
 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 

CENTRAL DE LICITAÇÕES  
Avenida Santana, 2975 – 2º andar – Bairro Paraíso, Santana – Amapá 

 

 

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 032/2019 - CL/PMS 

 

Processo Administrativo nº 438/2019-SEMOP/PMS 
 
A Prefeitura Municipal de Santana, por intermédio da Central Municipal de Licitações – CL/PMS, e este Pregoeiro e equipe 
de apoio designados pelo Decreto 0453/2019 – PMS, levam ao conhecimento dos interessados que realizará LICITAÇÃO na 
modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, sob a forma de EXECUÇÃO 
INDIRETA, o qual será regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, Lei Complementar nº 123 
de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar nº 061 de 16 de 
novembro de 2009, Lei Municipal nº 1.189 de 19 de dezembro de 2017, Decreto 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e 
subsidiariamente, no que couber a Lei 8.666/93, e alterações posteriores pelo disposto no presente Edital e seus 
respectivos Anexos, e nas demais normas aplicáveis ao objeto deste certame. 
 

 
INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 23/05/2019, às 08h00min (horário de Brasília) 
TÉRMINO DO PRAZO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/06/2019, às 08h00min (horário de Brasília). 
DISPUTA DOS ITENS: 10/06/2019, às 09h00min (horário de Brasília) 
 

 
Todas as referências de tempo do edital observarão, obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e dessa forma serão 
registradas no sistema eletrônico. 
 

I – DO OBJETO 
 
1.1.  A presente licitação tem como objeto é o  Registro de Preços para Futura Aquisição de Mobiliário para atender ao 
Prédio IV Módulo administrativo da Secretaria Municipal de Saúde de Santana-Amapá, conforme especificações 
constantes no anexo I TERMO DE REFERÊNCIA.   
 
1.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no site “www.licitacoes-e.com.br” do Banco do 
Brasil S/A e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - Anexo I - prevalecerão sempre as descrições 
deste edital e seus anexos. 
 

II – DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO  
 
2.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato 

convocatório do pregão, na forma eletrônica.  

2.2.  Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo 

de até vinte e quatro horas. 

2.3.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame, 

exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas, conforme previsto no § 4º, do Art. 21 da Lei Nº 8.666/93; 

2.4. O(s) pedido(s) de esclarecimento(s) referente(s) ao presente ato convocatório deverá (ão) ser enviado(s) ao Pregoeiro, 

até 03 (três) dias úteis anterior à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via 

internet, no seguinte endereço: cpl_santana@hotmail.com  

2.5. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações serão divulgados no sítio www.licitacoes-e.com.br, no campo 

“DOCUMENTOS”.  

 
III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
3.1. Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que: 

a) detenham atividade pertinente e compatível com o deste Pregão 

b) atendam os requisitos mínimos de classificação das propostas exigidos neste edital; e 

c) comprovem possuir os documentos de habilitação exigidos neste edital. 

3.2. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 

instrumento convocatório. 
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3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e propostas sujeitará o licitante às sanções 

previstas neste Edital. 

 3.3. Não poderão concorrer neste Pregão: 

a) Os interessados que se encontrem sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, ou 

em regime de consórcio, qualquer que seja a sua forma de constituição.  

b) empresas estrangeiras que não funcionem no país, bem como as empresas declaradas inidôneas e as suspensas de 

licitar e contratar com a administração pública e, ainda, servidores desta Secretaria, na forma do art. 9º, inciso III, da Lei nº 

8.666/93. 

 

IV - DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. A licitante ou representante legal deverá estar previamente credenciada no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio 

“www.licitacoes-e.com.br”; 

4.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas 

junto ao provedor do sistema - Agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no País, onde também deverá informar-se a 

respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização; 

4.3. A chave para identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderá ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente 

justificada. 

4.4. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como o seu uso em qualquer transação efetuada 

diretamente ou por seu representante, não cabendo à PMS ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5. O credenciamento do fornecedor e/ou de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 
responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações 
inerentes ao pregão eletrônico. 
4.6. A participação no pregão eletrônico se dará por meio da digitação de senha pessoal e intransferível do representante 

credenciado e subseqüente encaraminhamento da proposta de preços e, quando for o caso, seus anexos, exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecidos. 

4.6.1. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site, opção “Acesso Identificado”. 

 
V - DA PROPOSTA  

 
5.1. A licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico “www.licitacoes-e.com.br”, até a data e 

horário marcado para abertura das propostas, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 

propostas; 

5.2. O encaminhamento da proposta de preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação 

previstas neste Edital e seus anexos. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 

nome no sistema eletrônico assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e lances. 

5.3. A licitante deverá, na forma expressa no sistema eletrônico, apresentar a proposta de preços de forma detalhada, 

devendo considerar o preço do item, prazo de validade da proposta, bem como os valores unitários e totais 

consignado em moeda nacional, expressa em algarismos e por extenso, com no máximo duas casas decimais, bem como 

ser redigida em língua portuguesa,  sob pena de desclassificação de sua proposta; 

5.4. Não serão aceitos como descrição dos produtos ofertados, termos como “conforme edital” ou “conforme termo de 

referencia” ou ainda termos similares a estes, devendo a descrição estar em acordo com o item 5.3, sob pena de 

desclassificação da proposta; 

5.5. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, contribuições de responsabilidade social, 

seguros, encargos sociais, trabalhistas e as despesas decorrentes da realização do serviço. 

