3-4 

(RCA) COM CONTROLE DE 

VOLUME; 01 ENTRADA SD E 

01 ENTRADA USB COM 

COMANDOS; PLAY, PAUSE, 

AVANÇO E RETORNA. 

SD/USB; 55 WRMS; 110 W 

DE PROGRAMA MUSICAL; 

01 ALTO FALANTE DE 10” E 1 

TWEETER; CONTROLE DE 

GRAVE, MÉDIO E AGUDO; 

SAÍDA AUXILIAR DE ENERGIA 

– AC; LED INDICADOR DE 

CLIP; BAIXO NÍVEL DE 

MICROFONIA; BAIXO NÍVEL 

DE RUÍDO; TENSÃO AC 

120/240 VOLTS; 

DIMENSÕES APROXIMADAS 

(AXLXP) 630 X 440 X 265 

MM. GARANTIA MÍNIMA DE 

12 (DOZE) MESES. 

15    

46.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

CABO HDMI 20 

METROS 

CABO HDMI DE 20 METROS, 

COM EMBALAGEM PARA 

TRANSPORTE E 

PROTETORES PARA AS 

PONTAS DOS CABOS, 

BLINDAGEM TRIPLA PARA 

ISOLAMENTO, COMPATÍVEL 

COM RESOLUÇÕES 480I, 

480P, 720I, 1080I E 1080P. 

35    

47.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

SUPORTE DE CAIXA 

DE SOM VERTICAL 

SUPORTE PARA CAIXA DE 

SOM VERTICAL COM 4 

REGULAGENS DE 

INCLINAÇÃO VERTICAL 

(0º,10º,20º E 30º), PERMITE 

ROTAÇÃO DA CAIXA. EM 

AÇO RESISTENTE COM 

EXCLUSIVO SISTEMA DE 
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REGULAGEM DE 

INCLINAÇÃO, COR:PRETO, 

SUPORTA - 45KG A 90º, 35 

KG A80º, 30KG A 70º, 25 KG 

A 60º. 

48.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

SUPORTE PARA 

CAIXA DE SOM DE 

PAREDE 

SUPORTE DE PAREDE PARA 

CAIXA DE SOM COM 4 

REGULAGEM 

5    

49.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

LIXEIRA 15 LITROS 

COM PEDAL 

LIXEIRA PLÁSTICA COM 

PEDAL 15 LITROS:- LIXEIRA 

COM PEDAL E TAMPA, 

TRAVA INTERNA PARA O 

SACO DE LIXO. 

30    

50.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND 

SEMCT 

SEMDE 

CÂMERA 

FOTOGRÁFICA 

PROFISSIONAL 

CÂMERA FOTOGRÁFICA 

PROFISSIONAL- CAMERA 

FOTOGRAFICA 

PROFISSIONAL 24.2 MP 

DSLR - CAMERA DSLR COM 

FLASH EMBUTIDO; 

MONITOR LCD :TELA LCD DE 

3.0 POLEGADAS, MINIMO 8 

EFEITOS, SENSOR CMOS DE 

24,2 MEGAPIXELS; COM 

GRAVACAO VIDEO FULL HD 

(1080P) EM 24P, 25P E 30P, 

SENSIBILIDADE ISO :100-

6400, NUMERO DE PONTOS 

DE FOCO MINIMO : 9 

PONTOS DE AF,PONTO 

CENTRAL DO TIPO 

CRUZADO, VELOCIDADE DO 

OBTURADOR :30 SEG. A 

1/4000 SEG, TIPO DE 

CARTAO DE 

MEMORIA :SD/SDXC/SDHC, 

EYE-FI, VISUALIZACAO 

DURANTE O DISPARO NAS 

TAXAS DE PROPORCAO PRE-

DEFINIDAS 4:3, 1:1 16:9 OU 

3:2, BATERIAS DE IONS DE 

LITIO, 

CONECTIVIDADE :HDMI, 

NFC, USB, WI-FI, PESO 

MAXIMO 500 GR, DEVERA 

ACOMPANHAR - BATERIA 

ADICIONAL, CASE /BOLSA, 

CABO HDMI, GARANTIA DE 

12 MESES 

3    

51.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDE 

CAFETEIRA 

ELETRICA 

Cafeteira elétrica 

capacidade 02 litros ou 

superior, corpo em aço 

inoxidável 430 e depósito 

em aço inoxidável 304; 

pingadeira removível para 

7    



 

43 

fácil limpeza; torneiras com 

visor de nível para água e 

café; resistência tubular e 

termostato regulável de 20° 

a 120°; aquecimento em 

banho-maria; tensão 110V. 

12 (doze) meses de garantia 

fornecida pelo fabricante. 

52.1 EXCLUSIVO 
ME/EPP/MEI 

UND SEMDE FREEZER VERTICAL 

Freezer vertical 228 litros; 

04 cestos deslizantes e 

removíveis; 

armazenamento de 228 

litros; capacidade bruta 276 

litros. Controle externo de 

temperatura, pés com 

rodízios para transporte, 

cor: branco. Classificação de 

consumo energia A. função 

freezer. Tensão: 110V. 12 

(doze) meses de garantia 

fornecida pelo fabricante. 

2    

53.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDE 

APARELHO 

TELEFONE TIPO 

HEADSET 

Telefone headset com base 

discadora, com os seguintes 

parâmetros técnicos: a) 

Deve possuir alimentação 

de energia através da 

própria linha telefônica; b) 

Deve possuir  controle do 

volume de receptação; c) 

Deve possuir controle do 

volume da campainha; d) 

Deve possuir funcionalidade 

para atendimento 

automático; e) Deve possuir 

modo de discagem para tom 

e pulso; f) Deve possuir base 

discadora com teclado para 

discagem e atendimento; g) 

Deve possuir headset com 

tiara de haste metálica de 

aço; h) Deve possuir headset 

com monofone que permita 

ajuste para o ouvido direito 

e esquerdo; i) Deve possuir 

cabo de conexão telefônica 

padrão RJ; j) Deve possuir 

ajuste de tempo de flash, 

com no mínimo 100, 300 e 

600 ms; k) Deve permitir uso 

com pabx;  l) Deve possuir 

ajuste de posição do 

microfone para conforto do 

operador; m) Deve possuir 

botões de flash, mudo e 

rediscagem; n) Deve possuir 

homologação pela ANATEL; 
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o) Deve possuir garantia de 

12 (doze) meses para todos 

os seus componentes. 

54.1 EXCLUSIVO 
ME/EPP/MEI 

UND SEMDE 

BEBEDOURO 

INDUSTRIAL 

Bebedouro refrigerado 

indústria l25 litros ou 

superior, água filtrada, fria, 

com aparador de água 

frontal em chapa de aço 

inox, com dreno. Ideal para 

ambientes de grande 

movimento. Como postos 

de gasolina, fábricas, igrejas, 

academia, restaurantes, 

padarias, supermercado, 

etc. Especificação:                                                                                

*Corpo e estrutura em aço 

inox 430. Tampa e pés 

reguláveis de plástico (ABS 

injetado):  CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO ESTIMADO 

POR HORA: - COPO 200 ML: 

125 - SQUEEZE 410 ML: 6L - 

GARRAFA 600ML: 42 - 

GARRAFÃO 5L: 5.                                                                                                          

MEDIDAS APROXIMADAS 

DO PRODUTO: DIMENSÕES 

(CxAxP) SEM EMBALAGEM:                                                                                                                          

*ALTURA: 75CM                                                                                                                        

*LARGURA: 32CM                                                                                                             

*PROFUNDIDADE: 48CM                                                                                                    

*PESO: 18KG                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Garantia de 1 (um) ano 

contra defeitos de 

fabricação pelo fabricante                                                                                                                            

*Aparador de água 

(pingadeira) em aço Inox 

430;                                

*Serpentina em aço inox 

304 (interna);                                                                

*Reservatório em 

polipropileno atóxicos;                                                      

*Isolamento térmico PS;                                                                                             

*Boia controladora de nível 

de água;                                                               

*Tomada de 3 pinos 

conforme a norma da 

ABNT/nbr/603351;         

*Certificado pelo INMETRO;                                                                                      

*Baixo consumo de energia;                                                                                       

*Termostato com 7 níveis 

para controle de 

temperatura;                  *Gás 

ecológico R134A;                                                                                                    

*Refrigeração por 

compressor que garante 

maior eficiência;            

*Tensão/Potência: 127V;                                                                                           
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*Armazenamento mínimo 

de 16 litros de água gelada.                      

Acompanhado de manual de 

instalação, kit instalação e 

filtro. 

12 (doze) meses de garantia 

fornecida pelo fabricante. 

55.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS BEBEDOURO 

Motor: 120w - 60Hz; 

Consumo Energia 

(Kwh/mês) 4,7 (127v) / 4,4 

(220v) 

Capacidade interna: 1,3 L 

Temperatura de 

resfriamento: 10º C 

Vazão Nominal: 40L/h 

Dimensões (LxAxP): 

35x108x68cm COR:INOX 

23    

56.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS BATEDEIRA 

Tipo: 4 velocidades - 2 

tigelas 

Capacidade: 4 litros e 2 litros 

Quantidade de batedores: 1 

par Aço cromado 

Função turbo 

Base com sistema giratório 

Porta-fio 

Luz indicadora de 

funcionamento 

Base antiderrapante 

Trava de segurança 

Pode ser usada como 

portátil 

Potência: 350 W 

Consumo: 0,35 kW/h 

Frequência: 60 Hz 

Altura: 35 cm 

Largura: 32 cm 

Profundidade: 22 cm 

Peso: 1,18 kg 

Bivolts COR: BRANCA 

Garantia: 01 ano 

10    

57.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS 

BEBEDOURO COM 

ADAPTÇÃO PARA 

DEFICIENTESS 

Bebedouro Acessível em 

Inox 

Instalação acessível para 

cadeirantes; 

Teclas de acionamento com 

instruções em Braile; 

Sensor infravermelho de 

acionamento da água 

Revestimento externo em 

chapa de aço inox 

Motor hermético com 

tensão 127v ou 220v  

Regulagem da temperatura 

da água 

16    



 

46 

Medidas: (45cm x 47cm x 

46cm) AxLxP – COR INOX 

58.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS 

ESPREMEDOR DE 

SUCO INDUSTRIAL 

Material Jarra: Aço 

Inoxidável com peneira e 

tampa com bica 

Potência: 600 W 

Voltagem: 127/220 V – COR 

BRANCA 

14    

59.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS FERRO DE PASSAR 

Tipo: Elétrico Vapor E Spray 

Tensão Alimentação: 

110/220 V 

Anti-Aderente, Auto 

Limpante, Lâmpada Piloto 

controle de temperatura  

Consumo: 0,96 Kw/H – COR 

BRANCA 

30    

60 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMDS FOGÃO 4 BOCAS 

Material: Aço Inoxidável 

Aplicação: Doméstica Tipo 

Fogão: Convencional 

Quantidade Bocas: 4 Un 

Forno Autolimpante, Timer, 

Acendimento Automático 

Voltagem: Bivolt V Cor: Inox 
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60.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS FOGÃO 4 BOCAS 

Material: Aço Inoxidável 

Aplicação: Doméstica Tipo 

Fogão: Convencional 

Quantidade Bocas: 4 Un 

Forno Autolimpante, Timer, 

Acendimento Automático 

Voltagem: Bivolt V Cor: Inox 
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61.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS FOGÃO 5 BOCAS 

Material: Aço Inoxidável 

Aplicação: Doméstica 

Tipo Fogão: Convencional 

Quantidade Bocas: 5 Un 

 Forno Autolimpante,  

Timer, Acendimento 

Automático Voltagem: 

Bivolt V Cor: Inox 

14    

62.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS 

FOGÃO 

INDUSTRIAL 

Material: Ferro Fundido 

Funcionamento: Gás 

Tipo Acendimento: 

Automático 

Comprimento: 200 Cm 

Largura: 116 Cm 

Altura: 80 Cm 

Chapa Bifeteira,  

3 Bocas Simples,  

3 Bocas Duplas, 

Quantidade Bocas: 6 Un 

Aplicação: Cozinhar E Assar 

Alimentos  COR PRETO 
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63.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS FORNO ELÉTRICO 

Voltagem: 110/220 V 

Capacidade: 42 L 

Características Adicionais: 2 

Resistências, Grade 

Deslizante, Bandeja , 

Lâmpada Potência: 2.000 W 

Material Interno: Aço 

Inoxidável Material Externo: 

Aço Inoxidável – cor inox 

16    

64.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS 

FREEZER 

HORIZONTAL 

Tipo: Horizontal 

Capacidade: 566,30 L 

Quantidade Tampas: 3 Um 

Cor: Branca Tensão 

Alimentação: 220 V 

7    

65 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMDS FREEZER VERTICAL 

Tipo: Vertical 

Capacidade: 550 L 

Tipo Portas: Frontais 

Sistema degelo: Frost Free 

Tensão alimentação: BI v 

Características Adicionais: 

Porta Vidro Antiembaçante 

E Fechamento Automático 

Quantidade Portas: 2 Um – 

cor branco 
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65.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS FREEZER VERTICAL 

Tipo: Vertical 

Capacidade: 550 L 

Tipo Portas: Frontais 

Sistema degelo: Frost Free 

Tensão alimentação: BI v 

Características Adicionais: 

Porta Vidro Antiembaçante 

E Fechamento Automático 

Quantidade Portas: 2 Um – 

cor branco 

3    

66 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMDS 

GELADEIRA 

DUPLEX 

Capacidade total Líquida: 

500 litro Quantidade de 

portas: 02 portas; Deve 

possuir tecnologia Frost 

Free; Gás refrigerante não  

agressivo ao meio ambiente; 

Ajuste das temperaturas do 

freezer e do refrigerador 

reguladas individualmente; 

3 Prateleiras reguláveis;  

Dispositivos porta ovos; 

Gaveta para vegetais e 

frutas; Pés reguláveis; 

Iluminação interna; 

Classificação energética 

Classe A; Possuir selo 

PROCEL; Alimentação 

Elétrica: Bi volts Dimensões 

aproximadas: (AXCXP) 

186,5*70,2*73,3CM Peso 
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aproximado: 84,5KG – cor 

branca 

66.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS 

GELADEIRA 

DUPLEX 

Capacidade total Líquida: 

500 litro Quantidade de 

portas: 02 portas;Deve 

possuir tecnologia Frost 

Free; Gás refrigerante não  

agressivo ao meio 

ambiente;Ajuste das 

temperaturas do freezer e 

do refrigerador reguladas 

individualmente; 3 

Prateleiras reguláveis; 

Dispositivos porta 

ovos;Gaveta para vegetais e 

frutas;Pés reguláveis ; 

Iluminação interna; 

Classificação energética 

Classe A; Possuir selo 

PROCEL; Alimentação 

Elétrica: Bi volts  Dimensões 

aproximadas: (AXCXP) 

186,5*70,2*73,3CMPeso 

aproximado: 84,5KG - cor 

branca 

3    

67 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMDS 

GELADEIRA 

simples 

Características: 

Tipos de geladeira: Duplex 

Capacidade Total de 

Armazenamento: 375 

Capacidade do Refrigerador 

(em litros): 288 

Capacidade do freezer (em 

litros): 86 

Material/Composição: 

Metal e plástico 

Consumo (Kw/h): 54 

Tipo de Degelo: Frost Free 

Selo Proce 

Eficiência energética: A 

Porta ovos 

Painel: Digital 

Controle de temperatura: 

Sim 

Número de portas: 2 

Dreno de degelo: Sim 

Dimensões: 

Altura: 176 cm 

Largura: 62.1 cm 

Profundidade: 75.5 cm 

Peso: 58 kg – cor branca 

19    

67.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS 

GELADEIRA 

simples 

Características: 

Tipos de geladeira: Duplex 

Capacidade Total de 

Armazenamento: 375 

Capacidade do Refrigerador 
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(em litros): 288 

Capacidade do freezer (em 

litros): 86 

Material/Composição: 

Metal e plástico 

Consumo (Kw/h): 54 

Tipo de Degelo: Frost Free 

Selo Proce 

Eficiência energética: A 

Porta ovos 

Painel: Digital 

Controle de temperatura: 

Sim 

Número de portas: 2 

Dreno de degelo: Sim 

Dimensões: 

Altura: 176 cm 

Largura: 62.1 cm 

Profundidade: 75.5 cm 

Peso: 58 kg – cor branca 

68.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS LIQUIDIFICADOR 

Capacidade: 2 litros 

Potência: 350 W 

Voltagem: 110/ 220 

Função Pulsar/ tritura gelo 

Características adicionais: 3 

velocidades Filtro e batedor 

– cor branca 
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69.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS 

LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 

Material Copo: Aço 

Inoxidável 

Material Base: Alumínio 

Capacidade: 4 L 

Potência Motor: 1,5 Cv 

Tensão Nominal: 110/220 V 

Material Hélice: Aço 

Inoxidável 

Material Tampa: Aço 

Inoxidável – cor inox 
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70.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS 

MÁQUINA DE 

LAVAR  

ROUPAS 15 KG 

 

Capacidade da lavagem: 15 

kg Abertura da tampa: 

superior Ciclo de lavagem: 7 

Quantidade de enxágues: 5 

Dimensões (AxLxP): 106,8 x 

66,5 x 73 cm Peso: 44,9 

Voltagem: Bivolts  

Selo Procel A 

Consumo: 0,38 kWh/Ciclo – 

cor branca 
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71.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS MICROONDAS 

Capacidade 30 litros 

painel com controle 

eletrônico funções 

descongelamento e 

cozimento pré-programado 

prato giratório – cor branca 
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900w tensão 127/220v 

produto certificado pelo 

inmetro 

72.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS RÁDIO PORTÁTIL 

Aparelho de Som Portátil: 2 

alto-falantes; Entrada para 

USB 1.0 e 2.0 para 

reprodução de arquivos 

MP3 e WMA; Display LCD; 

Rádio AM | FM estéreo; 

Funções Program, Repeat e 

Random; Relógio digital; 

Standby; CD Player, e 

bluethoot – cor preto 
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73 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMDS REFRIGERADOR  

Frost free, capacidade de 

armazenamento 375 litros; 

Cor: branca;   Tensão: 

Bivolts;   prateleiras 

removíveis de vidro 

temperado para latas, 

laticínios, garrafas, diversos, 

porta-ovos removível, 

separador de garrafas, 

prateleira no congelador 

removível, fôrmas de gelo;  

Caractéristicas: degelo 

automático, iluminação 

interna, compartimento de 

congelamento rápido, pés 

niveladores, painel 

eletrônico frontal externo, 

sistema de ultra 

conservação;  

PORTA: reversível, com 

fechamento automático. 