5.6. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão pública. 

5.7. Qualquer elemento que possa identificar o licitante implica a desclassificação da proposta. 

5.8. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada. 

5.9. Cabe a licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
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responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo 

sistema ou de sua desconexão. 

 

VI - DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
6.1. No julgamento das propostas será adotado o critério do MENOR PREÇO TOTAL DO ITEM, observado as exigências 

estabelecidas neste edital e seus anexos.   

 

VII – DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

7.1. A abertura da sessão pública deste Pregão ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, e será 

conduzida pelo Pregoeiro, com a utilização da sua chave de acesso, no sítio “www.licitacoes-e.com.br”; 

7.2. A comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo 

próprio do sistema eletrônico. 

 
VIII - DA AMOSTRAS OU DO MANUAL TÉCNICO DO OBJETO 

 
8.1. O Pregoeiro poderá solicitar à licitante, cuja proposta tenha sido aceita quanto à compatibilidade de preço, 
amostra/manual/prospectos dos produtos ofertados, devidamente identificado, que deverá ser entregue à comissão 
instituída pelo Secretário de Estado da Saúde do Amapá, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no horário das 
08:00 às 12:00 e de 14:00 às 18 horas, no prazo de 4 (quatro) dias úteis, a contar da solicitação do pregoeiro, para 
avaliação técnica de compatibilidade.  
8.2. A licitante que for notificada a apresentar amostra ou manual deverá fazê-lo, independentemente de já ter fornecido 
produto igual ou equivalente a esta PREFEITURA.  
13.3. A amostra/manual/prospectos deverá estar devidamente identificada com o nome da licitante, conter os respectivos 
prospectos, folders ou manuais, se for o caso, dispor na embalagem e informações quanto suas características, tais como 
data de fabricação, prazo de validade, quantidade do produto, marca, número de referência, código do produto e modelo.  
8.3.1. Os materiais de origem estrangeira deverão apresentar na embalagem informações em língua portuguesa, suficientes 
para análise técnica do produto.  
8.3.2. Caso as amostras ou manuais não sejam apresentadas no prazo estabelecido, a empresa será automaticamente 
desclassificada.  
8.4. Os produtos apresentados como amostras poderão ser abertos, desmontados, instalados, conectados a equipamentos 
e submetidos aos testes necessários, sendo devolvidos à licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliação.  
8.5. Será rejeitada a amostra ou manual que:  
8.5.1. Apresentar divergência em relação às especificações técnicas da proposta.  
8.6. Enquanto não expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante poderá substituir ou efetuar ajustes e modificações 
no produto apresentado.  

8.7. Não será aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou não entregá-la no prazo estabelecido. 

8.8. Após a homologação do certame, a licitante terá 30 (trinta) dias para retirar a amostra no endereço onde foi entregue. 

Após esse prazo, não havendo retirada das amostras, essas serão descartadas 
 

IX – DA ASSISTENCIA TÉCNICA 
 
9.1 – Conforme descrito no item 3.2.1 do Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 
X - DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
10.1. Aberta as propostas, o pregoeiro verificará as mesmas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital; 

10.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo 

real por todos os participantes; 

10.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas 

participarão da fase de lance; 
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XI - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
11.1. Aberta a etapa competitiva, as licitantes com propostas classificadas poderão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

11.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado; 

11.3. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, não sendo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, 

prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar pelo sistema; 

11.4. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema; 

11.5. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, 

vedada a identificação do licitante; 

11.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 

responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração; 

11.7. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances; 

11.8. O pregoeiro poderá suspender a sessão de lances caso seja imprescindível a realização de eventual diligência; 

11.9. Realizada a diligência, o pregoeiro notificará as licitantes sobre a data e horário que será dado prosseguimento à 

sessão pública; 

11.10. Encerrada a etapa de lances, e se a empresa que apresentou o menor preço não se enquadrar como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e houver propostas apresentadas por micro empresa ou empresa de pequeno porte, no 

intervalo de até 5% (cinco por cento) superior à melhor proposta, deverá proceder da forma abaixo: 

a) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá no prazo de 05 (cinco) minutos após a 

convocação do Pregoeiro pela “sala de disputa” do sistema licitações-e.com.br, apresentar nova proposta inferior àquela 

considerada como mais vantajosa, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o 

objeto deste Pregão; 

b) caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada desista ou não se manifeste no prazo 

estabelecido, na forma da alínea anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas 

categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no caput deste subitem, na ordem classificatória, para o 

exercício do mesmo direito; 

c) havendo êxito neste procedimento, o sistema disponibilizará a nova classificação dos licitantes. Não havendo êxito ou 

não existindo microempresas e/ou empresas de pequeno porte participantes, prevalecerá a classificação inicial; 

d) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrem no limite estabelecido no caput, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais licitantes, definindo e convocando 

automaticamente a vencedora para a oferta final do desempate; 

e) Na hipótese de não contratação nos termos previstos nas alíneas anteriores, o objeto licitado, será adjudicado em favor 

da proposta originalmente vencedora do certame. 

 
XII - DA DESCONEXÃO DO PREGOEIRO 

 

12.1. Se ocorrer a desconexão do pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível 

aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 

12.2. No caso da desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será 

suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no sítio: www.licitacoes-

e.com.br. 

 
XIII - DA NEGOCIAÇÃO E AJUSTES DE DÍZIMAS 

 
13.1. Após o encerramento da etapa de lances e da verificação do direito de preferência conforme a LC nº. 123/2006 e 

alterações e da Lei Municipal nº 1.189/2017, o licitante sediado no Município de Sanatana, deverá solicitar via sistema o 

direito de preferencia, conforme art. 3º, inciso I,  da Lei Municipal nº 1.189/2017, ou o pregoeiro poderá convoca-los  para 

ususrfruirem do direito que a Lei preconiza. 
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13.2 Terminado a etapa de lances o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não 

sendo admitida negociação de condições diferentes daquelas previstas neste edital; 

13.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes; 

13.4. Se ao fim da fase de aceitação a divisão do valor global pelo quantitativo do item não for exata, serão consideradas as 

duas primeiras casas decimais, ficando o pregoeiro autorizado a fazer o ajuste de dízimas; 

13.5. Quando necessário, o ajuste de dízimas ocorrerá por meio do campo destinado à negociação de valores ou de 

adjudicação, sendo tal procedimento devidamente justificado pelo Pregoeiro. 

 
XIV – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 

 
14.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o pregoeiro 

examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações e compatibilidade do preço em relação ao 

valor estimado para a contratação. 

14.1.1. O critério de julgamento será o de menor preço por ITEM apresentado. 

14.2. O licitante detentor do menor preço deverá imediatamente, no prazo máximo de 02 (duas) horas, encaminhar a 

proposta de preços, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, por meio eletrônico, ou, se for o caso, por 

outro meio e prazo indicados pelo pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico; 

14.3. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a 

proposta subseqüente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao 

Edital. Também nessa etapa, o pregoeiro poderá negociar com a Licitante para que seja obtido preço menor.  

 

XV - DA HABILITAÇÃO 
 
15.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações e compatibilidade do preço, o 
Pregoeiro, expressamente, solicitará da respectiva licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação arrolados 
neste item do Edital, acompanhados de proposta escrita adequada ao lance de menor preço, no prazo máximo de 02 (duas) 
horas, sob pena de inabilitação, através do sistema licitações-e.com.br, ou ainda: 
15.1.1. Via e-mail, com os documentos escaneados em anexo, encaminhado para o endereço eletrônico 
cpl_santana@hotmail.com  e identificado, no corpo e título, através do número do Pregão Eletrônico e do nome do 
Pregoeiro. 
15.1.2. Pessoalmente, na Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Santana, no endereço  Av.  Santana, 2975 – 2º 
andar Bairro: Paraiso – Santana - Amapá CEP: 68928-060., com os documentos acondicionados em envelope lacrado, 
com informe do número do Pregão Eletrônico, a ser entregue ao Pregoeiro. 
15.2. O pregoeiro e/ou Equipe de Apoio não autenticarão cópias de documentos exigidos neste Edital, em razão do 

procedimento ocorrer na forma eletrônica e não haver sessão presencial para confrontação com documentos 

originais. 

15.3. As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos incisos I e II do art. 3°, da Lei 

Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006, interessadas em participar desta licitação, deverão apresentar toda a 

documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Art. 

43, Lei Complementar n° 123/2006). 

15.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às microempresas e empresas de 

pequeno porte, o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial, corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a 

regularização da documentação fiscal, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas, com efeito de certidão negativa. 

15.5. A não regularização da documentação fiscal, no prazo acima previsto, implicará decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81, da Lei 8.666/93, sendo facultado à Administração, convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou revogar a licitação. 

15.6. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados: 

15.6.1. Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados em 

nome da licitante e com o número do CNPJ; 
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15.6.2. Em nome da matriz, se o licitante for a matriz; 

15.6.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

15.6.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório. 

 

15.7. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados a seguinte documentação: 

 

Habilitação Jurídica: 

I - Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

II - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais 

e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, acompanhados de 

todas as alterações ou da consolidação respectiva; ou 

III - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

IV - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 

registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

I - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

II - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado. 

III - Prova de regularidade perante: 

a) A Fazenda Federal, mediante certidão conjunta, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à dívida ativa da União, por elas administrados, na forma 

prevista pela Portaria nº 358, de 5 de setembro de 2014, do Ministério da Fazenda e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 

1.751/14 de 02 de outubro de 2014. 

b) As Fazendas Estadual e Municipal, ambas do domicílio ou sede do licitante. 

IV - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

V - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 

negativa CNDT. 

 

Qualificação Técnica: 

I – Quanto a qualificação técnica, exigir-se-á: 
a) Atestado(s) de capacidade técnica fornecido por órgão da Administração Pública ou entidade privada, pertinente e 
compatível com o objeto ora licitado; 

 
II -A licitante deverá disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
apresentados, caso o pregoeiro julgue necessário.     
 