13    

73.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS REFRIGERADOR 

Frost free,capacidade de 

armazenamento 375 litros;  

Cor: branca;  

Tensão: Bivolts;   

prateleiras removíveis de 

vidro temperado para latas, 

laticínios, garrafas, diversos, 

porta-ovos removível, 

separador de garrafas, 

prateleira no congelador 

removível, fôrmas de gelo;  

Caractéristicas: degelo 

automático, iluminação 

interna, compartimento de 

congelamento rápido, pés 

niveladores, painel 

eletrônico frontal externo, 

sistema de ultra 

conservação;  

4    
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PORTA: reversível, com 

fechamento automático. 

74.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS SANDUICHEIRA 

Alumínio Com Revestimento 

Atiaderente 

Tensão: 110/220 V 

Funções Grill e Sanduicheira 

coletor de gordura – COR 

PRETA 

21    

75.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS TANQUINHO 

Capacidade de 16 kg 

Semiautomatica Lavagem 

por turbilhonamento filtro 

para fiapos dispenser para 

sabão e amaciante Bivolts – 

COR BRANCA 

10    

76.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS 

TELEVISÃO SMART 

TV 32 POLEGADAS 

Design Slim; Visor Full HD, 

om resolução de imagem 

1366 x 768 (HD) ou superior; 

Frequência de tela mínima 

de 60Hz; Áudio com 

potência sonora (RMS) 

mínima de 10W; com Wi-Fi 

Embutido, com Processador 

Quad Core ou Dual Core, 

Conversor Digital Integrado; 

Conectividade mínima: 

HDMI = 2 conexões, USB = 1 

conexão, 1 Entrada de 

Componente (Y/Pb/PR), 1 

Entrada de Vídeo Composto 

(AV), 1 Ethernet (LAN), 1 

Saída de Áudio Digital, 1 

Entrada de RF 

(terrestre/entrada de cabo) 

e Rede Sem Fio Integrada. O 

equipamento deve possuir 

recursos ecológicos e Selo 

Procel A, com fonte de 

alimentação bivolt, 

contendo: controle remoto 

(com baterias inclusas), 

cabo de força, manual do 

usuário em língua 

portuguesa e manual 

eletrônico. COR PRETA 

10    

77 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMDS 

TELEVISÃO SMART 

TV 49 POLEGADAS 

Tela Plana de LED com 

tamanho minimo de 49 

polegadas 

com Design Slim; Visor Ultra 

HD (4K),com resolução de 

imagem 3840x2160, 

Frequência de tela de no 

mínimo 120 Hz 

Áudio com potência sonora 

(RMS)mínima de 20W; 
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Convergência com 

espelhamento da TV para 

mobile e do Smartphone 

para TV; Conexão DLNA; 

WiFi Direct; Navegador web; 

com Processador Quad Core 

ou Dual Core; Conectividade 

mínima: HDMI = 3 conexões, 

USB = 2 conexões, 1 Entrada 

de Componente (Y/Pb/PR), 

1 Entrada de Vídeo 

Composto (AV), 1 Ethernet 

(LAN), 1 Saída de Áudio 

Digital, 1 Entrada de RF 

(terrestre/entrada de cabo) 

e Rede Sem Fio Integrada. O 

equipamento deve possuir 

recursos ecológicos e Selo 

Procel A, com fonte de 

alimentação bivolt, 

contendo: controle remoto 

(com baterias inclusas), 

cabo de força, manual do 

usuário em língua 

portuguesa e manual 

eletrônico. COR PRETA 

77.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS 

TELEVISÃO SMART 

TV 49 POLEGADAS 

Tela Plana de LED com 

tamanho minimo de 49 

polegadas 

com Design Slim; Visor Ultra 

HD (4K),com resolução de 

imagem 3840x2160, 

Frequência de tela de no 

mínimo 120 Hz 

Áudio com potência sonora 

(RMS)mínima de 20W; 

Convergência com 

espelhamento da TV para 

mobile e do Smartphone 

para TV; Conexão DLNA; 

WiFi Direct; Navegador web; 

com Processador Quad Core 

ou Dual Core; Conectividade 

mínima: HDMI = 3 conexões, 

USB = 2 conexões, 1 Entrada 

de Componente (Y/Pb/PR), 

1 Entrada de Vídeo 

Composto (AV), 1 Ethernet 

(LAN), 1 Saída de Áudio 

Digital, 1 Entrada de RF 

(terrestre/entrada de cabo) 

e Rede Sem Fio Integrada. O 

equipamento deve possuir 

recursos ecológicos e Selo 

Procel A, com fonte de 

alimentação bivolt, 

contendo: controle remoto 

5    
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(com baterias inclusas), 

cabo de força, manual do 

usuário em língua 

portuguesa e manual 

eletrônico. COR PRETA 

78.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDS VENTILADOR 

Tipo: Mesa 

Potência Motor: 200 W 

Tensão Alimentação: Bivolt  

Material: Aço 

Diâmetro: 50 Cm 

Quantidade Velocidade: 3 

Um – COR PRETO 

180    

79.1 EXCLUSIVO 
ME/EPP/MEI 

UND SEMDS VENTILADOR DE PÉ 

Ventilador de Coluna 

60 cm, oscilante, deve 

possuir base 

desmontável e chave 

de controle de 

velocidade fixada na 

própria coluna. 

Especificações 

Técnicas: - Ventilador 

de  Coluna 60 cm; - 

Cor: Motor e Hélice 

Preto ou Branco; - 

Grade: Cromada ou 

Pintura Epoxi Preta; - 

Coluna: Alumínio 

polido; - Voltagem: 

220V; - Controle de 

Rotação: de 0 a 1150 

RPM; - Potência: 

mínima de 130W; 

Corrente Máxima: 

1,30A / 0,70A; - 

Comprimento do 

Cabo: mínimo de 

1,80m; - Peso: máximo 

de 11,0 kg;- Altura 

Total: mínimo de 2,00 

metro - COR PRETO 

91    

80.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED BALANÇA DIGITAL. 

Capacidade de 30Kg, início 

de pesagem a partir de 5g. 

Prato em aço inox, display 

led, inclui função tara. Tipo 

de alimentação: bateria e 

corrente elétrica. Balança 

50    
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com selo do Inmetro. 

Garantia de 12 meses. 

81.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED  

BALANÇA 

ELETRÔNICA 

ANTROPOMÉTRICA 

Capacidade 200 Kg, peso 

mínimo 1 Kg, divisão 50g. 

Cor predominante branco. 

Display 6 dígitos, teclado 

membrana policarbonato, 

função tara até a capacidade 

máxima da balança. Fonte 

de alimentação externa 

bivolt. Plataforma e coluna 

em aço carbono, pés 

reguláveis (material: 

borracha sintética), tapete 

antiderrapante. 

Antropômetro em alumínio 

anodizado e litografado 

medindo até 2 metros com 

fração de 0,5 cm. Medidas 

da base: 34 x 39 cm (L x C). 

Garantia mínima de 12 

Meses. Homologada pelo 

INMETRO. 

50    

82.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

BALANÇA 

ELETRÔNICA 

PEDIÁTRICA 

Capacidade de até 15 Kg, 

divisão de 5g. Gabinete em 

plástico ABS e concha 

anatômica em polipropileno 

54 x 30 cm. Estrutura interna 

em aço carbono bi 

cromatizado com cobertura 

plástica com pés reguláveis. 

Painel digital com display 

LED com 6 dígitos. Fonte de 

alimentação externa bivolt. 

Certificada pelo INMETRO. 

Garantia mínima de  12 

Meses. 

20    

83.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

BALANÇA 

PLATAFORMA 

DIGITAL 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

300KG/50G 

Balança digital com 

capacidade para 300kg, 

início de pesagem a partir de 

50g. Pés antiderrapantes e 

niveladores. Indicador de 

peso fixado a uma coluna 

articulada, com displays de 

cristal líquido com backlight. 

Plataforma em aço 

inoxidável, base em aço 

carbono de fácil 

higienização. Tara: até a 

capacidade 

máxima.  Bateria interna 

recarregável; fonte 

adaptadora multivoltagem; 

flexibilidade no uso de tara; 

função de tara sucessiva. 
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Medidas da plataforma 

(LxC): 40 x 50 cm; medida da 

coluna: 57,5 cm; medidas 

totais (AxLxC): 85,5 x 40 x 

72,3 cm. Aprovada pelo 

INMETRO. Garantia mínima 

de 12 meses. 

84 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

BALCÃO TÉRMICO 

SELF SERVICE COM 

6 CUBAS QUENTES 

Carro buffet térmico com 

sistema de platibanda, 

servindo também como 

cobertura para as cubas/GN, 

apoiada através de mão-

francesa. Com cobertura de 

vidro curvo inteiro de 4 mm, 

temperatura de 

aquecimento controlada por 

termostato de 20º à 80ºC, 

pés cromados 

confeccionados com tubo 

inteiro, totalmente livre de 

solda na sua base. Cada 2 

cubas 1/2 podem ser 

substituídas por uma cuba 

1/1. Rodízios com trava para 

evitar o deslocamento do 

equipamento durante o uso. 

Altura: 1355 mm, Largura 

sem Platibanda: 609 mm, 

Largura com Platibanda: 

1065 mm, Profundidade: 

1080 mm, Potência 

Resistência: 2000 W, Cuba 

1/2 Quente: 325 x 265 x 100 

mm, Cuba 1/1 Quente: 530 x 

325 x 100 mm,  110 volts.  

Garantia mínima de 12 

meses. 

30     

84.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

BALCÃO TÉRMICO 

SELF SERVICE COM 

6 CUBAS QUENTES 

Carro buffet térmico com 

sistema de platibanda, 

servindo também como 

cobertura para as cubas/GN, 

apoiada através de mão-

francesa. Com cobertura de 

vidro curvo inteiro de 4 mm, 

temperatura de 

aquecimento controlada por 

termostato de 20º à 80ºC, 

pés cromados 

confeccionados com tubo 

inteiro, totalmente livre de 

solda na sua base. Cada 2 

cubas 1/2 podem ser 

substituídas por uma cuba 

1/1. Rodízios com trava para 

evitar o deslocamento do 

equipamento durante o uso. 
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Altura: 1355 mm, Largura 

sem Platibanda: 609 mm, 

Largura com Platibanda: 

1065 mm, Profundidade: 

1080 mm, Potência 

Resistência: 2000 W, Cuba 

1/2 Quente: 325 x 265 x 100 

mm, Cuba 1/1 Quente: 530 x 

325 x 100 mm,  110 volts. 

Garantia mínima de 12 

meses 

85.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

BALCÃO TÉRMICO 

SELF SERVICE COM 

8 CUBAS QUENTE 

Carro buffet térmico com 

sistema de platibanda, 

servindo também como 

cobertura para as cubas/GN, 

apoiada através de mão-

francesa. Com cobertura de 

vidro curvo inteiro de 4 

mm,  temperatura de 

aquecimento controlada por 

termostato de 20º à 80ºC, 

pés cromados 

confeccionados com tubo 

inteiro, totalmente livre de 

solda na sua base. Cada 2 

cubas 1/2 podem ser 

substituídas por uma cuba 

1/1. Rodízios com trava para 

evitar o deslocamento do 

equipamento durante o uso. 

Altura: 1355 mm, Largura 

sem Platibanda: 609 mm, 

Largura com Platibanda: 

1065 mm, Profundidade: 

1415 mm, Potência 

Resistência: 2000 W, Cuba 

1/2 Quente: 325 x 265 x 100 

mm, Cuba 1/1 Quente: 530 x 

325 x 100 mm, 110 

volts.Garantia mínima de 12 

meses 

20    

86 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

BATEDEIRA 

PLANETÁRIA 12 

LITROS 

Cuba em inox com 
capacidade de massa pronta 
para 12 litros. Deve ter 
grade de segurança que 
impede o acesso das mãos 
do usuário nas partes 
móveis do equipamento. 
Velocidade por polia 
variadora com 6 variações 
de velocidade. Potência 
Monofásica: 1/3 Cv. 
Consumo monofásico: 0,26 
kW/h. Dimensões: (AxLxC): 
56 x 31 x 69 cm. Peso: 45Kg. 
Voltagem: 127v. Garantia 
mínima de 12 meses 
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86.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

BATEDEIRA 

PLANETÁRIA 12 

LITROS 

Cuba em inox com 
capacidade de massa pronta 
para 12 litros. Deve ter 
grade de segurança que 
impede o acesso das mãos 
do usuário nas partes 
móveis do equipamento. 
Velocidade por polia 
variadora com 6 variações 
de velocidade. Potência 
Monofásica: 1/3 Cv. 
Consumo monofásico: 0,26 
kW/h. Dimensões: (AxLxC): 
56 x 31 x 69 cm. Peso: 45Kg. 
Voltagem: 127v. Garantia 
mínima de 12 meses 

10    

87 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

BATEDEIRA 

PLANETÁRIA 5 

LITROS 

Batedeira com pedestal, 
estrutura, cabeçote e base 
em alumínio fundido e seu 
bojo em aço inox, possuindo 
uma capacidade de 5 
litros.  Acompanha 03 
batedores intercambiáveis 
(globo, raquete e gancho). 4 
velocidades com base 
giratória para massas mais 
consistentes. Potência de 
500 W. Tensão bivolt. 
Dimensões aproximadas: 
420mm (A) x 240mm (L) x 
380mm. Garantia mínima de 
12 meses 

30    

87.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

BATEDEIRA 

PLANETÁRIA 5 

LITROS 

Batedeira com pedestal, 
estrutura, cabeçote e base 
em alumínio fundido e seu 
bojo em aço inox, possuindo 
uma capacidade de 5 
litros.  Acompanha 03 
batedores intercambiáveis 
(globo, raquete e gancho). 4 
velocidades com base 
giratória para massas mais 
consistentes. Potência de 
500 W. Tensão bivolt. 
Dimensões aproximadas: 
420mm (A) x 240mm (L) x 
380mm. Garantia mínima de 
12 meses 

10    

88 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

BEBEDOURO 

INDUSTRIAL 25 

LITROS: 

 

Bebedouro em aço inox, 
com aparador de água 
(pingadeira) em aço inox, 
serpentina interna em aço 
inox, reservatório em 
polipropileno atóxico, 
Medidas 1,20 m altura, 32 
cm largura x 32 cm 
comprimento, com 2 
torneiras, pés reguláveis, 
bóia controladora do nível 
de água, certificado pelo 
Inmetro, Termostato com 7 
níveis para controle de 
temperatura, refrigeração 
por compressor, 
tensão/potência 110v ou 
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220 v, armazena 25 litros de 
água gelada. 
Garantia mínima de 12 
meses 

88.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND  

BEBEDOURO 

INDUSTRIAL 25 

LITROS: 

 

Bebedouro em aço inox, 
com aparador de água 
(pingadeira) em aço inox, 
serpentina interna em aço 
inox, reservatório em 
polipropileno atóxico, 
Medidas 1,20 m altura, 32 
cm largura x 32 cm 
comprimento, com 2 
torneiras, pés reguláveis, 
bóia controladora do nível 
de água, certificado pelo 
Inmetro, Termostato com 7 
níveis para controle de 
temperatura, refrigeração 
por compressor, 
tensão/potência 110v ou 
220 v, armazena 25 litros de 
água gelada. Garantia 
mínima de 12 meses 

12 

 

   

89 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

CARRINHO PARA 

TRANSPORTAR 

ALIMENTOS: 

 

Carrinho de transporte 
totalmente em inox, com 3 
bandejas móveis, com 
proteção nas laterais de 
cada bandeja (30Kg por 
bandeja). Medidas: 450 x 
700 x 830 mm. Garantia 
mínima de 12 meses 

38    

89.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

CARRINHO PARA 

TRANSPORTAR 

ALIMENTOS: 

 

Carrinho de transporte 
totalmente em inox, com 3 
bandejas móveis, com 
proteção nas laterais de 
cada bandeja (30Kg por 
bandeja). Medidas: 450 x 
700 x 830 mm. Garantia 
mínima de 12 meses 

12    

90 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

CAVALETE PARA 

FORNO 

COMBINADO 

Fabricado em aço inoxidável 
com pés de borracha super-
resistentes e 
antiderrapantes. Dimensões 
aproximadas: 63 cm x 98 cm 
x 72 cm. Peso: 30Kg. 
Garantia mínima de 12 
meses 

38    

90.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

CAVALETE PARA 

FORNO 

COMBINADO 

Fabricado em aço inoxidável 

com pés de borracha super-

resistentes e 

antiderrapantes. Dimensões 

aproximadas: 63 cm x 98 cm 

x 72 cm. Peso: 30Kg. 