Qualificação Econômico-Financeira: 

I - Certidão negativa de falência, insolvência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

judicial da sede do licitante pessoa jurídica ou empresário individual; 

 

II - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma da lei, mencionando 

expressamente o número do livro Diário e das folhas em que se encontram transcritos e o número do registro do livro na 

Junta Comercial, de modo a comprovar a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses tomando-

se como base a variação ocorrida no período do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP - DI, publicado pela 

Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro indicador que o venha substituir na data da apresentação da proposta:  

II.II - Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim 

apresentados:  
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a) publicados em Diário Oficial ou;  

b) publicados em jornal de grande circulação ou;  

c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou;  

d) por cópia do Livro Diário autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante, na forma da IN n° 65 

do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC de 01 de agosto de 1997, art. 6º, acompanhada 

obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quando for apresentado o original do Diário, para 

confronto pela Comissão de Licitação e Cadastro, fica dispensada a inclusão na documentação dos seus Termos de 

Abertura e de Encerramento do Livro em questão;  

II.III- As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante apresentação de 

Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso;  

II.IV - O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinadas por Contador, devidamente registrado 

no Conselho Regional de Contabilidade e pelo proprietário da empresa licitante;  

II.V - A boa situação financeira da empresa será comprovada através dos seguintes índices contábeis:  

II.V.I – Índice de Liquidez Geral 

 

 Liquidez Geral   Ativo Circulante + Realizavel a longo prazo   = ≥ 1, 

             Passivo Circulante + Exigível a longo prazo  

 

II.V.II – Índice de Solvência Geral  

 

Solvência Geral    ____________Ativo Total                                = ≥ 1,0  

                Passivo Circulante + Exigível a longo prazo 

 

II.V.III – Índice de Liquidez Corrente 

 

 Liquidez Corrente __Ativo Circulante       = ≥ 1,0  

     Passivo Circulante 

 

II.V.IV – Índice de Grau de Endividamento 

 

Grau de Endividamentos    Passivo Circulante + Exigivel  a Longo Prazo  = ≤ 1,0  

                                        Ativo Total 

II.VI - As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memoriais de cálculos juntados ao balanço. Caso o memorial 

não seja apresentado, o pregoeiroou a quem este designar, reserva-se o direito de efetuar os cálculos.  

II.VII – As empresas que apresentarem índices < 1 para os subitens II.V.I a II.V.III e >1 para o item II.V.IV deverão 

comprovar, considerados os riscos para a administração no cumprimento das obrigações contratuais, patrimônio líquido 

igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação, relativamente à data de apresentação da 

proposta, permitida a atualização para esta data através de índices oficiais;  

II.VIII - A boa situação financeira a que se refere o item acima estará comprovada na hipótese de o licitante comprovar que 

possui Patrimônio Líquido igual ou superior correspondente a 10% do valor final de sua proposta, ou seja, após a 

negociação de preços. 

 

Documentação Complementar: 

I) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em 

trDeclaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos 

do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99)- ANEXO IV ; 

II) Declaração de Elaboração da Proposta – ANEXO V; 

III) declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Eequeno Porte – ANEXO VI; 
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IV) O representante legal da empresa licitante que assinar estes documentos deverá estar credenciado para este fim e 

comprovar esta condição se o pregoeiro assim exigir 

 

XVI - DO ACOMPANHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

16.1. Os originais ou cópias autenticadas de toda documentação enviadas por e-mail ou sistema deverão ser encaminhados 

ao pregoeiro, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da solicitação, via sistema, à CL/PMS, Avenida Santana, 

2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060, Pregão Eletrônico 

nº. 032/2019 – CL/PMS, Att. PAULO DIEGO DA COSTA PEREIRA – Pregoeiro. 

 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE I - PROPOSTA 

Pregão Eletrônico SRP n° 032/2019-CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 

68928-060. 

PREGOEIRO: José Rodrigues 

 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 

Pregão Eletrônico SRP n° 032/2019-CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

Endereço: Avenida Santana, 2975 – 2º andar, sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 

68928-060. 

PREGOEIRO: José Rodrigues 

 

16.2. O pregoeiro e/ou Equipe de Apoio não autenticarão cópias de documentos exigidos neste Edital, em razão do 

procedimento ocorrer na forma eletrônica e não haver sessão presencial para confrontação com documentos 

originais. 

16.3. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus 

anexos, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado, devendo instruir o processo com vistas a possíveis penalidades; 

16.4. Constatado o atendimento às exigências fixadas no edital, a licitante será declarada VENCEDORA; 

16.5. A documentação será rubricada pelo pregoeiro e pela Equipe de Apoio e será anexada ao processo. 

 

XVII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
17.1 Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela aquisição constam na Lei orçamentaria do ano 
de 2019.. 
 

XVIII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

18.1. Declarado o vencedor, o proponente que desejar recorrer contra decisões do pregoeiro, poderá fazê-lo manifestando 

IMEDIATO E MOTIVADAMENTE, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após a declaração do vencedor, sua intenção 

com a síntese das suas razões exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias 

para apresentação por escrito das razões do recurso. Os demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra 

razões em igual número de dias que se iniciará no término do prazo do recorrente, conforme artigo 26, caput, do Decreto nº 

5.450, de 31 de maio de 2005; 

18.2. Fica assegurado aos licitantes vista imediata dos autos do Pregão, com a finalidade de subsidiar a preparação de 

recursos e de contra razões; 
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18.3. Caso os autos do processo não estejam disponíveis para vista dos licitantes interessados, o prazo para recurso será 

suspenso. 

18.4. A falta de manifestação imediata e motivada, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos após a declaração do vencedor, 

importará a decadência do direito de recurso, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor. 