Garantia mínima de 12 

meses 

12    

91 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

EXTRATOR DE 

SUCO 

Extrator de suco com 

gabinete em aço inox e 

câmara em alumínio, de fácil 

manuseio, com partes 

removíveis facilitando sua 

limpeza e higienização. 
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Potência nominal 530 W, 

Potência do motor 0,5 cv, 

Dimensões (AxLxP):440 x 

360 x 270 mm, 

Rotação:1.750 rpm, 127 

volts. Garantia mínima de 12 

meses 

91.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

EXTRATOR DE 

SUCO 

Extrator de suco com 

gabinete em aço inox e 

câmara em alumínio, de fácil 

manuseio, com partes 

removíveis facilitando sua 

limpeza e higienização. 

Potência nominal 530 W, 

Potência do motor 0,5 cv, 

Dimensões (AxLxP):440 x 

360 x 270 mm, 

Rotação:1.750 rpm, 127 

volts. Garantia mínima de 12 

meses 

17    

92 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

FOGÃO 

INDUSTRIAL  6 

BOCAS 

Estrutura toda em aço inox 

escovado, tubo distribuidor 

de gás cromado. Grelhas das 

mesas e queimadores em 

ferro fundido. Queimadores 

duplos com 18cm de 

diâmetro (queimador 

externo) e 8,5 cm de 

diâmetro (queimador 

interno). Grelhas 40x40cm e 

perfil em 10cm. Regulador 

de gás de baixa pressão. 

Alimentação: gás 

Convencional (GLP). 

Consumo/Queimador: 

0,490 kg/h. Dimensões: 80 

cm (altura) x 153,5 cm 

(largura) x 115 cm 

(profundidade).  Garantia 

mínima de 12 meses. Selo de 

certificação do INMETRO.  

30    

92.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

FOGÃO 

INDUSTRIAL  6 

BOCAS 

Estrutura toda em aço inox 

escovado, tubo distribuidor 

de gás cromado. Grelhas das 

mesas e queimadores em 

ferro fundido. Queimadores 

duplos com 18cm de 

diâmetro (queimador 

externo) e 8,5 cm de 

diâmetro (queimador 

interno). Grelhas 40x40cm e 

perfil em 10cm. Regulador 

de gás de baixa pressão. 

Alimentação: gás 

Convencional (GLP). 
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Consumo/Queimador: 

0,490 kg/h. Dimensões: 80 

cm (altura) x 153,5 cm 

(largura) x 115 cm 

(profundidade).  Garantia 

mínima de 12 meses. Selo de 

certificação do INMETRO. 

93 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

FOGÃO 

INDUSTRIAL  8 

BOCAS 

Estrutura toda em aço inox 

escovado, tubo distribuidor 

de gás cromado. Grelhas das 

mesas e queimadores em 

ferro fundido. Queimadores 

duplos com 18cm de 

diâmetro (queimador 

externo) e 8,5 cm de 

diâmetro (queimador 

interno). Grelhas 40x40cm e 

perfil em 10cm. Regulador 

de gás de baixa pressão. 

Alimentação: gás 

Convencional 

(GLP).Consumo/Queimador: 

0,490 kg/h. Dimensões: 80 

cm (altura) x 201 cm 

(largura) x 115 cm 

(profundidade).  Garantia 

mínima de 12 meses. Selo de 

certificação do INMETRO. 

15    

93.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

FOGÃO 

INDUSTRIAL  8 

BOCAS 

Estrutura toda em aço inox 

escovado, tubo distribuidor 

de gás cromado. Grelhas das 

mesas e queimadores em 

ferro fundido. Queimadores 

duplos com 18cm de 

diâmetro (queimador 

externo) e 8,5 cm de 

diâmetro (queimador 

interno). Grelhas 40x40cm e 

perfil em 10cm. Regulador 

de gás de baixa pressão. 

Alimentação: gás 

Convencional 

(GLP).Consumo/Queimador: 

0,490 kg/h. Dimensões: 80 

cm (altura) x 201 cm 

(largura) x 115 cm 

(profundidade).  Garantia 

mínima de 12 meses. Selo de 

certificação do INMETRO. 

5    

94.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

FOGÃO 

INDUSTRIAL 3 

BOCAS EM LINHA 

Estrutura toda em aço inox 

escovado, tubo distribuidor 

de gás cromado. Grelhas das 

mesas e queimadores em 

ferro fundido. Queimadores 

duplos com 18 cm de 
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diâmetro (queimador 

externo) e 8,5 cm de 

diâmetro (queimador 

interno). Grelhas 40x40cm e 

perfil em 10cm. Regulador 

de gás de baixa pressão. 

Alimentação: gás 

Convencional (GLP). 

Consumo/Queimador: 

0,490 kg/h. Estrutura dos 

pés totalmente 

desmontável podendo ser 

utilizado sem os mesmos. 

Dimensões: 80 cm (altura) x 

153,5 cm (largura) x 67,5 cm 

(profundidade).  Garantia 

mínima de 12 meses. Selo de 

certificação do INMETRO. 

95 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

FORNO A GÁS 

INDUSTRIAL EM 

AÇO INOX DUPLO 

Laterais, frente e teto 

externas em aço 

inoxidável,  sistema para 

abertura do vidro tipo 

guilhotina, queimadores 

com sistema de gaveta, em 

aço tubular, com regulador 

de entrada de ar, pedra 

refratária que armazena o 

calor, uma grelha reforçada 

por câmara,  cavalete 

reforçado em aço carbono 

com acabamento em 

pintura a pó eletrostática 

com base 

fosfatizada.  Revestimento 

interno em aço galvanizado, 

câmara com três trilhos de 

apoio para regulagem de 

altura das grelhas, 

isolamento em lã de rocha, 

abertura total do vidro, 

termômetro na lateral do 

forno. 

Dimensões aproximadas: 

Altura - 1850 mm x Altura 

Total - 2090 mm x Largura - 

920 mm x Profundidade - 

660 mm. 

Garantia mínima de 12 

meses. Selo de certificação 

do INMETRO. 

38    

95.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

FORNO A GÁS 

INDUSTRIAL EM 

AÇO INOX DUPLO 

Laterais, frente e teto 

externas em aço 

inoxidável,  sistema para 

abertura do vidro tipo 
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guilhotina, queimadores 

com sistema de gaveta, em 

aço tubular, com regulador 

de entrada de ar, pedra 

refratária que armazena o 

calor, uma grelha reforçada 

por câmara,  cavalete 

reforçado em aço carbono 

com acabamento em 

pintura a pó eletrostática 

com base 

fosfatizada.  Revestimento 

interno em aço galvanizado, 

câmara com três trilhos de 

apoio para regulagem de 

altura das grelhas, 

isolamento em lã de rocha, 

abertura total do vidro, 

termômetro na lateral do 

forno. 

Dimensões aproximadas: 

Altura - 1850 mm x Altura 

Total - 2090 mm x Largura - 

920 mm x Profundidade - 

660 mm. 

Garantia mínima de 12 

meses. Selo de certificação 

do INMETRO. 

96 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

FORNO 

COMBINADO A 

GÁS 10/12 GN 

Forno combinado 

totalmente em aço 

inoxidável,  contém painel 

multifunções intuitivo e de 

fácil manuseio, equipado 

com esguicho de água para 

auxiliar na preparação dos 

alimentos e da limpeza, 

porta com vidro duplo de 

fácil limpeza equipada com 

calha removível para 

recolhimento de excesso de 

água, sistema inovador de 

duplo isolamento de câmara 

composto de ar + lã de 

rocha, acompanha sensor 

de núcleo que tem como 

função determinar o ponto 

de cozimento (mal passado, 

bem passado ou ao ponto), 

entrada USB para incluir 

novas receitas na memória 

do forno, com  opções para 

gás GLP ou GN. Tensão 

monofásica, 127 V, Potência 

Instalada: 0,3Kw, Potência 

de aquecimento gás: 11400 
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kcal,  Consumo energia: 

0,1Kw/h, Consumo máximo 

de gás: 1kg/h, entrada de 

Água (BSP): 3/4", altura 

Corpo: 1190mm, altura 

Cavalete: 730mm, largura: 

1075mm, profundidade: 

770mm, profundidade C/ 

Maçaneta: 945mm, 

profundidade C/ Porta 

Aberta: 1270mm, peso 

Líquido: 201kg, capacidade 

de GNs: 10/12 de 1/1 ou 

20/24 de 1/2. Garantia 

mínima de 12 meses. Selo de 

certificação do INMETRO. 

96.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

FORNO 

COMBINADO A 

GÁS 10/12 GN 

Forno combinado 

totalmente em aço 

inoxidável,  contém painel 

multifunções intuitivo e de 

fácil manuseio, equipado 

com esguicho de água para 

auxiliar na preparação dos 

alimentos e da limpeza, 

porta com vidro duplo de 

fácil limpeza equipada com 

calha removível para 

recolhimento de excesso de 

água, sistema inovador de 

duplo isolamento de câmara 

composto de ar + lã de 

rocha, acompanha sensor 

de núcleo que tem como 

função determinar o ponto 

de cozimento (mal passado, 

bem passado ou ao ponto), 

entrada USB para incluir 

novas receitas na memória 

do forno, com  opções para 

gás GLP ou GN. Tensão 

monofásica, 127 V, Potência 

Instalada: 0,3Kw, Potência 

de aquecimento gás: 11400 

kcal,  Consumo energia: 

0,1Kw/h, Consumo máximo 

de gás: 1kg/h, entrada de 

Água (BSP): 3/4", altura 

Corpo: 1190mm, altura 

Cavalete: 730mm, largura: 

1075mm, profundidade: 

770mm, profundidade C/ 

Maçaneta: 945mm, 

profundidade C/ Porta 

Aberta: 1270mm, peso 

Líquido: 201kg, capacidade 

de GNs: 10/12 de 1/1 ou 

20/24 de 1/2. Garantia 
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mínima de 12 meses. Selo de 

certificação do INMETRO. 

97 
AMPLA 

CONCORRENCIA  
UND SEMED FREEZER VERTICAL 

branco, 1 porta, com as 

funções de refrigerar (ajuste 

e temperatura entre 2 e 8°C) 

e congelar (-10 a 22ºC). Três 

ou quatro prateleiras 

reguláveis. Capacidade de 

509 litros. Tensão de 110 V. 

Garantia de, no mínimo, 12 

meses. Dimensões:(AxLxC): 

1885 x 675 x 860 mm. Peso: 

104,95 Kg.  Garantia mínima 

de 12 meses. Selo de 

certificação do INMETRO. 

38    

97.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED FREEZER VERTICAL 

branco, 1 porta, com as 

funções de refrigerar (ajuste 

e temperatura entre 2 e 8°C) 

e congelar (-10 a 22ºC). Três 

ou quatro prateleiras 

reguláveis. Capacidade de 

509 litros. Tensão de 110 V. 

Garantia de, no mínimo, 12 

meses. Dimensões:(AxLxC): 

1885 x 675 x 860 mm. Peso: 

104,95 Kg. Garantia mínima 

de 12 meses. Selo de 

certificação do INMETRO. 

12    

98 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

GELADEIRA 

INDUSTRIAL 4 

PORTAS INOX 

110V 

Geladeira industrial 4 

portas. Temperatura de 

trabalho entre de 0 ºC a 5ºC. 

Revestimento interno e 

externo em aço inox. 

Volume total mínimo de 750 

litros. Prateleiras reguláveis 

em inox ou tintura epóxi, 

portas com fechamento 

automático, com pés 

reguláveis para pisos 

desnivelados, controlador 

digital com degelo 

automático e isolamento em 

poliuretano injetado. Com 

controlador digital de 

temperatura. Potência: 1/4 

cv. Frequência: 50 Hz e 60 

Hz. Tensão: 110 V. Medidas 

aproximadas Altura: 194 cm 

x Largura: 108 cm 

Profundidade: 59 cm.  

Garantia mínima de 12 

meses. Selo de certificação 

do INMETRO. 
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98.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

GELADEIRA 

INDUSTRIAL 4 

PORTAS INOX 

110V 

Geladeira industrial 4 

portas. Temperatura de 

trabalho entre de 0 ºC a 5ºC. 

Revestimento interno e 

externo em aço inox. 

Volume total mínimo de 750 

litros. Prateleiras reguláveis 

em inox ou tintura epóxi, 

portas com fechamento 

automático, com pés 

reguláveis para pisos 

desnivelados, controlador 

digital com degelo 

automático e isolamento em 

poliuretano injetado. Com 

controlador digital de 

temperatura. Potência: 1/4 

cv. Frequência: 50 Hz e 60 

Hz. Tensão: 110 V. Medidas 

aproximadas Altura: 194 cm 

x Largura: 108 cm 

Profundidade: 59 cm.  

Garantia mínima de 12 

meses. Selo de certificação 

do INMETRO. 

10    

99 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

GELADEIRA 

DOMÉSTICA 500 

LITROS 

tipo duplex, cor branca, com 

tecnologia de degelo 

automático frost free. Deve 

possuir eficiência energética 

classe A com selo Procel, 

iluminação interna, gaveta 

para vegetais e frutas, 

prateleiras reguláveis e 

removíveis em vidro 

temperado. Frequência de 

60 Hz, Tensão de 127 volts. 

Capacidade total bruta de 

aproximadamente 500 

litros. Garantia de no 

mínimo 12 meses a partir da 

data de entrega, com o selo 

do INMETRO. Dimensões 

aproximadas: 189x 70x 73 

cm e peso de 73 kg. 
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99.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

GELADEIRA 

DOMÉSTICA 500 

LITROS 

tipo duplex, cor branca, com 

tecnologia de degelo 

automático frost free. Deve 

possuir eficiência energética 

classe A com selo Procel, 

iluminação interna, gaveta 

para vegetais e frutas, 

prateleiras reguláveis e 

removíveis em vidro 

temperado. Frequência de 

60 Hz, Tensão de 127 volts. 

Capacidade total bruta de 
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aproximadamente 500 

litros. Garantia de no 

mínimo 12 meses a partir da 

data de entrega, com o selo 

do INMETRO. Dimensões 

aproximadas: 189x 70x 73 

cm e peso de 73 kg. 

100 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

GELADEIRA 

INDUSTRIAL 6 

PORTAS INOX 110 

V 

GELADEIRA INDUSTRIAL 6 

PORTAS INOX 110 V 

Temperatura de trabalho 

entre 1 e 7°C. Isolamento 

térmico 100% poliuretano. 

Revestimento externo em 

inox brilhoso. Revestimento 

interno galvanizado. 

Sistema de ar forçado (Frost 

Free), portas com sistema 

anti- transpirante, 

puxadores embutidos e 

rodízios. Prateleiras 

reguláveis em inox ou 

tintura epóxi. Controlador 

Eletrônico digital com 

indicador de temperatura, 

degelo automático. Tensão: 

127 V. Frequência: 60 Hz 

Garantia mínima de 1 ano. 

Capacidade mínima de 1290 

litros. Dimensões 

aproximadas: 182 cm x 62 

cm x 194 cm.  Garantia 

mínima de 12 meses. Selo de 

certificação do INMETRO. 

15    

100.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

GELADEIRA 

INDUSTRIAL 6 

PORTAS INOX 110 

V 

GELADEIRA INDUSTRIAL 6 

PORTAS INOX 110 V 

Temperatura de trabalho 

entre 1 e 7°C. Isolamento 

térmico 100% poliuretano. 