18.5. Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo ou forma legal, ou subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 

18.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insusceptíveis de aproveitamento; 

18.7. Os recursos contra decisões do pregoeiro só serão submetidos à apreciação ao tomarem forma de processo 

por meio de entrada no protocolo da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA-PMS, no horário de expediente das 

08h às 14h, localizada na Avenida Santana, 2975 - Bairro Paraíso, Santana - Amapá CEP: 68928-060, procedimento 

também adotado para os pedidos de impugnação; 

18.8. A decisão em grau de recurso, quando não deferida pelo pregoeiro, será submetida à apreciação da Autoridade 

Competente e, se mantida, será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação no 

CHAT DE MENSAGENS; 

18.9. Reconsiderada a decisão pelo pregoeiro, será aberto prazo para os licitantes recorrerem da nova decisão proferida. 

18.10. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 

e homologará o procedimento licitatório. 

 
XIX - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

19.1. A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro na hipótese de inexistência de recursos. 

Após a adjudicação o processo será encaminhado, devidamente instruído, à autoridade competente, para homologação; 

19.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e 

homologará o procedimento licitatório. 

 

XX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

20.1 Executar o serviço rigorosamente de acordo com as especificações técnicas apresentadas pela CONTRATANTE e da 
sua proposta, obedecidos aos critérios e padrões de qualidade predeterminados no Termo de Referencia, anexo I do Edital 
e, ainda: 
 
20.2 Corrigir, incontinenti, às suas custas, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE e dentro do prazo contratual, 
quaisquer erros;  
 
20.3 Assumir todas as obrigações e compromissos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros, em razão ou 
não do objeto do Contrato;  
 
20.4 Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE; 
 
20.5 Manter, durante a execução do Objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Processo de Licitação; 
 
20.6 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todo e qualquer encargo de natureza social, 
trabalhista, previdenciário, fiscal, despesa com transporte, combustível etc.; 
 
20.7 Fica desde já estabelecido que o pessoal mobilizado pela CONTRATADA, a qualquer título, não terá vinculação 
empregatícia com a CONTRATANTE 
20.8 Remete-se também ao Item 07 do Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 
XXI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

21.1 Alem do especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital, a Contratante obriga-se ainda: 
 
21.2 Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto do contrato; 
 
21.3 Designar servidor, para o acompanhamento e recebimento/atesto dos materiais; 
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21.4 Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada na aquisição dos materiais; 
 
21.5 Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 
 

XXII – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS/PRODUTOS E MERCADORIA  

 

22.1 Conforme descrito no Item 4 doTermo de Referencia, anexo I do Edital. 

 
XXIII – DA FISCALIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 
23.1 Conforme descrito no Item 08 do Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 
XXIV – DO PAGAMENTO 

 

24.1 O pagamento será realizado conforme descrito no Item 11 do Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 

XXV – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

25.1 - A Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, convocará o licitante vencedor, por escrito, para Assinar a Ata de 

Registro de Preços, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da convocação. 

25.2 - A Ata de Registro de Preços, documento vinculativo, obrigacional, que representa o compromisso a ser firmado entre 

a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA e o licitante vencedor do certame, será formalizada de acordo com o Anexo 09 e 

terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação, podendo ser prorrogada nos termos do Art. 57, § 

4º, da Lei nº 8.666/93. 

25.3 - A Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, obedecida à ordem de classificação, o licitante vencedor, cujo preço 

tenha sido registrado na Ata de Registro de Preços, será convocado para retirar a nota de empenho, que poderá substituir 

o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando às obrigações 

assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata. 

25.4 - O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I, 

podendo a Administração promover a contratação em itens de acordo com suas necessidades. 

25.5 - A Secretaria Municipal Educação - SEME, não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços 

decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para as 

contratações pretendidas, ficando assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 

condições. 

25.6 - O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou 

maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou 

tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 

25.7 - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de 

preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, conforme o § 1º 

do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

25.8 - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar 

pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 2º do art. 22 do Decreto 

7.892/13. 

25.9 - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços 

para o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 3º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

25.10 - O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços 

não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 
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órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme o 

§ 4º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

25.11 - Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 

solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme o § 6º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

25.12 - Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 

contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 

ocorrências ao órgão gerenciador, conforme o § 7º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

25.13 - É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão à Ata de Registro de Preços 

gerenciada por órgão ou entidade Municipal, Distrital ou Estadual, conforme o § 8º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

25.14 - É facultada aos órgãos ou entidades Municipais, Distritais ou Estaduais a adesão à Ata de Registro de Preços da 

Administração Pública Federal, conforme o § 9º do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

25.15 - Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pela 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, o Pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no 

item XV deste Edital e art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes 

respeitada a ordem de classificação, para, depois de comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, declarar 

o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela assinatura da Ata de Registro de 

Preços. 

 

XXVI - DAS SANÇÕES  

 

26.1 De acordo com o especificado no Termo de Referencia, anexo I do Edital e; 

26.2 Àquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato, deixar de entregar a 

documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 

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

ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos, sem 

prejuízo das multas previstas no edital e no contrato, e das demais cominações legais, sendo-lhe assegurado o direito à 

ampla defesa. 