Revestimento externo em 

inox brilhoso. Revestimento 

interno galvanizado. 

Sistema de ar forçado (Frost 

Free), portas com sistema 

anti- transpirante, 

puxadores embutidos e 

rodízios. Prateleiras 

reguláveis em inox ou 

tintura epóxi. Controlador 

Eletrônico digital com 

indicador de temperatura, 

degelo automático. Tensão: 

127 V. Frequência: 60 Hz 

Garantia mínima de 1 ano. 

Capacidade mínima de 1290 
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litros. Dimensões 

aproximadas: 182 cm x 62 

cm x 194 cm.  Garantia 

mínima de 12 meses. Selo de 

certificação do INMETRO. 

101.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

INFANTÔMETRO 

HORIZONTAL 

PORTÁTIL EM 

ALUMÍNIO 

Estrutura em alumínio 

anodizado, medidores em 

plástico injetado, 

desmontáveis para 

transporte. Impressão 

litografada nas 3 faces da 

régua de alumínio em escala 

antropométrica 

milimetrada. Altura do 

produto: 1 metro. Garantia 

mínima de 12 meses.  

10    

102.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

KIT PARA LIMPEZA 

PROFISSIONAL 

O kit deve conter: 

01 Carro Funcional 

fabricado em plástico 

polipropileno com 

plataforma e aberturas para 

transportar todos os itens 

do KIT de uma só vez. 

Medidas (A x L x P): 104 x 55 

x 124 cm. Peso: 17 kg. 

Capacidade saco: 80 litros. 

01 Balde espremedor doblô 

30 litros - 2 águas: material 

em polietileno, cabo em aço 

carbono, medidas (AxLxP): 

96 x 43 x 60 cm. Peso: 7 kg. 

Capacidade: 24 litros (sendo 

11 para água limpa e 13 para 

água suja). 

01 Cabo Telescópico em 

alumínio medindo 1,40 m 

01 Garra Plástica: produzida 

em polipropileno com trava 

para refis em poliacetal 

01 Refil Loop com cinta 320 

g. 

01 Placa Sinalizadora Piso 

Molhado em Polipropileno. 

Medida aberta (AxLxP): 

64,5x27x31cm; medida 

fechada (AxLxP): 66,5x27x25 

cm. 

01 pá: material da pá em 

polipropileno; material do 

cabo em alumínio. Medidas 

100 
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caçamba aberta (AxLxP): 94 

x 30 x 28 cm; medidas 

caçamba fechada (AxLxP): 

103 x 30 x 28 cm. Peso: 870 

gramas. 

01 Conjunto Mop Pó - 60 

cm: material da armação em 

polipropileno e aço 

galvanizado; material cabo 

em alumínio anodizado; 

material dos fios em acrílico 

eletroestático. Medidas 

(AxLxP): 140 x 65 x 17 cm. 

Peso: 600 gramas 

Mop cru úmido: material 

suporte de fixação em 

polipropileno + 

poliacetal;  material cabo 

em alumínio anodizado; 

material esfregão em fios de 

algodão + TNT + nylon. 

Medidas (AxLxP): 140 x 38 x 

18 cm. Peso: 650 gramas.  

Garantia mínima de 12 

meses.  

103 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED LAVA LOUÇA 

LAVA LOUÇA confeccionada 

em Aço Inoxidável AISI 304, 

com acabamento escovado, 

e pés niveladores. Porta 

frontal com paredes duplas 

que conferem maior 

isolamento térmico e 

acústico. Sistema de correr 

das gavetas (trilhos) 

estampado. Deve possuir: 

ciclos de lavagem e enxágue 

de 60, 90 e 180 segundos e 

ciclos especiais, painel de 

controle digital localizado na 

parte superior frontal da 

máquina, resistente à água e 

com 5 programas de 

operação de ciclo 

programáveis, termômetros 

digitais das águas de 

lavagem e do enxágue; 

dispositivo de segurança 

que interrompe o ciclo caso 

a porta seja aberta durante 

a operação; sistema de 

reaproveitamento de água; 

braços  de enxágue e 

lavagem removíveis; filtro 

de partículas no tanque para 

maior eficiência de lavagem. 
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A parte inferior do tanque 

deve ser  estampado em 

peça única sem emendas, 

soldas ou costuras com 

inclinação em direção ao 

tubo de drenagem evitando 

acúmulo de resíduos em 

cantos ou outros pontos da 

lavadora. Deve possuir 

bomba com sistema DUAL 

FLOW para distribuição por 

igual da água nos braços 

superiores e inferiores 

permitindo uma distribuição 

igualitária proporcionando 

maior eficiência de lavagem 

e enxágue. Programa de 

autolimpeza ao final do ciclo 

de trabalho. Ciclo 

automático de lavagem e 

enxágue à quente (14 

segundos). Acompanha o 

equipamento: 02 Gavetas 

com pinos; 01 Gaveta lisa; 

01 Moto-bomba de 

enxágue; 01 Kit para 

instalação, contendo: 2 

Metros de mangueira para 

entrada de água; 2 Metros 

de mangueira para saída de 

água; 2 Metros de cabo de 

força (sem plug). Dados 

Técnicos: Capacidade 

mecânica (Gavetas/hora): 

60, 40 ou 20; Capacidade 

por gaveta: 18 pratos ou 25 

copos ou 200 talheres ou 9 

bandejas de até 310mm de 

altura x 460mm de 

comprimento; Consumo de 

água por ciclo (Litros): 2,0; 

Consumo médio de água por 

prato (Litros): 0,11; Pressão 

de água de enxágue: 2,0 

(bar/mínimo); Capacidade 

do tanque de lavagem 

(Litros): 20; Capacidade do 

tanque de enxágue - (Litros): 

6 ; Potência total (Kw/h): 

5,5; Potência Bomba de 

Lavagem (CV): 0,5; Potência 

Bomba de Enxágue (CV): 

0,2 ; Consumo (Kw/h): 4,7; 

Temperatura de lavagem 

(OC): 55 a 65; Temperatura 

do enxágue (OC): 80 a 90; 

Tensões disponíveis: 

Monofásica 220V/60; 
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Trifásica 220V/60; Trifásica 

380V/60; Medidas em 

milímetros: Altura: 820; 

Altura útil da câmara: 390; 

Largura: 600; Profundidade: 

600; Profundidade com a 

Porta aberta: 985; Peso 

Líquido (Kg): 55 ; Peso Bruto 

(Kg): 60.  Garantia mínima 

de 12 meses.. 

103.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED LAVA LOUÇA 

LAVA LOUÇA confeccionada 

em Aço Inoxidável AISI 304, 

com acabamento escovado, 

e pés niveladores. Porta 

frontal com paredes duplas 

que conferem maior 

isolamento térmico e 

acústico. Sistema de correr 

das gavetas (trilhos) 

estampado. Deve possuir: 

ciclos de lavagem e enxágue 

de 60, 90 e 180 segundos e 

ciclos especiais, painel de 

controle digital localizado na 

parte superior frontal da 

máquina, resistente à água e 

com 5 programas de 

operação de ciclo 

programáveis, termômetros 

digitais das águas de 

lavagem e do enxágue; 

dispositivo de segurança 

que interrompe o ciclo caso 

a porta seja aberta durante 

a operação; sistema de 

reaproveitamento de água; 

braços  de enxágue e 

lavagem removíveis; filtro 

de partículas no tanque para 

maior eficiência de lavagem. 

A parte inferior do tanque 

deve ser  estampado em 

peça única sem emendas, 

soldas ou costuras com 

inclinação em direção ao 

tubo de drenagem evitando 

acúmulo de resíduos em 

cantos ou outros pontos da 

lavadora. Deve possuir 

bomba com sistema DUAL 

FLOW para distribuição por 

igual da água nos braços 

superiores e inferiores 

permitindo uma distribuição 

igualitária proporcionando 

maior eficiência de lavagem 

e enxágue. Programa de 
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autolimpeza ao final do ciclo 

de trabalho. Ciclo 

automático de lavagem e 

enxágue à quente (14 

segundos). Acompanha o 

equipamento: 02 Gavetas 

com pinos; 01 Gaveta lisa; 

01 Moto-bomba de 

enxágue; 01 Kit para 

instalação, contendo: 2 

Metros de mangueira para 

entrada de água; 2 Metros 

de mangueira para saída de 

água; 2 Metros de cabo de 

força (sem plug). Dados 

Técnicos: Capacidade 

mecânica (Gavetas/hora): 

60, 40 ou 20; Capacidade 

por gaveta: 18 pratos ou 25 

copos ou 200 talheres ou 9 

bandejas de até 310mm de 

altura x 460mm de 

comprimento; Consumo de 

água por ciclo (Litros): 2,0; 

Consumo médio de água por 

prato (Litros): 0,11; Pressão 

de água de enxágue: 2,0 

(bar/mínimo); Capacidade 

do tanque de lavagem 

(Litros): 20; Capacidade do 

tanque de enxágue - (Litros): 

6 ; Potência total (Kw/h): 

5,5; Potência Bomba de 

Lavagem (CV): 0,5; Potência 

Bomba de Enxágue (CV): 

0,2 ; Consumo (Kw/h): 4,7; 

Temperatura de lavagem 

(OC): 55 a 65; Temperatura 

do enxágue (OC): 80 a 90; 

Tensões disponíveis: 

Monofásica 220V/60; 

Trifásica 220V/60; Trifásica 

380V/60; Medidas em 

milímetros: Altura: 820; 

Altura útil da câmara: 390; 

Largura: 600; Profundidade: 

600; Profundidade com a 

Porta aberta: 985; Peso 

Líquido (Kg): 55 ; Peso Bruto 

(Kg): 60.  Garantia mínima 

de 12 meses.  

104 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 

GRANDE 

Liquidificador industrial com 

base e copo em inox, de 

baixa rotação, motor de 

indução de 0,5 CV, entrega 

robustez e alta durabilidade 

para sua cozinha. Rotação 
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de 3.500 rpm, copo 

monobloco, sem soldas e 

sem fresta, com tampa de 

borracha atóxica com 

dosador que garante boa 

vedação e a possibilidade de 

adicionar ingredientes 

durante o preparo. Potencia 

nominal 665w, potência do0 

motor 0,5 cv. Tensão 127 V, 

capacidade 3,6 litros. 

Dimensões (AxLxP):660 x 

240 x 255 mm.  Garantia 

mínima de 12 meses 

104.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 

GRANDE 

Liquidificador industrial com 

base e copo em inox, de 

baixa rotação, motor de 

indução de 0,5 CV, entrega 

robustez e alta durabilidade 

para sua cozinha. Rotação 

de 3.500 rpm, copo 

monobloco, sem soldas e 

sem fresta, com tampa de 

borracha atóxica com 

dosador que garante boa 

vedação e a possibilidade de 

adicionar ingredientes 

durante o preparo. Potencia 

nominal 665w, potência do0 

motor 0,5 cv. Tensão 127 V, 

capacidade 3,6 litros. 

Dimensões (AxLxP):660 x 

240 x 255 mm. Garantia 

mínima de 12 meses.  

22    

105.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

LIQUIDIFICADOR 

INDUSTRIAL 

PEQUENO 

Liquidificador inox, copo 

inox, alta rotação, 1,5 litros, 

Potência nominal: 350 W, 

Potência do motor: 900 W, 

127 volts, Dimensões 

(AxLxP): 

405,00x210,00x190,00 mm, 

Rotação: 18.000 rpm, 

Volume máximo do copo: 

1,5 L. Garantia mínima de 12 

meses.  

90    

106 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED 

MICROONDAS 38 

LITROS 

Cor inox espelhado, painel 

integrado, função de 

descongelamento e grill; 

prato giratório e trava de 

segurança. Classe de 

eficiência energética A ou B, 

tensão 127V e potência 

mínima de 1000W. Garantia 

mínima de 12 meses. 

Aprovado pelo INMETRO. 
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Dimensões aproximadas: 55 

cm (L) x 31 cm (A) x 47 cm 

(P). 

106.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

MICROONDAS 38 

LITROS 

Cor inox espelhado, painel 

integrado, função de 

descongelamento e grill; 

prato giratório e trava de 

segurança. Classe de 

eficiência energética A ou B, 

tensão 127V e potência 

mínima de 1000W. Garantia 

mínima de 12 meses. 

Aprovado pelo INMETRO. 

Dimensões aproximadas: 55 

cm (L) x 31 cm (A) x 47 cm 

(P). 

15    

107 
AMPLA 

CONCORRENCIA 
UND SEMED REFRESQUEIRA 

Refresqueira com gabinete 
em cor inox, depósito para 
líquido em policarbonato 
cristal injetado e resistente a 
impacto (2 bojos, 15 litros 
cada), torneiras Easy Clean 
(desmontável para 
higienização), sistema de 
agitação com pás de alta 
resistência, evaporador em 
aço inox 304, pés 
antiderrapentes, Dimensões 
650 x 380 x 470 mm. 
Tensão: 127v 

Garantia mínima de 12 

meses.  

45    

107.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED REFRESQUEIRA 

Refresqueira com gabinete 
em cor inox, depósito para 
líquido em policarbonato 
cristal injetado e resistente a 
impacto (2 bojos, 15 litros 
cada), torneiras Easy Clean 
(desmontável para 
higienização), sistema de 
agitação com pás de alta 
resistência, evaporador em 
aço inox 304, pés 
antiderrapentes, Dimensões 
650 x 380 x 470 mm. 
Tensão: 127v 
Garantia mínima de 12 
meses.  

15    

108.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

SELADORA DE 

AQUECIMENTO 

INSTANTÂNEO 

seladora de aquecimento 

instantâneo 

Para embalagens em 

polietileno, polipropileno, 

polipropileno biorientado e 

aluminizado. 110 e 220 volts 

(bivolt). Potência: 100 

Watts. Dimensões: 34,5 cm 

(largura)x 27cm 

60    
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(profundidade) x  11,5 cm 

(altura). Selagem: 

Resistente de 2,5mm de 

largura, para sacos plásticos 

de até 30cm de boca x 

0,20mm de espessura. 

Temperatura controlada por 

temporizador.  Garantia 

mínima de 12 meses.. 

109.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

FOGÃO DE PISO 4 

BOCAS BRANCO 

capacidade forno 70 litros, 

bivolt, acendimento 

automático, gás GLP, botões 

removíveis, forno 

esmaltado, forno com luz, 

vidro do forno removível  

Garantia mínima de 12 

meses. Selo de certificação 

do INMETRO. 

40    

110.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMED 

REFRIGERADOR 

DOMÉSTICO, TIPO 

FRIGOBAR 

capacidade total líquida 

mínima de 120 litros, 

branca,  compartimento de 

congelamento rápido, 

porta-lata reversível, 

prateleiras do refrigerador 

aramadas, com controle de 

temperatura, consumo 

aproximado de 

19,1Kwh/mês, 110v, com 

gaveta de gelo, com forma 

de gelo, console, 

termostato, luz, pés 

niveladores, garantia 

mínima de 12 meses, com 

manual de instruções em 

português, fabricação de 

acordo com as normas 

vigentes. Selo de 

certificação do INMETRO. 

10    

111.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDE CADEIRA BISTRO 

cadeiras tipo bistrot. cor 

branca, material 

polipropileno puro, de 

capacidade de peso 

suportável de até 120kg e 

com anti-raios UV - garantia 

mínima de 6 meses 

200    

112.1 
EXCLUSIVO 

ME/EPP/MEI 
UND SEMDE MESA 0,70 X 0,70 

Mesas medindo 0,70 x 0,70 

metros, cor branca, material 

polipropileno puro, e com 

anti-raios UV- garantia 

mínima de 06 meses 

15    
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3.1. QUANTITATIVO DOS ITENS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA: 

ITE

M 
MATERIAL 

CAC 

BICALH

O 

CAC 

MATADOUR

O 

CAC     

JARDIM 

CANAD

A 

ESCOL

A DE 

DANÇ

A 

ESCOL

A DE 

TEATR

O 

CENTRO 

CULTURA

L 

CASA DE 

CULTUR

A 

QTDE 

TOTA

L 

1 MESA PARA ESCRITORIO EM L 2 2 - 1 2 - 1 8 

2 MESA DE REUNIÃO REDONDA 1 1 - 1 1 - - 4 

3 
CONJUTO DE MESA COM 4 

CADEIRAS PARA REFEITÓRIO 
1 1 - 1 1 - - 4 

4 
CADEIRA SECRETARIA 

GIRATÓRIA PARA ESCRITORIO 
2 2 3 2 2 3 - 14 

5 
CADEIRA PÉ PALITO EM COURO 

ECOLOGICO 
5 5 - 5 5 - - 20 

6 
CONJUNTO DE MESAS E 

CADEIRAS DE PLÁSTICO 
5 5 - 5 5 - - 20 

7 
ARQUIVO DE AÇO COM 4 

GAVETAS 
2 2 2 2 2 2 - 12 

8 
GAVETEIRO VOLANTE COM 4 

GAVETAS 
2 2 - 2 2 - - 8 

9 QUADRO BRANCO 1 1 1 1 1 - - 5 

10 VENTILADOR DE COLUNA 2 2 3 2 2 - - 11 

11 VENTILADOR DE PAREDE 3 2 - 6 4 - - 15 

12 PROJETOR 1 1 1 1 1 - - 5 

13 TELEVISÃO 40” 1 1 - 1 1 - - 4 

14 TELEFONE SEM FIO 1 1 1 1 1 - 1 6 

15 
FOGÃO 4 BOCAS AUTOMATICO 

BRANCO 
- - - - - 1 1 2 

16 
REFRIGERADOR FROST FREE 1 

PORTA 
- - - - - 1 1 2 

17 MICRO-ONDAS BRANCO 20L 1 1 - 1 1 - - 4 

18 LIQUIDIFICADOR 1 1 2 1 1 - - 6 

19 BATEDEIRA 1 1 - - - - - 2 
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20 
KIT REGULADOR VALVULA GAS 

FOGAO COM MANGUEIRA 
1 1 - 1 1 - - 5 

21 GARRAFA TÉRMICA 1 LITRO 1 1 - 1 1 - 1 5 

22 JOGO DE PRATOS 1 1 - 1 1 - 1 5 

23 JOGO DE COPOS 1 1 - 1 1 - 1 5 

24 JARRA DE VIDRO 2 LITROS 1 1 - 1 1 - 1 5 

25 
JOGO DE TALHERES COM 24 

PEÇAS 
1 1 - 1 1 - 1 5 

26 JOGO DE FACAS PARA COZINHA 1 1 - 1 1 - 1 5 

27 KIT COLHER PARA COZINHA 1 1 - 1 1 - 1 5 

28 
DISPENSER PARA COPO 

DESCARTAVEL 
1 1 - 1 1 - 1 5 

29 EXTENSÃO ELETÉTRICA 10M 1 1 - 1 1 - 1 5 

30 LIXEIRA  10 LITROS 5 5 3 5 5 8 5 36 

31 LIXEIRA COM 100 LITROS 5 5 - 5 5 - 5 20 

32 FILTRO DE LINHA 1 1 - 1 1 - 1 5 

33 MANGUEIRA 30 METROS 1 1 - 1 1 - 1 5 

34 ESCADA DE 10 DEGRAUS 1 1 - 1 1 - 1 5 

35 ESCADA DE 4 DEGRAUS 1 1 - 1 1 - 1 5 

36 CABO P10 – P10 - - - - - - 10 10 

37 CABO P10 – P2 - - - - - - 10 10 

38 CABO XLR - - - - - - 10 10 

39 SUPORTE PARA MICROFONE - - - - - - 10 10 

40 MICROFONE COM FIO SM58 - - - - - - 10 10 

41 MICROFONE SEM FIO - - - - - - 5 5 

42 MESA DE SOM 16 CANAIS - - - - - - 2 2 

43 MESA DE SOM 8 CANAIS - - - - - - 3 3 

44 
CAIXA DE SOM ATIVA 15 

POLEGADAS 
- - - - - - 10 10 
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45 
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 

BLUETOOTH 
- - 1 - - - 10 11 

46 CABO HDMI 20 METOS - - - - - - 6 6 

47 
SUPORTE DE CAIXA DE SOM 

VERTICAL 
- - - - - - 5 5 

48 
SUPORTE PARA CAIXA DE SOM 

DE PAREDE 
- - - - - - 5 5 

49 LIXEIRA COM PEDAL  15 LITROS - - 3 - - 6 2 11 

50 
CAMERA FOTOGRAFICA 

PROFISSIONAL  
- - - - - - - 1 

 

 

 

 

 

 

3.2. QUANTITATIVO DOS ITENS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

 

ITE

M 
MATERIAL 

Escol

a de 

idiom

a 

Prédi

o 

Uaite

c 

Conexão 

profissio

nal 

Centro de 

treinament

os 

Nova Sede 

Desenvolvime

nto 

Econômico 

SEMD

E 

Jardi

m 

Canad

a 

DEP. 

DESENVOLVIME

NTO 

ECONÔMICO 

TURISM

O 

 

 

 

GABINE

TE 

QTD

E 

TOTA

L 

1 

MESA PARA 

ESCRITORIO 

EM L 

4 3 2 4 16 2 0 20 
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2 

MESA DE 

REUNIÃO 

REDONDA 

      1 2   5 2 

 

10 

3 

CONJUTO DE 

MESA COM 4 

CADEIRAS 

PARA 

REFEITÓRIO 

3     1 2   5 2 

 

13 

4 
CADEIRA 

SECRETARIA 

GIRATÓRIA 

4     26 35   4 20 
 

89 
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PARA 

ESCRITORIO 

5 

CADEIRA PÉ 

PALITO EM 

COURO 

ECOLOGICO 

    5 20 5   25 8 

 

63 

6 

ARQUIVO DE 

AÇO COM 4 

GAVETAS 

4     3     5 2 

 

14 

7 

GAVETEIRO 

VOLANTE 

COM 4 

GAVETAS 

19     2 10   10   

 

41 

8 
QUADRO 

BRANCO 
16 2 1 3 1   4 1 

 
28 

9 
VENTILADOR 

DE COLUNA 
      5 5     6 

 
16 

10 PROJETOR 4 2   3 2   1   
 

12 

11 
TELEVISÃO 

40” 
16 2   3 2   2 1 

 
26 

12 
TELEFONE 

SEM FIO 
3     4 6   3 5 

 
21 

13 

FOGÃO 4 

BOCAS 

AUTOMATIC

O BRANCO 

3 1   1 2     2 

 

9 

14 

REFRIGERAD

OR FROST 

FREE 1 PORTA 

3 1   1 2     1 

 

8 

15 

MICRO-

ONDAS 

BRANCO 20L 

3 1   1 2   1 1 

 

9 

16 
LIQUIDIFICAD

OR 
  1   1 2     2 

 
6 

17 
KIT 

REGULADOR 

VALVULA GAS 

3 1   1 2     2 
 

9 
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FOGAO COM 

MANGUEIRA 

18 

GARRAFA 

TÉRMICA 1 

LITRO 

6 2   4 4   5 3 

 

10 
34 

19 
JOGO DE 

PRATOS 
6 1   1 2     3 

   

3 

16 

20 
JOGO DE 

COPOS 
6 2   2 4     5 

 

3 

22 

21 

JARRA DE 

VIDRO 2 

LITROS 

6 12   8 10   3 5 

 

6 
50 

22 

JOGO DE 

TALHERES 

COM 24 

PEÇAS 

6 1   1 2     3 

 

 

2 

15 

23 

JOGO DE 

FACAS PARA 

COZINHA 

3 1   1 2     3 

 

1 
11 

24 

KIT COLHER 

PARA 

COZINHA 

3 1   1 2     3 

 

2 
12 

25 

DISPENSER 

PARA COPO 

DESCARTAVE

L 

4 1   2 2   2 2 

 

13 

26 

EXTENSÃO 

ELETÉTRICA 

10M 

19 1 1 12 2   5 3 

 

43 

27 
LIXEIRA  10 

LITROS 
25     12 20   6 20 
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28 
LIXEIRA COM 

100 LITROS 
8     2 2   1 10 

 
23 

29 
FILTRO DE 

LINHA 
8     15 35   10   

 
68 

30 
CABO P10 – 

P10 
      2 2   5 2 

 
11 
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31 
CABO P10 – 

P2 
      2 2   5 2 

 
11 

32 CABO XLR       4 4   4   
 

12 

33 

SUPORTE 

PARA 

MICROFONE 

      4 4   2 3 

 

13 

34 

MICROFONE 

COM FIO 

SM58 

      2 2   2 2 

 

8 

35 
MICROFONE 

SEM FIO 
  2   4 3   2 2 

 
13 

36 

MESA DE 

SOM 8 

CANAIS 

  2   2 1   1   

 

6 

37 

CAIXA DE 

SOM ATIVA 

15 

POLEGADAS 

  2   3 1   1 2 

 

9 

38 

CAIXA DE 

SOM 

AMPLIFICADA 

BLUETOOTH 

      1 1     2 

 

4 

39 
CABO HDMI 

20 METOS 
18 1 1 3 2   3 1 

 
29 

40 

SUPORTE DE 

CAIXA DE 

SOM 

VERTICAL 

  1 1 3     1 2 

 

8 

41 

LIXEIRA COM 

PEDAL  15 

LITROS 

15       2     2 

 

19 

42 

CAMERA 

FOTOGRAFIC

A 

PROFISSIONA

L  

      1 1       

 

2 

 

43 
Cafeteira 

Elétrica 
3   1 1 1   1   

 
7 
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44 
Freezer 

Vertical 
  1   1         

 
2 

45 

Aparelho 

telefônico 

tipo Headset 

3 1   1 3 1     

 

9 

46 
Bebedouro 

industrial 
6 2   1 2       

 
11 

47 
VENTILADOR 

DE PAREDE 
              6 

 
6 

48 
MANGUEIRA 

30 METROS 
              2 

 
2 

49 
ESCADA DE 

10 DEGRAUS 
              1 

 
1 

50 
ESCADA DE 4 

DEGRAUS 
              1 

 
1 

51 

MESA DE 

SOM 16 

CANAIS 

              1 

 

1 

52 BATEDEIRA               1 
 

1 

 

 

3.3. DA EXIGÊNCIA DE SELOS E CERTIFICAÇÕES 

O INMETRO é um o Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia criado em 1973. 

Ele é responsável por testar e garantir a qualidade de diversos produtos no país. Sendo assim, 

desenvolveu o Selo, que identifica a aprovação dos produtos, mostrando que possuem os 

requisitos legais e de qualidade. 

Muitos produtos que passam pela supervisão do INMETRO podem causar grande impacto se 

foram comercializados sem a aprovação do mesmo, principalmente os voltados a segurança e 

saúde. Por isso, alguns produtos têm a certificação compulsória, ou seja, obrigatória. Ademais, 

esses não podem ser vendidos sem o Selo do INMETRO.  

Por outro lado, para os outros a certificação é voluntária e feita apenas com o pedido do 

fabricante. Entretanto, é essa solicitação de certificação é muito realizada pois, hoje, é muito 

convidativo e seguro para o consumidor ter um produto certificado pelo INMETRO. 
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Ressalta-se a importância da certificação Inmetro em produtos, principalmente materiais que 

possam acarretar riscos para as pessoas, ainda que eles não sejam facilmente identificáveis e 

compreensíveis para os seus consumidores. 

Nesse sentido, o item 20.1, 54.1, 71.1, 80.1, 81.1, 82.1, 83.1, 88, 88.1, 92, 92.1, 93, 93.1, 94.1, 

95, 95.1, 96, 96.1, 97, 97.1, 98, 98.1, 99, 99.1, 100, 100.1, 106, 106.1, 109.1 e 110.1 possuem 

certificação compulsória e a empresa deverá apresentar certificação do INMETRO na fase de 

Habilitação. 

Considerando os fatos aqui expostos, entendemos estar justificada a necessidade da exigência 

das certificações aqui citadas. 

4. HABILITAÇÃO / QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

4.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público 

ou privado que comprove ter a licitante executou o fornecimento de produtos ou 

desempenhado serviços iguais, similares ou superiores ao objeto da presente licitação, com 

nome legível do emitente, em papel timbrado, ou em papel sem timbre com carimbo do CNPJ. 

 

5. AMOSTRA / LAUDO TÉCNICO / PROVA DE CONCEITO 

 

5.1 Para os itens solicitados pela Secretaria Municipal de Educação: 80.1, 81.1, 82.1, 83.1, 84, 

84.1, 85.1,  86, 86.1, 87, 87.1, 88, 88.1, 89, 89.1, 90.1, 91, 91.1, 92, 92.1, 93, 93.1, 94.1, 95, 95.1, 

96, 96.1, 97, 97.1, 98, 98.1, 99, 99.1, 100, 100.1, 101.1, 102.1, 103, 103.1, 104, 104.1, 105.1, 

106, 106.1, 107, 107.1, 108.1, 109.1 e 110.1, as empresas licitantes inicialmente vencedora 

deverão, num prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da ata da sessão pública que declarou o 

licitante como provisoriamente vencedor, apresentar a seguinte documentação para a 

Secretaria Municipal de Educação: 

a) Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca, modelo, 
foto ilustrativa e demais dados técnicos do produto cotado, em conformidade com 
as especificações contidas no edital. 
 
Justificativa:  a apresentação de tal documentação permitirá que a equipe técnica 
possa avaliar se o item apresentado pelo licitante atende às especificações contidas 
neste edital. 
 
Justificativa do prazo para entrega da mostra: Os 05 (cinco) dias úteis para entrega 
da documentação é um prazo plausível para que a licitante inicialmente vencedora 
se organize e realize a entregue no Núcleo de Nutrição da Secretaria Municipal de 
Educação. 
 



 

83 

5.2 Após o fornecedor entregar a documentação no Núcleo de Nutrição da Secretaria Municipal 
de Educação, o prazo é de 02 (dois) dias úteis para dar o parecer da análise do documento 
descritivo do objeto cotado pelo fornecedor. O DPCL informa o resultado da análise no 
Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Nova Lima. 

 

6. LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ PRAZO DE 

ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO 

 

a) Das solicitações feitas pela Secretaria Municipal de Cultura  

 

6.1. Os materiais e equipamentos deverão ser entregues em até 15 (Quinze) dias úteis a 

partir do recebimento da ordem de fornecimento. A empresa será comunicada com 

antecedência mínima de 5 dias, pelo servidor responsável Sr. Luís Pereira da Silva, com 

os endereços das unidades que receberão os materiais e equipamentos. 

6.2. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que 

justificados em até 05 (cinco) dias úteis do término do prazo de entregas, e aceitos pela 

contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual. 

6.3. Uma vez entregues os materiais e equipamentos inicia se a etapa de verificação, no 

prazo de 05 (cinco) dias que compreenderá o exame dos materiais e equipamentos, a 

conferência de todos os acessórios e a verificação do perfeito estado de funcionamento 

dos objetos, de acordo com as características técnicas descritas neste Termo de 

Referência. 

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

prazo fixado, reputa se á como realizada, consumando se o recebimento definitivo no 

dia do esgotamento do prazo. 

6.5. Se, após o recebimento, no prazo, constar-se que determinado material ou 

equipamento foi entregue em desacordo com a proposta, com defeito, fora das 

especificações deste termo de referência ou incompletos, a empresa contratada será 

notificada para efetuar a troca do (s) objeto (s) em um prazo de 15 (quinze) dias corrido. 

 

b) Das solicitações feitas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  

 

6.6. Os produtos serão fornecidos de forma parcelada, sob demanda, conforme ordem de 

fornecimento.  

6.7. A entrega deverá ser efetivada no almoxarifado da secretaria à rua Severiano de Lima, 

nº151, bairro Centro,  Nova Lima/MG, das 8:00 às 11:00 da manhã e no período da tarde 

de 13 horas às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Combinar entre as partes através do 

telefone de contato (31) 3542-5904, e-mail apoioacolhimento.semds@pnl.mg.gov.br 
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em caso de mudança ou inclusão de novo endereço, a empresa será comunicada com 

antecedência mínima de 5 dias. 

6.8. O fornecimento deverá ocorrer em até 15 dias úteis após a emissão da ordem de 

fornecimento. 

6.9. O objeto será recebido pela Secretaria de Desenvolvimento Social, através da divisão de 

suporte operacional, quando respectiva execução, mediante recibo, após verificação de 

sua conformidade com as especificações, condições e obrigações previstas no edital e 

em seus anexos sendo observado que o recebimento do objeto constitui condição 

indispensável para o pagamento do valor ajustado. 

 

c) Das solicitações feitas pela Secretaria Municipal de Educação 

 

6.10. Os equipamentos deverão ser entregues de forma parcelada no Depósito da Educação, 

situado à Rua José Braga da Silva n:38 – Bairro Oswaldo Barbosa Pena, Nova Lima – MG 

ou nos endereços das unidades escolares, conforme endereços previstos no anexo I do 

termo de referência, no horário de 8:00 às 16:00, valendo também para os casos de 

substituição e complementação de produtos. A solicitação será feita pelo servidor 

responsável da Secretaria Municipal de Educação. 

 

6.11. A fiscalização da entrega dos produtos será efetuada no Depósito da Educação da 

Secretaria Municipal de Educação. 