26.3 As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 

 

XXVII - DAS PENALIDADES 

 
27.1 – Sanções relativas ao Contrato: 

27.1.1 - Em caso de inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento 

contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes penalidades: 

a)  Advertência; 

b) Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o 

estabelecido no edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 

c) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;  

27.2. Ficará impedida de licitar e de contratar com a Secretaria Municipal de Saúde, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 

garantido o direito prévio do contraditório e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: 

 

a) Ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão; 

b) Não manter a proposta, injustificadamente; 

c) Comportar-se de modo inidôneo; 

d) Fizer declaração falsa; 
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e) Cometer fraude fiscal; 

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato. 

27.3 - Se a licitante não comprovar as condições de habilitação no ato da contratação, não apresentar a documentação 

exigida para celebração do Contrato, ou recusar-se injustificadamente em firmar o instrumento de Contrato em até 05 

(cinco) dias úteis da convocação, poderá ser convocado outra(s) licitante(s), sucessivamente desde que respeitada à 

ordem de classificação da licitação para, após comprovados os requisitos habilita-tórios e feita a negociação, assinar o 

Contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

27.4. As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, 
mediante ato da Administração, devidamente justificado. 
27.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem 

prejuízo de outras medidas cabíveis. 

 
XXVIII - DA REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

28.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

28.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

XXIX - DA ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO  

 

29.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício 

insanável mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

29.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e 

formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

29.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração. 

29.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente 

dependam ou se trate de conseqüência do ato anulado. 

29.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente 

os atos a que ela se estende. 

29.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, 

ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 

29.6.1. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver 

executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja 

imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa. 

29.7. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados. 

 

XXX – DOS ANEXOS 

 
30.1 – São partes integrantes do presente Edital: 
ANEXO I – Termo de Referência; 

ANEXO II – Modelo de proposta; 

ANEXO III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

ANEXO IV – Declaração de Requisitos Constitucionais; 

ANEXO V - Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

ANEXO VI - Modelo de declaração de enquadramento como ME ou EPP, e; 

ANEXO VII – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 

XXXI - DO FORO 
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31.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Santana - AP, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

 
Santana-AP, 21 de maio de 2019. 

 
 

JOSÉ DOMINGOS R. PINTO 
Pregoeiro 

Decreto 0453/2019 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERENCIA 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

01 – OBJETO  

Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Mobiliário para atender ao Prédio IV Módulo Administrativo 

- Secretária de Saúde Municipal de Santana/AP.  

02 – JUSTIFICATIVA 

O Prédio IV módulo Administrativo dar-se necessário móveis de excelente qualidade, por ser um prédio novo e 

sem equipamentos ainda, com o objetivo de utilização de móveis que propiciem o adequado funcionamento ao atendimento 

de nossos usuários e funcionários, dentro das condições exigidas de ergonomia, humanização, conforto e segurança. 

Proporcionando desta forma uma melhor qualidade nos serviços prestados a comunidade. 

A utilização do Sistema de Registro de Preços se justifica com base nos incisos II e IV do art. 3º do Decreto nº 

7.892/2013, uma vez que convém à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA a entrega parcelada dos bens, de acordo com 

a efetivação das necessidades previstas e com a disponibilidade orçamentária, bem como pela impossibilidade de precisar 

o número exato de moveis a serem utilizados nas salas do novo prédio administrativo. Sendo assim pelo princípio da 

Indisponibilidade do interesse Público e eficiência, a Administração não pode deixar de garantir um atendimento eficiente e 

eficaz a população, assim como manter um ambiente agradável e de boa qualidade de trabalho para que os serviços 

públicos sejam bem executados por seus servidores. 

03 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO OBJETO  

LOTE I - ARMARIOS 

COD. DESCRIÇÃO QUANT. TOTAL 

1 ARMARIO ALTO  12 

2 ARMARIO BAIXO 22 

23 ARMARIO EM AÇO 120CM DE LARGURA 19 

24 ARMARIO EM AÇO 90CM DE LARGURA 57 

27 ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA 40 

   

Aprovo o termo de Referência e autorizo a abertura do 
Processo Licitatório, nos termos da lei nº 8.666/93 e suas 
alterações. 

 
Em: 22/02/2019 

 
 

_________________________________ 
Francisco do Carmo de Souza de Oliveira 

Secretário Municipal de Saúde 
Decreto 857/2018-PMS 
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LOTE II - MESAS 

COD. DESCRIÇÃO QUANT. TOTAL 

3 MESA ESCRITÓRIO  102 

4 MESA ESCRITÓRIO COORD. 11 

5 MESA PRESIDENTE 2 

9 MESA DE REUNIAO 12 LUGARES COM 12 CADEIRAS  2 

11 MESA REUNIAO OVAL  6 LUGARES COM 6 CADEIRAS 1 

15 MESA COZINHA COM 4 CADEIRAS 3 

22 BALCAO DE ATENDIMENTO 3 

28 MESA EM L 3 

29 MESA DE CENTRO  3 

 

LOTE III - CADEIRAS / POLTRONAS / SOFA 

COD. DESCRIÇÃO QUANT. TOTAL 

7 POLTRONA 14 

8 SOFA 3 LUGARES 2 

10 CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES 3 

16 CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA 34 

17 CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO 73 

18 CADEIRA CAIXA GIRATORIA SEM BRAÇO 1 

19 CADEIRA PRESIDENTE 5 

20 CADEIRA INTERLOCUTOR SALA SECRETARIO 4 

26 CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO 100 

30 SOFÁ 5 LUGARES 3 

 

 