 

6.12.  Profissionais responsáveis pela fiscalização: 

a) Nutricionista Michelle Caroline Cláudio de Araújo / Contato telefônico: (31) 

99346- 5724/ (31) 3541- 5817 /  Email: nutricao.semed@pnl.mg.gov.br 

b) Gustavo Henrique Fernandes de Oliveira / Contato telefônico: (31) 99660- 3678 

/ Email: patrimonio.semed@pnl.mg.gov.br 

6.13. A licitante vencedora deverá atender à solicitação de fornecimento dos produtos 

objetos da ata de registro de preço em, no máximo, 15 (quinze) dias úteis, contados da 

data da notificação por escrito. 

 

6.14. A licitante vencedora deverá, no ato da entrega, aguardar que os funcionários do 

Depósito da Educação – responsáveis pelo recebimento dos equipamentos - confiram 

toda a mercadoria recebida. Após a conferência completa dos itens recebidos, o 

funcionário do Depósito da Educação deverá assinar a planilha de entrega em poder do 

fornecedor. A nota fiscal deverá ser fornecida ao funcionário do Depósito para posterior 

pagamento. 

 

mailto:nutricao.semed@pnl.mg.gov.br
callto:31%20996603678
mailto:patrimonio.semed@pnl.mg.gov.br


 

85 

6.15. Na hipótese de substituição dos produtos objetos do contrato, a licitante vencedora 

deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Núcleo de Nutrição ou Depósito da 

Educação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da notificação 

por escrito, mantendo o preço inicialmente contratado, no Depósito da Educação 

(endereço no anexo I do termo de referência) e/ou ponto a ponto nas escolas 

(endereços no anexo I do termo de referência). 

 

6.16. Na hipótese de complementação dos produtos objetos do contrato, a licitante 

vencedora deverá fazê-la em conformidade com indicação do Núcleo de Nutrição, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da notificação, mantido o 

preço inicialmente contratado no Depósito da Educação (endereço anexo I do termo de 

referência). 

 

d) Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  

6.17. Os materiais e equipamentos deverão ser entregues em até 15 (Quinze) dias úteis a 

partir do recebimento da ordem de fornecimento. A empresa será comunicada com 

antecedência mínima de 5 dias, pelo servidor responsável Sr. Antônio Jose Fernandes, 

com o endereço das unidades que receberão os materiais e equipamentos.  

6.18. Os atrasos ocasionados por motivo de fora maior ou caso fortuito, desde que 

justificados em até 05 (cinco) dias úteis do término do prazo de entregas, e aceitos pela 

contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual. 

6.19. Uma vez entregues os materiais e equipamentos inicia se a etapa de verificação, no 

prazo de 05 (cinco) dias que compreenderá o exame dos materiais e equipamentos a 

conferencia de todos os acessórios e a verificação do perfeito estado de funcionamento 

dos objetos, de acordo com as características técnicas descritas neste Termo de 

Referência. 

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

prazo fixado, reputa se á como realizada, consumando se o recebimento definitivo no 

dia do esgotamento do prazo. 

6.21. Se, após o recebimento, o prazo, constar-se que determinado material ou equipamento 

foi entregue em desacordo com a proposta, com defeito, fora das especificações deste 

termo de referência ou incompletos, a empresa contratada será notificada para efetuar 

a troca do (s) objeto (s) em um prazo de 15 (quinze) dias corridos. 
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6.22. No caso especifico dos itens 111.1 e 112.1 a entrega deverá ser realizada de acordo com 

demanda da contratante, no endereço Rua Marquês de Sapucaí Esquina com Rua Jesus 

Othero S/N° – Bairro Centro - Nova Lima, das 8h às 17h sob supervisão de profissional 

indicado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Sr Antônio Jose Tel 

35425620 email: antonio.fernandes@pnl;mg.gov.br  

6.23. No caso específico dos itens 111.1 e 112.1, caso não estejam de acordo com as 

exigências do presente Termo de Referência, será solicitado a substituição dos itens, 

tendo a contratada o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para efetuar a substituição, 

sem prejuízos para a contratante. 

6.24. A qualquer tempo e a critério do órgão, os itens poderão ser submetidos à análise para 

controle de qualidade.  

7. GARANTIA DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS 

 

7.1. A garantia deverá ser de, no mínimo 12 (doze) meses para os itens: 1, 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 

5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13, 13.1, 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.1, 23.1, 34.1, 35.1, 

40.1, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1, 45.1, 50.1,51.1, 52.1, 53.1, 54.1, 56.1, 80.1, 81.1, 82.1, 83.1, 84, 

84.1, 85.1, 86, 86.1, 87, 87.1, 88, 88.1, 89, 89.1, 90, 90.1, 91, 91.1, 92, 92.1, 93, 93.1, 94.1, 95, 

95.1, 96, 96.1, 97, 97.1, 98, 98.1, 99, 99.1, 100, 100.1, 101.1, 102.1, 103, 103.1, 104, 104.1, 

105.1, 106, 106.1, 107, 107.1, 108.1, 109.1 e 110.1, sendo os primeiros 90 (noventa) dias de 

garantia legal na forma que os fabricantes disponibilizarem para todo o mercado (Art. 26, II, do 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, Lei nº 8.078, de 1990) e os demais, caso o fabricante 

não forneça, pela CONTRATADA. 

 

7.2. Será obrigatória a entrega do termo de garantia do fabricante para cada produto 

fornecido conforme citado no Item 7.1. 

 

7.3. As mesas (item 111.1) e cadeiras (item 112.1) objeto desta compra deverão possuir uma 

garantia mínima de 6 meses contra defeitos de fabricação 

 

7.4. Os produtos deverão ser entregues nas embalagens originais de fábrica, lacrados.  

 

7.5. O produto, mesmo entregue e aceito, fica sujeito à devolução e posterior substituição 

desde que comprovado: 

a) a pré-existência de defeitos; 
b) má-fé do fornecedor; 
c) condições inadequadas de transporte; 
d) não cumprimento da marca do produto cotado. 
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8. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR / CONTRATADO 

 

8.1. A licitante vencedora deverá observar os padrões de qualidade, quanto à matéria prima 

dos produtos, sempre respeitando as especificações determinadas no objeto.  

 

8.2. O Município de Nova Lima, através da Secretaria Municipal requisitante, poderá exigir 

da licitante vencedora, qualquer informação sobre os equipamentos entregues tais como 

procedência, notas fiscais dos fornecedores, etc. 

 

8.3. O fornecimento será feito em parcelas, até que seja atingida a quantidade total 

adquirida, respeitando as quantidades determinadas e somente será feito mediante solicitação 

da Secretaria Municipal requisitante. 

 

8.4. Os produtos deverão ser entregues nas embalagens originais de fábrica, lacrados, 

devidamente rotulados. 

 

8.5. Caso o produto entregue não atenda às especificações exigidas ou apresente defeitos, 

não será aceito, sujeitando-se o fornecedor às penas contratuais e legais. 

 

8.6. Em caso de irregularidade não sanada pela licitante vencedora, os fatos ocorridos serão 

encaminhados à autoridade competente para aplicação das penalidades cabíveis. 

 

8.7. A licitante vencedora deverá responder, integralmente, pelos danos causados 

diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato. 

 

8.8. A licitante vencedora deverá manter, durante a execução do contrato, todas as 

condições de idoneidade exigidas nesta licitação, além de sujeitar-se a outras obrigações 

previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n°8078/90) que sejam 

compatíveis com o regime de direito público. 

 

8.9. Apresentar junto às faturas, os comprovantes de quitação das obrigações decorrentes 

com a execução do contrato e manter durante o fornecimento dos produtos as condições de 

habilitação e qualificações exigidas: 

a) Certidão Negativa débitos Trabalhistas; 

b) Certidão Negativa débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

c) Certidão Negativa regularidade FGTS; 

d) Certidão Negativa débitos Municipais; 

e) Certidão Negativa débitos Estaduais. 
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8.10. Cobrir por sua conta os gastos decorrentes do fornecimento dos produtos, seguindo a 

orientação dada pelo Município e a pontualidade. 

 

8.11. Substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os produtos fornecidos que não 

satisfazer a qualidade e condições previamente contratadas. 

 

8.12. Ressarcir todos os prejuízos causados ao patrimônio público ou a terceiros durante o 

fornecimento dos produtos, objeto do presente contrato, não excluindo ou realizando essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município. 

 

8.13. Não utilizar mão de obra infantil, ou a utilizar conforme ditames da Lei Federal nº Lei 

9.854 de 27 de outubro de 1999. 

 

8.14. O objeto deste contrato deverá ser fornecido de forma parcelada. A entrega deverá ser 

nas condições e prazos previstos no presente contrato e no Termo de Referência. 

 

8.15. Manter sempre atualizado os contatos (e-mail e telefones) fornecidos na época do 

cadastramento durante toda a validade da ata, para fins de recebimento de autorização de 

fornecimento. 

 

8.16. Comunicar ao município no prazo de 05 (cinco) dias úteis que antecede à data da 

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

comprovação. 

 

9. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA 

 

9.1. São direitos do Município contratante: 

a) emitir a essencial ordem de serviço inicial, com definição de sua abrangência; 

b) fiscalizar, direta ou indiretamente, os serviços contratados, visando ao 

entendimento das normas técnicas, especificações e projetos integrantes do edital, 

adotando medidas que se revelem necessárias à melhor produtividade ou qualidade do 

objeto contratado; 

c) aplicar, quando for o caso, as penalidades previstas em Lei e neste edital; 

d) solicitar e receber, a qualquer tempo, dados e informações referentes ao objeto 

contratado; 

e) receber o objeto licitado, tal como projetado, licitado e contratado, pronto e 

acabado, atendidas as normas técnicas que lhe forem pertinentes; 

 

9.2. São responsabilidades do Município contratante: 
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 a) proceder aos pagamentos das despesas originadas segundo os prazos e 

condições fixadas neste edital e na minuta do contrato que o integra; 

b) proceder ao reajustamento de preços, nos termos e condições fixadas no edital 

e no contrato, atendidas a legislação federal quanto à periodicidade; 

c) manter o equilíbrio econômico e financeiro do contrato; 

d) cumprir as obrigações que lhe são fixadas, contrario sensu, nos incisos XIII a XVI 

do artigo 78 da Lei 8.666/93. 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1 O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 30 

(trinta) dias corridos da data do recebimento da(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondentes à 

execução do serviço ou fornecimento, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das 

condições demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento 

Definitivo do objeto. 

 

10.2 Junto com a Nota Fiscal deverá ser encaminhado as seguintes Certidões 

- Certidão Negativa débitos Trabalhistas; 

- Certidão Negativa débitos relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

- Certidão Negativa regularidade FGTS; 

- Certidão Negativa débitos Municipais; 

- Certidão Negativa débitos Estaduais. 

 

10.3 Da Secretaria De Cultura: O envio da(s) NF(s) poderá ser feito através do e-mail: 

cultura@pnl.mg.gov.br ou de maneira presencial, no endereço na Av. Rio Branco nº 308, 

Bairro Centro, Nova Lima, das 8h às 17h, segunda-feira a sexta-feira. 

 

10.4 Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:  a contratação dos objetos 

licitados serão cobertos pelas seguinte dotações orçamentárias (desenvolvimento social). 

14082440401.2212 
14082440401.2213 
14241440401.2224 
14243440401.2221 
 

10.5         Da Secretaria Municipal de Educação: As despesas decorrentes do contrato correrão à 

conta da dotação orçamentária: 

09 - Secretaria de Educação 
002 - Subsecretaria de Apoio Administrativo e Operacional 
Administração do Ensino Fundamental - 12.361.0201 2099 

callto:12.361.0201%202099
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Administração da Educação Infantil - Creche - 12.365.0201 2104 
Administração da Educação Infantil - Pré-escola - 12.365.0201 2105 
Programa de Educação de Jovens e Adultos - EJA 12.366.0201 2111 
Administração da Educação Especial - AEE - 12.367.0201 2114 
Gestão da Secretaria de Educação - 12.122.0201 2093 
Elemento de Despesa - 4.4.90.52 
FR 101 e 147 
 

10.6 Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: Fornecimento da Nota Fiscal 

com a descrição do item conforme solicitado na Ordem de Fornecimento, envio das 

certidões negativas válidas. Pagamento em trinta (30) dias após a emissão da Nota Fiscal. 

O envio da(s) NF(s) deverá ser feito através maneira presencial, no endereço Rua Marques 

de Sapucaí esquina com Rua Jesus Othero S/No  – Bairro Centro - Nova Lima, durante o 

momento da entrega. 

10.6.1 As despesas decorrentes do contrato correrão à conta da dotação orçamentária:  

21.004.23.695.0701.2281.339030.100 21.004.23.695.0701.2281.449052.100 

21.001.11.334.0702.2278.339030.100  21.001.11.334.0702.2277.339030.100 

21.001.11.334.0702.2278.449052.100  21.001.11.334.0702.2277.449052.100 

21.001.11.334.0702.2276.339030.100  21.001.11.333.0702.2274.339030.100  

21.001.11.334.0702.2276.449052.100  21.001.11.334.0702.2275.339030.100 

21.001.11.334.0702.2275.449052.100  21.001.11.122.0702.2273.339030.100 

21.001.11.122.0702.2273.449052.100     

 

11. FISCALIZAÇÃO 

11.1 Da Secretaria Municipal de Cultura: A fiscalização da Ata de Registro Preço decorrente do 

presente Termo de Referência será realizado pelo servidor Luís Pereira da Silva, Matricula: 

16.693  - Telefone: 31 98825-4868 – E-mail: luis.silva@pnl.mg.gov.br. 

11.2 Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social : Pela realização dos serviços 

descritos acima, fica responsável o coordenador:  Paulo César Cruz (Suporte operacional) , 

paulo.cruz@pnl.mg.gov.br, 3542-5905. 

11.3  Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: A fiscalização da Ata de 

Registro Preço decorrente do presente Termo de Referência será realizado pelo servidor 

Antônio Jose Fernandes, Matricula: 14846  - Telefone: 31 35425620 – E-

mail: antonio.fernandes@pnl.mg.gov.br. 

11.4 Da Secretaria Municipal de Educação:  A fiscalização da Ata de Registro Preço 

decorrente do presente Termo de Referência será realizado pela servidora Michelle 

callto:12.365.0201%202104
callto:12.365.0201%202105
callto:12.366.0201%202111
callto:12.367.0201%202114
callto:12.122.0201%202093
mailto:31%2098825-4868
mailto:luis.silva@pnl.mg.gov.br
mailto:paulo.cruz@pnl.mg.gov.br
mailto:31
mailto:antonio.fernandes@pnl.mg.gov.br
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Caroline Cláudio de Araújo -   Contato telefônico: (31) 99346- 5724/ (31) 3541- 5817/ Email: 

nutricao.semed@pnl.mg.gov.br e pelo servidor Gustavo Henrique Fernandes de Oliveira - 

Contato telefônico: (31) 99660- 3678/ Email: patrimonio.semed@pnl.mg.gov.br 

 

12. VIGÊNCIA DO CONTRATO / ATA RESGISTRO DE PREÇO 

 

12.1. A validade de Ata de Registro de Preço do objeto deste Termo de Referência é de 12 

(doze) meses, contados a partir da data de sua publicação. 

 

13. GARANTIA CONTRATUAL 

Não aplicável 

 

14. REAJUSTE / REPACTUAÇÃO 

Não aplicável  

15. SANÇÕES 

15.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou 

atrasos no cumprimento da Ata de Registro de Preço, infringência do art. 71 da Lei Federal 

8.666/93 e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

15.1.1. Advertência; 

15.1.2. Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

15.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação 

do serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

15.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de 

atraso superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

15.1.2.3. 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 

Contratante; 

d) Descumprimento de cláusula contratual. 

15.2. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 

declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla 

defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 

a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

15.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova 

sua reabilitação. 

mailto:nutricao.semed@pnl.mg.gov.br
callto:31%20996603678
mailto:patrimonio.semed@pnl.mg.gov.br
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15.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 

Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 

poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

 

16.   ASSINATURAS 

 

Declaro ser responsável pela elaboração do Termo de Referência, que corresponde aquisição 

de materiais e equipamentos permanentes para atender à Secretaria Municipal de Cultura, 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Secretaria Municipal de Educação do Munícipio de Nova Lima.  

 

 

_________________________________________________ 
Robson Gomes Nascimento 

Departamento Administrativo 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Dulcimara L. Silva da Paixão 

Diretora da Proteção Social Especial  
 
 
 

_________________________________________________ 
Antônio Jose Fernandes 
Assessor – Mat. 14846 

 
 
 

_________________________________________________ 
Michelle Caroline Cláudio de Araújo 
Nutricionista- Responsável Técnica 
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Aprovo o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações 

prestadas nas declarações e assinaturas acima. 

 

______________________________________________ 
Leonardo A. Costa Ribeiro 

Secretário Municipal De Cultura 
 
 
 

 
_________________________________________________ 

Álvaro Alonso Perez de Moraes 
Secretário Municipal de desenvolvimento Social 

 
 
 

 
_________________________________________________ 

Abner Henrique Santana Soares 
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico 

 
 
 

 
_________________________________________________ 

Pedro Henrique Dornas Assunção Ribeiro 
Secretário Municipal de Educação 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 

ENDEREÇO DAS UNIDADES DE ENTREGA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

DEPÓSITO DA BAICAR  
Rua José Braga da Silva  n:38 - Bairro: Oswaldo Barbosa Pena 
 
UTRAMIG 

Rua Walmir Nazareth, 36 – Oswaldo Barbosa Pena II 

NÚCLEO DE NUTRIÇÃO 

Travessa Abílio Tito Couto n° 45, Retiro 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Travessa Abílio Tito Couto n° 45, Retiro 

ESCOLA ANA NASCIMENTO DE SOUZA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Rua Poços de Caldas, n 285 - Bairro Campo do Pires 

ESCOLA MUNICIPAL "ÁUREA LIMA TAVEIRA" (MATRIZ) 

Rua José Agostinho, nº. 2335 - Oswaldo Barbosa Penna 

ESCOLA MUNICIPAL "ÁUREA LIMA TAVEIRA" (ANEXO) 

Rua José Agostinho, nº. 2335 - Oswaldo Barbosa Penna 

ESCOLA MUNICIPAL "BENVINDA PINTO ROCHA" 

 Rua Yuri, nº. 65 - Bairro Jardim Canadá 

ESCOLA MUNICIPAL “PROFESSOR CASSIO MAGNANI" 

Avenida Montreal, 311 - Bairro Jardim Canadá 

ESCOLA MUNICIPAL "CARLOS HENRIQUE RÓSCOE" 

Rua Padre Américo Coelho, no. 181- Bairro Retiro (Casa de Nazaré) 

ESCOLA MUNICIPAL "CÉSAR RODRIGUES" 

Alameda das Rosas, s/nº - Bairro Retiro do Rodeador (Miguelão) 

ESCOLA MUNICIPAL “RUBEM COSTA LIMA” 

Rua Dona Maria da Glória, nº 580 - Distrito de Sebastião das Águas Claras (Macacos) 
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ESCOLA MUNICIPAL URCINO DO NASCIMENTO 

Rua dos Bancários, nº31 – Balneário Água Limpa 

ESCOLA MUNICIPAL "CRISTIANO MACHADO" 

Rua Madre Tereza, nº. 391 – Centro 

ESCOLA MUNICIPAL “DALVA CIFUENTES” 

Rua São Pedro, 208 – Bairro Honório Bicalho  

ESCOLA MUNICIPAL "DAVID FINLAY" 

Rodovia MG 437, s/n - Bairro do Galo 

ESCOLA MUNICIPAL “DONA ANTONIETA DIAS DE SOUZA” 

Rua Curitiba, n 23 - Bairro Bom Jardim 

ESCOLA MUNICIPAL "DULCE SANTOS JONES" 

Rua Sete, nº. 40 - Bairro Santa Rita 

ESCOLA MUNICIPAL "EMÍLIA DE LIMA" 

Rua Abolição, nº. 88 - Centro                    

ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ BRASIL DIAS" 

Rua Emanuel, nº. 145 - Bairro Vale da Esperança. 

ESCOLA MUNICIPAL "JOSÉ FRANCISCO DA SILVA" 

Avenida Esmeraldas, nº. 59 - Bairro Barra do Céu (Cruzeiro) 

ESCOLA MUNICIPAL "HAROLD JONES" 

Rua Dr. Lunds, nº. 529 - Vila Aparecida (José de Almeida) 

ESCOLA MUNICIPAL "FLORIE WANDERLEY DIAS" 

Rua Princesa Isabel, nº. 120 - Vila São José (Dois Coqueiros) 

ESCOLA MUNICIPAL "GEORGE CHALMERS" 

Rua Rosa Tofanelli Othero, sem número - Retiro 

ESCOLA MUNICIPAL "MARTHA DRUMMOND FONSECA" (NEEC) 
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Rua 32, nº. 36 - Bairro Oswaldo Barbosa Penna 

ESCOLA MUNICIPAL "VERA WANDERLEY DIAS" 

Rua José Joaquim de Souza, nº. 80 - Mingu 

ESCOLA MUNICIPAL "VICENTE ESTÊVÃO DOS SANTOS" 

Rua José de Oliveira, nº. 1320 -Bela Fama (Alto do Gaia) 

CRECHE "LAR DA ESPERANÇA" 

Rua Paraná, nº. 532 – Cristais 

CEI “MARIA DA CONCEIÇÃO TAVEIRA CORREA” 

Avenida Alasca, nº. 720 – Jardim Canadá 

CEI “MARIA DE LOURDES SCORALICK SERRETTI” 

Rua José Félix dos Santos, 83 – Bela Fama 

CRECHE “MENINO JESUS” 

Rua: Professor Aldo Zanini, n° 440, Quintas 

CEI “NANCY ROMANI DUARTE”  

Rua quatorze. 65 – Osvaldo Barbosa Pena 

CEI “NIZE DA CONCEIÇÃO SILVA RIBEIRO” 

Rua Santiago, 35 – Honório Bicalho 

DEMAIS ESCOLAS INAUGURADAS DURANTE A EXECUÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO TAMBÉM 

DEVERÃO SER CONTEMPLADAS. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 339/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 68/2022 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA SOBRE ATENDIMENTO ÀS  

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Processo Licitatório nº 339/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 68/2022  

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu (sua) representante legal o (a) Sr. (a) 

___________________________ inscrito (a) no CPF sob o nº _______________, e portador(a) 

da carteira de identidade nº ______________________, declara, sob as penalidades da lei,:  

 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital, no Termo de Referência e 

em seus anexos.  

 Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 

está em conformidade com as exigências editalícias.  

 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores.  

 Que não se enquadra nas vedações previstas no art. 9º da Lei Federal 8.666/93.  

Atenciosamente,  

 

Local e data. 

(Carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 339/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 68/2022 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FISCAL 

Processo Licitatório nº 339/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 68/2022  

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu (sua) representante legal o (a) Sr. (a) 

___________________________ inscrito (a) no CPF sob o nº _______________, e portador(a) 

da carteira de identidade nº ______________________, declara, sob as penalidades da lei, que 

se enquadra como _______________ (MICRO EMPRESA/// EMPRESA DE PEQUENO PORTE/// 

ou /// EQUIPARADAS) nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, estando apta a 

fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas em favor desta categoria, e que não se 

enquadra em nenhuma das excludentes previstas no § 4º do artigo 3º da mesma lei.  

Atenciosamente,  

 

Local e data. 

(Carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 339/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 68/2022 

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO  

MODELO 01- DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 
 

Processo Licitatório nº 339/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 68/2022  

 

Prezados Senhores,  

 

A empresa ____________________________, inscrita no CNPJ sob nº 

________________________, por intermédio de seu (sua) representante legal o (a) Sr. (a) 

___________________________ inscrito (a) no CPF sob o nº _______________, e portador(a) 

da carteira de identidade nº ______________________, declara, sob as penalidades da lei, que 

não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do 

art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.  

Atenciosamente,  

 

Local e data. 

(Carimbo e assinatura do representante legal da empresa) 
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MODELO 02- DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVINIENTE 
 
 
 

Declaração de Fato Superveniente 
 
 
Declaro para os devidos fins de Direito, que inexiste fato superveniente de impedimento legal 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
 
 

Local e data 
 
 

Assinatura 
 

Carimbo de CNPJ da Empresa 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 339/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 68/2022 

ANEXO V – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

Nome do licitante:______________________ CNPJ: __________________  

Endereço Completo:___________________ Telefone/E-mail:_________ 

 

Processo Licitatório nº 339/2022 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 68/2022  

 

Forma que os preços deverão ser apresentados: 

Conforme Termo de Referência, item 3. 

 

O lance deverá ser ofertado pelo Valor Total “Por Item”. 
 
 
 

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital e Termo de Referência. 

LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital e Termo de Referência.  

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme edital.  

PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO OFERTADO: Conforme edital e Termo de Referência.  

 

Local e data. 

(Assinatura do representante legal da empresa) 

Nome RG/CPF  
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 339/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 68/2022 

ANEXO VI – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/___.  

PROCESSO Nº 339/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022 

VALIDADE: 12 meses 

 

Aos ___________ dias do mês de _____________ de 2022, a Secretaria Municipal de   

___________________, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) Sr(a). 

________________,  nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, da Lei 10.250/02, das 

demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no 

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2022 por deliberação do(a) Pregoeiro(a) oficial e 

equipe de apoio, RESOLVE registrar os preços para os fornecimentos constantes nesta ata,  

beneficiário ____________________________________, localizado na rua 

___________________, n°____ no bairro ________________, na cidade de 

__________________, estado de _________________, cujo CNPJ é 

_________________________, neste ato representado por 

___________________________________,conforme quadro abaixo: 

 

CLAÚSULA 1ª - DO OBJETO: 

O objeto do fornecimento são os produtos/serviços constantes do Termo de Referência, o qual 

é parte integrante desta Ata de Registro de Preços. 

1.1 - Os quantitativos estabelecidos no Termo de Referência são estimados e servem como 

referência, podendo o Município de Nova Lima adquiri-los em conformidade com suas 

necessidades, não havendo a obrigatoriedade de consumo “in totum”. 

CLAÚSULA 2ª  - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

2.1 - A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses a partir da sua 

assinatura. 
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2.2 - Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 

8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município de Nova 

Lima não será obrigado a adquirir os produtos referidos nesta ata. 

2.3 - Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as 

alterações que lhe foram impostas pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de 

Preços será cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa. 

CLAÚSULA 3ª  - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

3.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo 

objeto, por todos os Órgãos da Administração Pública direta e indireta do Município de Nova 

Lima. 

CLAÚSULA 4ª  - DO PREÇO 

4.1 - Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são 

os constantes dos seus anexos, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 68/2022 

4.2 - Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as disposições da legislação 

pertinente, assim como as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 68/2022, 

que integra o presente instrumento de compromisso. 

4.3 - Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas 

apresentadas no Pregão nº 68/2022 pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais 

também a integram. 

CLAÚSULA 5ª - DO PAGAMENTO 

5.1 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 30 
(trinta) dias corridos da data do recebimento do objeto e da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
correspondentes, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 
demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto, na forma prevista no subitem 6.3.3 da presente Ata de Registro de Preços. 

5.2 - Para efeito de pagamento, a detentora dos preços registrados deverá emitir nota fiscal 
onde conste os dados bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito 
perante a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e 
Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

5.2.1 - Na hipótese de constar pendência de débito para emissão de algumas das certidões, será 
a detentora dos preços registrados notificada para providenciar a regularização no prazo de 
30(trinta) dias, sob pena de cancelamento da Ata de Registro de Preços e aplicação das 
penalidades previstas no capítulo 15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS do Edital, podendo o 
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Município de Nova Lima, nesse caso, convocar as demais licitantes para o fornecimento do 
objeto, observando a ordem de classificação, os requisitos de habilitação e desde que aceitas 
as mesmas condições oferecidas pela licitante vencedora, inclusive quanto ao preço, 
devidamente corrigido. 

5.2.2 - Caso o convocado não atenda as condições descritas no item anterior, o Município de 
Nova Lima convocará as demais licitantes classificadas, procedendo-se a mesma análise e 
negociação. Não havendo êxito na negociação, as licitantes classificadas serão liberados do 
compromisso e o registro de preço cancelado. 

5.3 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados exclusivamente 
pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração 
se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de 
mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 
mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/30)  
EM = (I x N / 100) x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
5.4 - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 

exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 

fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente 

anterior àquela a que se refere a remuneração auferida. 

CLAÚSULA 6ª  - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

6.1 - O objeto da presente licitação será fiscalizado por pessoas designadas pela(s) Secretaria(s) 

Demandante(s), a(s) qual(is) ficará(ão) responsável(is) pela conferência e controle do serviço. 

6.2- A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 

pedidos efetuados durante a validade desta Ata. 

6.3 - O objeto da presente licitação será recebido por pessoas designadas pela Gestora, as quais 

ficarão responsáveis pela conferência e controle da mercadoria. 

6.3.1 - A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 

Federal 8.666/93. 
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6.3.2 - Por ocasião da entrega, a detentora dos preços registrados deverá colher no 

comprovante respectivo a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral 

(RG) do servidor do setor requisitante responsável pelo recebimento.  

6.3.3 - Após o recebimento do objeto, o Órgão Gerenciador terá o prazo de 05 (dez) dias úteis 

para verificar o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas. 

6.3.4 - Constatadas irregularidades no objeto, o Município de Nova Lima através do Órgão 

Gerenciador poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a detentora dos preços registrados deverá fazê-la em 

conformidade com o item registrado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados após 

notificação por escrito do Órgão Gerenciador, mantendo o preço inicialmente registrado;  

 

a.2) No caso específico dos itens 111.1 e 112.1, caso não estejam de acordo com as exigências 

do presente Termo de Referência, será solicitado a substituição dos itens, tendo a contratada 

o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para efetuar a substituição, sem prejuízos para a 

contratante. 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 

ou o cancelamento da Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, a detentora dos preços registrados deverá fazê-la em 

conformidade com o item registrado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados após 

notificação por escrito Órgão Gerenciador, mantendo o preço inicialmente registrado 

6.3.5 - Quando, durante o prazo de garantia, os produtos apresentarem qualquer irregularidade 
que os tornem sem condições para utilização, a detentora dos preços registrados deverá no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, e às suas expensas, substituir os mesmos por outros da 
mesma espécie, em perfeitas condições de utilização, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

6.3.6 - Se a detentora dos preços registrados não substituir os produtos, nem restituir o valor 

pago, no prazo acima marcado, o Município de Nova Lima poderá compensar seu crédito com 

eventuais débitos para com a detentora dos preços registrados, sem prejuízo de eventuais 

sanções administrativas. 
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6.4 - O objeto desta licitação deverá ser fornecido na forma prevista no ITEM 6. LOCAL DE 

ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO 

DE EXECUÇÃO constante do Termo de Referência. 

6.4.1 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a qual 

poderá ser feita por ofício ou e-mail, devendo dela constar: a data, o valor unitário do produto, 

a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do responsável. 

6.4.2 - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será de 05 (cinco) dias úteis da data 

da convocação por parte do Município de Nova Lima. 

6.5 - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, 

conforme o caso. 

6.6 - A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela 

unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e 

hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

6.7 - A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 

unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da ata. 

CLAÚSULA 7ª - DAS PENALIDADES 

7.1 - Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste descrito no edital nº 68/2022 ou nesta Ata 

ou, ainda, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 o Município de Nova Lima poderá 

aplicar, às detentoras da presente Ata, sujeitando-se às seguintes penalidades: 

7.1.1 - Advertência que será aplicada, sempre, por escrito. 

7.1.2 - Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

7.1.2.1 - 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10o (décimo) dia de atraso na prestação 
do serviço, sobre o valor do saldo do contrato, por ocorrência. 

7.1.2.2 - 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do contrato, no caso de atraso na prestação 
do serviço superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso. 

7.1.2.3 - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos seguintes casos: 

a) Inobservância do nível de qualidade dos serviços; 
b) Transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 
c) Subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal do Município 
de Nova Lima; 
d) Descumprimento de cláusula contratual. 
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7.1.3 - Suspensão temporária do direito de licitar com a Administração Pública. 

7.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação  perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir o Município de Nova Lima pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

7.2 - Será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação do ato, o prazo para manifestação. 

7.3 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo 

de força maior ou caso fortuito. 

7.4 - Consideram-se motivos  de força maior ou caso fortuito aqueles constantes no art. 393 do 

Código Civil Brasileiro. 

7.5 - As importâncias relativas a multas poderão, a critério do Município de Nova Lima, serem 

descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da ata, podendo, entretanto, 

conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei. 

CLAÚSULA 8ª - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS 

8.1 - Considerado o prazo de validade estabelecido no item 2.1 da Cláusula ll, da presente Ata, 

é vedado qualquer reajustamento de preços, até que seja completada sua validade, contado a 

partir da data limite para apresentação das propostas indicadas no preâmbulo do Edital do 

Pregão nº 68/2022, o qual integra a presente Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos 

de revisão de registro a que se refere o Decreto instituidor do Registro de Preços. 

8.2 - Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes 

em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

CLAÚSULA 9ª - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

9.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: 

9.1.1 - Pelo Município de Nova Lima, quando: 

a) - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

b) - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento no prazo estabelecido, e o 

Município de Nova Lima não aceitar sua justificativa; 

c) - a detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de 

preços, a critério do Município de Nova Lima; 
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d) - em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 

registro de preços, se assim for decidido pelo Município de Nova Lima; 

e) - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 

f) - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 

Administração. 

9.1.2- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 

será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o 

comprovante ao processo da presente Ata de Registro de Preços. 

No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será 

feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município de nova Lima, 

considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação. 