LOTE IV - ELETRODOMESTICOS E OUTROS 

COD. DESCRIÇÃO QUANT. TOTAL 

6 FRIGOBAR 120L 12 

12 GELADEIRA FROST FREE 2 PORTAS 334L 3 
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13 FOGÃO 4 BOCAS 3 

14 ARMARIO DE COZINHA EM AÇO 2 

21 BEBEDOURO COLUNA 10 

25 MICROONDAS  2 

31 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 6 

32 AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS 19 

33 AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS 2 

34 AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS 15 

35 AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTUS 1 

 

LOTE V - PERSIANAS 

COD. DESCRIÇÃO LARGURA (CM) ALTURA (CM)  QUANT. TOTAL (Mt²) 

36 PERSIANA 1 380,00 250,00 9,50 

37 PERSIANA 2 245,00 250,00 6,12 

38 PERSIANA 3 95,00 250,00 2,37 

39 PERSIANA 4 265,00 250,00 6,62 

40 PERSIANA 5 
 

207,00 250,00 
5,17 

41 PERSIANA 6 164,00 250,00 
4,10 

42 PERSIANA 7 187,00 250,00 4,67 

43 PERSIANA 8 112,00 250,00 2,80 

44 PERSIANA 9 238,00 250,00 5,95 

45 PERSIANA 10 178,00 250,00 4,45 

46 PERSIANA 11 195,00 250,00 4,87 

TOMAL (M2) 209,85 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

UNID. 

 

QTDE. 

Aquisição e Instalação de PERSIANAS VERTICAL em PVC liso, com bandô e comando 

manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento dos painéis para lateral, a 

cor será definida no momento do empenho. 

 

 

Mt² 

 

 

209,85 

 

 

COTAÇÃO REALIZADA NO PAINEL DE PREÇOS, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 3/2017 

LOTE I - ARMÁRIOS 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 

CENTRAL DE LICITAÇÕES  
Avenida Santana, 2975 – 2º andar – Bairro Paraíso, Santana – Amapá 

 

 

Item CÓD. DISCRIMINAÇÃO QUANT. 
MEDIA DE 

PREÇO 
MEDIA TOTAL (12 

MESES) 

1 1 
ARMARIO ALTO - ARMARIO ALTO MEDINDO 76,8CM 
LARGURA X 160CM ALTURA X 42 CM PROFUNDIDADE 
COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS INTERNA.  

12  R$          633,73   R$         7.604,76  

2 2 
ARMARIO BAIXO - ARMARIO BAIXO MEDINDO 80CM 
LARGURA X 75CM ALTURA X 42 CM PROFUNDIDADE 
COM 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS INTERNA.  

22  R$          491,67   R$       10.816,74  

3 23 

ARMARIO EM AÇO 120CM DE LARGURA - ARMARIO EM 
AÇO MEDINDO 120CM LARGURA X 198CM ALTURA X 
45CM PROFUNDIDADE COM 02 PORTAS E 04 
PRATELEIRAS INTERNA 

19  R$      1.511,00   R$       28.709,00  

4 24 

ARMARIO EM AÇO 90CM DE LARGURA - ARMARIO EM 
AÇO MEDINDO 90CM LARGURA X 198CM ALTURA X 
45CM PROFUNDIDA COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS 
INTERNA 

57  R$          931,33   R$       53.085,81  

5 27 

ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA - 
ARQUIVO MEDINDO 47CM LARGURA X 136,2 ALTURA X 
57 PROFUNDIDADE CM COM 4 GAVETAS PARA PASTA 
SUSPENSA.  

40  R$          571,67   R$       22.866,80  

TOTAL DO LOTE I  R$      4.139,40   R$     123.083,11  

LOTE II - MESAS 

Item CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. 
MEDIA DE 

PREÇO 
MEDIA TOTAL (12 

MESES) 

1 3 
MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO MEDINDO 
120CM DE LARGURA X 74CM ALTURA X 60CM 
PROFUNDIDADE.  

102  R$          300,27   R$       30.627,54  

2 4 
MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO 
COORDENADOR MEDINDO 155CM  LARGURA X 74CM 
ALTURA X 60CM PROFUNDIDADE 

11  R$          789,86   R$         8.688,46  

3 5 
MESA PRESIDENTE - MESA PRESIDENTE MEDINDO 
175CM DE LARGURA X 74CM ALTURA X 80CM 
PROFUNDIDADE 

2  R$      1.432,23   R$         2.864,46  

4 9 

MESA DE REUNIAO 12 LUGARES COM 12 CADEIRAS - 
MESA REUNIÃO 12 LUGARES MEDINDO 400CM 
COMPRIMENTO X 75CM ALTURA X 100CM LARGURA, 
COM 12 CADEIRAS. Mesa reta para reunião, retangular, em 
MDF, e borda de PVC. Tampos e pés em MDF 50mm, com 
passagem para fiação e sapatas com regulagem de altura. 
Revestimento em BP. Traseiras de 15mm. Medidas: cor 
carvalho/tabaco. Medindo 2m de comprimento x 1m largura x 
75cm altura. CADEIRA PRESIDENTE Giratória com rodízio – 
estrutura em aço cromado; encosto, assento e revestimentos 
em courissimo, pés com 5 rodizio de nylon. Estampa na cor 
preto. Mecanismo de fixação do assento e acionamento da 
regulagem de altura e assento encosto por pistão. 