9.1.3 - Pelas detentoras, quando: 

a) Mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as 

exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do Município de nova Lima, quando 

comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da 

Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94. 

b) A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada 

com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada ao Município de nova Lima a aplicação das 

penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido. 

CLAÚSULA 10ª - DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO 

10.1 - As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a 

caso, pela Secretaria requisitante. 

CLÁUSULA 11ª – DA PROTEÇÃO A DADOS SENSÍVEIS – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI 
13.709/2018) 

11.1. A DETENTORA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 
informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de 
licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 11.709/2018 e 
suas alterações/regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no 
presente instrumento. 

11.2. A DETENTORA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 
visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, 
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acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos. 

11.3. A DETENTORA deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 
prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou 
conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 
confidencialidade e sigilo. 

11.4. A DETENTORA não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados 
a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento. 

11.5. A DETENTORA não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 
autorização escrita do Município de Nova Lima, informação, dados pessoais e/ou base de dados 
a que tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

11.5.1. A DETENTORA obriga-se a fornecer somente as informações, dados pessoais e/ou base 
de dados estritamente necessários quando da transmissão autorizada a terceiros durante o 
cumprimento do objeto descrito neste instrumento. 

11.6. A DETENTORA fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que 
contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 
execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos contados da rescisão da presente ata, restando autorizada a conservação apenas nas 
hipóteses legalmente previstas. 

11.7. À DETENTORA não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais 
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto 
deste instrumento. 

11.8. A DETENTORA deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em 
razão do cumprimento do objeto deste instrumento tão logo não haja necessidade de realizar 
seu tratamento. 

11.9. A DETENTORA deverá notificar, imediatamente, a CONTRATANTE no caso de vazamento, 
perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

11.9.1. A notificação não eximirá a DETENTORA das obrigações e/ou sanções que possam incidir 
em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

11.10. A DETENTORA que descumprir os termos da Lei nº 11.709/2018 e suas 
alterações/regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no 
presente instrumento, ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por 
todo e qualquer dano e/ou prejuízo causado, incluindo sanções aplicadas pela autoridade 
competente. 

11.11. O dever de sigilo e confidencialidade e as demais obrigações descritas na presente 
cláusula permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a DETENTORA e o Município 
de Nova Lima, bem como, entre a DETENTORA e os seus colaboradores, subcontratados, 
consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 11.709/2018 
e suas alterações/regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 
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11.11.1. A DETENTORA ficará obrigada a manter canais abertos para comunicação com o 
Município de Nova Lima para os assuntos pertinentes à aplicação da Lei nº 11.709/2018 e suas 
alterações/regulamentações posteriores, mesmo após o término da vigência da presente ata. 

11.12. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 
DETENTORA a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 
sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais. 

CLAÚSULA 12ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1 - Integram esta Ata, o Edital do Pregão nº 68/2022 e seus respectivos Anexos, em especial 
o Anexo I – Termo de Referência, bem como as propostas das empresas classificadas no 
certame supranumerado e o mapa de lances com os preços finais do certame. 

12.2 - Fica eleito o foro desta Comarca do Município de Nova Lima para dirimir quaisquer 

questões decorrentes da utilização da presente Ata. 

12.3 -  Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal 8.666/93, Lei 10.520/02 

e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. 

Nova Lima, ______ de ___________________ de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 

Ordenador de Despesas 

Secretaria Detentora da Ata de Registro de Preços 

 

____________________________________ 

Fornecedor 

 

 

Testemunhas: 

________________________________        ______________________________ 

Nome:       Nome:     

CPF:                                                                        CPF: 

 
Visto Procuradoria 
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EDITAL DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 339/2022 

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) Nº 68/2022 

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ___/____, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
___/___, CELEBRADO ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº ___/____, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022 

OBJETO: Eventual aquisição de materiais, mobiliário e 
equipamentos permanentes para atender a diversas secretarias 
do Município de Nova Lima. 

 

Contrato de prestação de serviços, através de Ata de Registro de Preços Nº ----/2022 Pregão 
Eletrônico nº 68/2022, em conformidade com a Lei 8.666/93 e o Decreto Federal 7.892/2013, 
que entre si fazem de um lado xxxxxxxxxx, localizado na xxxxxx, n°xxxx no bairro xxxxxx, na 
cidade de xxxxxxxx, estado de xxxxxxxxx, cujo CNPJ é xxxxxxxxx, neste ato representado por 
xxxxxxxxxxx, doravante nominada Contratada, e de outro lado o MUNICÍPIO DE NOVA LIMA, 
pessoa jurídica de direito público, localizada na praça Bernardino de Lima, n° 80, no bairro 
Centro, na cidade de Nova Lima, estado de Minas Gerais, representado pelo(a) Secretário(a) 
Municipal de _______________, Sr(a). ____________, de agora em diante denominados 
Contratantes, mediante as condições que se seguem. 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO 

Eventual aquisição de materiais, mobiliário e equipamentos permanentes para atender a 
diversas secretarias do Município de Nova Lima. 

CLÁUSULA 2ª - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO 

2.1. - Dos Preços 

2.1.1. O Contratante pagará o valor de R$ R$ XXXXXX,00 (XXXXXXXXXXXXXXX). 

2.2. - Das Condições de pagamento 

2.2.1. O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Município de Nova Lima no prazo de 30 
(trinta) dias corridos da data do recebimento do objeto e da(s) Nota(s) Fiscal(is) 
correspondentes, acompanhada(s) de comprovação da manutenção das condições 
demonstradas para habilitação, à vista do respectivo Termo de Recebimento Definitivo do 
objeto. 

2.2.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá emitir nota fiscal onde conste os dados 
bancários, assim como apresentar as Certidões Negativas de Débito perante a Fazenda Pública 
Federal, Estadual e Municipal, além daquelas relativas ao FGTS e Débitos Trabalhistas – CNDT. 
De acordo com o art. 55, XIII da Lei Federal 8.666/93 a CONTRATADA deve manter todas as 
condições de habilitação exigidas na licitação. 
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2.2.3. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver pendência de 
liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

2.2.4. O Município de Nova Lima poderá sustar o pagamento a que a contratada tenha direito, 
enquanto não forem sanados os defeitos, vícios ou incorreções resultantes da contratação e/ou 
não recolhimento de multa aplicada. 

2.2.5. Os pagamentos efetuados à CONTRATADA não a isentarão de suas obrigações e 
responsabilidades vinculadas à execução do contrato, especialmente aquelas relacionadas com 
a qualidade. 

2.2.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento não justificados, provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, 
e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em 
que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por 
cento) ao ano, mediante aplicação da seguinte fórmula: 

I= (TX/30)  
EM = (I x N / 100) x VP, onde:  
I = Índice de atualização financeira;  
TX = Percentual da taxa de juros de mora mensal;  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela em atraso.  
 
2.2.7. - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e 
seu vencimento ocorrerá após a data de sua apresentação válida. 

2.2.8. - O pagamento das faturas seguirá a estrita ordem cronológica das datas de suas 
exigibilidades, e só será efetuado mediante comprovação de regularidade das obrigações 
fiscais, trabalhistas e em especial junto ao INSS, relativamente à competência imediatamente 
anterior àquela que se refere a remuneração auferida. 

2.3. - Critério de Reajuste 

2.3.1. Por força das Leis Federais nº 9.069/95 e 10.192/2001, o valor deste Contrato será 
reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que observado o interregno mínimo de 
1 (um) ano, a contar da data limite para a apresentação da proposta ou do último reajuste, 
tendo como base a variação de índice oficial. 

2.3.2. Decorrido o prazo acima estipulado, o índice a ser utilizado será o IPCA (IBGE) ou outro 
índice que venha a substituí-lo por força de determinação governamental. 

2.3.3. A aplicação do índice dar-se-á de acordo com a variação acumulada do IPCA (IBGE) 
ocorrida nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores. 

CLÁUSULA 3ª - DA DOTAÇÃO 

3.1. A rubrica das dotações orçamentárias destinadas ao pagamento das despesas são: 
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Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CLÁUSULA 4ª - DA VIGÊNCIA 

4.1. O presente contrato entrará em vigor na data de XX/XX/XXXX e encerrar-se-á no dia 
XX/XX/XXXX. 

4.2. A prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 5ª - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

5.1. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento), de acordo com o que 
preceitua o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA 6ª - DA NOVAÇÃO 

6.1. Toda e qualquer tolerância por parte do CONTRATANTE na exigência do cumprimento do 
presente contrato, não constituirá novação, nem muito menos a extinção da respectiva 
obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

CLÁUSULA 7ª - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

7.1. As responsabilidades da CONTRATADA são aquelas elencadas no Item 8 – OBRIGAÇÕES DO 
LICITANTE VENCEDOR do Termo de Referência (Anexo I). 

7.2. As responsabilidades da CONTRATANTE são aquelas elencadas no Item 9 – OBRIGAÇÕES 
DO MUNICÍPIO DE NOVA LIMA do Termo de Referência (Anexo I). 

CLÁUSULA 8ª - DA FISCALIZAÇÃO 

8.1. Não obstante o fato de o CONTRATADO ser o único e exclusivo responsável pela execução 
do objeto desta licitação, o CONTRATANTE promoverá a mais ampla e completa fiscalização do 
cumprimento do objeto contratado, nos termos constantes do Item 11 – FISCALIZAÇÃO do 
Termo de Referência (Anexo I). 

CLÁUSULA 9ª - DA RESCISÃO  

9.1.  O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei nº 8.666/93:  

a) O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou 
prazos, por parte da CONTRATADA;   

b)  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil da CONTRATADA;   

c)  O conhecimento de infrações à Legislação Trabalhista por parte da CONTRATADA;   

d) Razões de interesse público ou na ocorrência das hipóteses do art. 78 do Estatuto das 
Licitações;  

e) A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato.  

CLAÚSULA 10ª - DOS CASOS OMISSOS 
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10.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei nº 8.666/93, 
cujas normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui 
menção expressa. 

CLAÚSULA 11ª - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1 - O objeto desta licitação deverá ser fornecido na forma prevista no ITEM 6. LOCAL DE 
ENTREGA DOS MATERIAIS OU REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS/ PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO 
DE EXECUÇÃO constante do Termo de Referência. 

11.1.1 - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante ordem da unidade requisitante, a 
qual poderá ser feita por ofício ou e-mail, devendo dela constar: a data, o valor unitário do 
produto, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o carimbo e a assinatura do 
responsável. 

11.1.2 - O prazo para retirada da Ordem de Fornecimento será de 05 (cinco) dias úteis da data 
da convocação por parte do Município de Nova Lima. 

11.2 - Os produtos deverão ser entregues acompanhados da nota fiscal ou nota fiscal fatura, 
conforme o caso. 

11.3. A CONTRATADA será obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a validade 
deste contrato. 

11.4. O objeto da presente licitação será recebido por pessoas designadas pela Gestora, as quais 
ficarão responsáveis pela conferência e controle da mercadoria. 

11.4.1. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, “a” e “b”, da Lei 
Federal 8.666/93. 

11.4.2. Por ocasião da entrega, a CONTRATADA deverá colher no comprovante respectivo a 
data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) do servidor do setor 
requisitante responsável pelo recebimento.  

11.4.3. Após o recebimento do objeto, a CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para verificar o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas. 

11.4.4. Constatadas irregularidades no objeto, a CONTRATANTE poderá: 

a) Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 
substituição ou o cancelamento do contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.1) Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com o item 
contratado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados após notificação por escrito 
da CONTRATANTE, mantendo o preço inicialmente contratado;  

a.2) No caso específico dos itens 111.1 e 112.1, caso não estejam de acordo com as exigências 

do presente Termo de Referência, será solicitado a substituição dos itens, tendo a contratada 

o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para efetuar a substituição, sem prejuízos para a 

contratante. 
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b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou o cancelamento do contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.1) Na hipótese de complementação, CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com o 
item licitado, no prazo máximo de 15 (dez) dias úteis contados após notificação por escrito do 
CONTRATANTE, mantendo o preço inicialmente contratado. 

11.4.5. Quando, durante o prazo de garantia, os produtos/serviços apresentarem qualquer 
irregularidade que os tornem sem condições para utilização, CONTRATADA deverá no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias úteis, e às suas expensas, substituir os mesmos por outros da 
mesma espécie, em perfeitas condições de utilização, independentemente da aplicação das 
penalidades cabíveis. 

11.4.6. Se a CONTRATADA não substituir os produtos/serviços, nem restituir o valor pago, no 
prazo acima marcado, o Município de Nova Lima poderá compensar seu crédito com eventuais 
débitos para com a CONTRATADA, sem prejuízo de eventuais sanções administrativas. 

11.5. A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de Fornecimento enviada pela 
unidade requisitante, deverá colocar, na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e 
hora em que a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao recebimento. 

11.6. A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para a 
unidade requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração do contrato. 

CLÁUSULA 12ª - DAS PENALIDADES  

12.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos 
no cumprimento do contrato, infringência do art. 71 da Lei Federal 8.666/93 e quaisquer outras 
irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as 
seguintes sanções:  

12.1.1. Advertência; 

12.1.2. Multa, conforme os percentuais definidos a seguir: 

12.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação do 
serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência; 

12.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso 
superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso; 

12.1.2.3. - 15% (quinze por cento) sobre o valor do contrato, nos casos: 

a) inobservância do nível de qualidade dos serviços; 

b) transferência total ou parcial do contrato a terceiros; 

c) subcontratação no todo ou em parte do objeto sem prévia autorização formal da 
Contratante; 

d) descumprimento de cláusula contratual. 

12.2 - A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração 



 

116 

falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

12.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova 
sua reabilitação. 

12.4. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de 
Nova Lima/MG, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou 
poderá ser descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. 

CLÁUSULA 13ª – DA PROTEÇÃO A DADOS SENSÍVEIS – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI 
13.709/2018) 

13.1. A CONTRATADA obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda 
informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de 
licenciamento ou da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018 e 
suas alterações/regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no 
presente instrumento contratual. 

13.2. A CONTRATADA obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 
visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, 
acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos. 

13.3. A CONTRATADA deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 
prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou 
conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 
confidencialidade e sigilo. 

13.4. A CONTRATADA não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados 
a que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

13.5. A CONTRATADA não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia 
autorização escrita da CONTRATANTE, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que 
tenha acesso em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

13.5.1. A CONTRATADA obriga-se a fornecer somente as informações, dados pessoais e/ou base 
de dados estritamente necessários quando da transmissão autorizada a terceiros durante o 
cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 

13.6. A CONTRATADA fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que 
contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 
execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias 
corridos contados da rescisão contratual, restando autorizada a conservação apenas nas 
hipóteses legalmente previstas. 
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13.7. À CONTRATADA não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais 
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto 
deste instrumento contratual. 

13.8. A CONTRATADA deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em 
razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não haja necessidade 
de realizar seu tratamento. 

13.9. A CONTRATADA deverá notificar, imediatamente, a CONTRATANTE no caso de vazamento, 
perda parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

13.9.1. A notificação não eximirá a CONTRATADA das obrigações e/ou sanções que possam 
incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

13.10. A CONTRATADA que descumprir os termos da Lei nº 13.709/2018 e suas 
alterações/regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no 
presente instrumento contratual, ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ao 
ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo causado, incluindo sanções aplicadas 
pela autoridade competente. 

13.11. O dever de sigilo e confidencialidade e as demais obrigações descritas na presente 
cláusula permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a CONTRATADA e o 
CONTRATANTE, bem como, entre a CONTRATADA e os seus colaboradores, subcontratados, 
consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018 
e suas alterações/regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

13.11.1. A CONTRATADA ficará obrigada a manter canais abertos para comunicação com a 
CONTRATANTE para os assuntos pertinentes à aplicação da Lei nº 13.709/2018 e suas 
alterações/regulamentações posteriores, mesmo após o término da vigência do presente 
contrato. 

13.12. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 
CONTRATADA a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 
sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais. 

CLÁUSULA 14ª – DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Ficam as partes submetidas a todos os termos constantes do Edital de Licitação do Pregão 
Eletrônico nº 68/2022, bem como ao seu Termo de Referência (Anexo I), sendo ambos os 
instrumentos partes integrantes desde Contrato. 

 
CLÁUSULA 15ª – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
 
15.1. – O regime de execução do presente contrato será "INDIRETA – Empreitada por 
PREÇO UNITÁRIO"  
 
CLÁUSULA 16ª - DO FORO 
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15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Nova Lima/MG, para dirimir quaisquer questões 
decorrentes da execução do presente Contrato. 
 

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual 
teor e forma. 

 

Nova Lima, ______ de ___________________ de 2022. 

 

____________________________________ 

Ordenador de Despesas 

Secretaria Contratante 

 

____________________________________ 

Fornecedor 

 

Testemunhas: 

_______________________                       _________________________ 

CPF:                                                                 CPF: 

 

 