2  R$      1.824,80   R$         3.649,60  
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5 11 

MESA REUNIAO OVAL  6 LUGARES COM 6 CADEIRAS - 
MESA REUNIÃO OVAL 6 LUGARES MEDINDO 1,98M 
COMPRIMENTO X 75CM ALTURA X 198 LARGURA, COM 
CADEIRAS.  
 Mesa oval para reunião, em MDF madeira imbuia, estrutura 
em alumínio maciço fundido, com pintura automotiva. Tampos 
em MDF 50mm, com passagem para fiação e sapatas com 
regulagem de altura. Revestimento em BP. Medidas: cor 
carvalho/tabaco. Medindo 1,98m de comprimento x 1,22m 
largura x 75cm altura. Cadeira Presidente Giratória com 
rodízio – estrutura em aço cromado; encosto, assento e 
revestimentos em courissimo, pés com 5 rodizio de nylon. 
Estampa na cor branca. Mecanismo de fixação do assento e 
acionamento da regulagem de altura e assento encosto por 
pistão 

1  R$      1.661,13   R$         1.661,13  

6 15 

MESA COZINHA COM 4 CADEIRAS - Mesa com tampo em 
pedra de mármore 1,40m x 80cm; Estrutura em tubos em aço 
carbono, cor branco Medidas da mesa (L x A x P): 140 x 70 x 
80 cm 6 cadeiras em aço carbono tubo de 1" chapa 0,90mm, 
acento estofado em corino preto. 

3  R$          939,53   R$         2.818,59  

7 22 

BALCAO DE ATENDIMENTO - Balcão em reto com régua 80, 
medindo 80L x 60P x 1,15 Altura. Estrutura em  MDF. 
Acabamento Perfil Postform, fita de bordo 1mm. Tampos em 
MDF 50mm, com passagem para fiação e sapatas com 
regulagem de altura. Revestimento em BP. 

3  R$          331,06   R$             993,18  

8 28 

MESA EM L - Mesa em L com conexão modelo executiva 
com frisos marsalla /carvalho europeu tampos encabeçados 
de 25mm, tampo laterais e painel frontal confeccionados em 
chapa de madeira MDF termo-estabilizado 25/25/18 mm de 
espessura respectivamente. Sistema de fixação composto por 
tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25 mm 
de Ø. 

3  R$          518,20   R$         1.554,60  

9 29 
MESA DE CENTRO - Mesa de centro fabricada em MDF com 
acabamento em pintura UV, na cor preta.  Medidas: Altura 92 
cm, largura 92 cm. 

3  R$          191,06   R$             573,18  

TOTAL DO LOTE II  R$      7.988,14   R$       53.430,74  

LOTE III - CADEIRAS / POLTRONAS / SOFÁ 

Item CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. 
MEDIA DE 

PREÇO 
MEDIA TOTAL (12 

MESES) 

1 7 
POLTRONA - Poltrona 01 (um) lugar, fabricado em madeira, 
pés em madeira, revestido com espuma D-23, coberto com 
tecido Suede. Com 4 pés.  Cor: preto.  

14  R$          369,60   R$         5.174,40  

2 8 

SOFA 3 LUGARES - Sofá com 3 lugares com assento de 
espuma D26 e encosto D20, revestimento em material 
sintético e estrutura em madeira maciça. Com 4 pés em metal 
cromado. 

2  R$      1.220,73   R$         2.441,46  

3 10 

CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES - Cadeira tipo longarina 
com quatro assentos e base fixa. Assento e encosto com 
estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em 
material sintético de PVC. Braço em aço cromado com 
formato anatômico. Peso máximo recomendado por assento 
150 Kg. Comprimento total 236 cm. Largura 68 cm. Altura até 
o chão 80cm. 

3  R$      1.447,27   R$         4.341,81  
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4 16 

CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA - Assento: Estrutura do 
assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente, 
conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-17, com 
espessura mínima de 12 mm. O estofamento deverá ser em 
espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, 
isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI, 
espessura mínima de 55 mm. Capa de proteção e 
acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, 
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, 
proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra 
impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em 
tecido 100% poliéster, na cor a definir.  

34  R$          241,20   R$         8.200,80  

5 17 

CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO - Assento: Estrutura 
do assento em madeira multilaminada moldada 
anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², 
conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-17, com 
espessura mínima de 12 mm.  

73  R$          610,80   R$       44.588,40  

6 18 

CADEIRA CAIXA GIRATORIA SEM BRAÇO - Assento: 
Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada 
anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², 
conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-17, com 
espessura mínima de 12 mm.  

1  R$          385,53   R$             385,53  

7 19 

CADEIRA PRESIDENTE - Assento e encosto: Poltrona com 
espaldar alto, assento e encosto constituído em concha única. 
Estrutura do em madeira multilaminada moldada 
anatomicamente, com apoio lombar, a quente com pressão 
de 10 Kgf/cm², conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-
17, com espessura mínima de 15 mm; Contracapa em peça 
única para encosto e assento confeccionada em madeira 
compensada com espessura mínima de 6 mm, revestida em 
couro natural;  

5  R$          717,66   R$         3.588,30  

8 20 

CADEIRA INTERLOCUTOR SALA SECRETARIO - Assento e 
encosto: Poltrona com espaldar médio, assento e encosto 
constituído em concha única. Estrutura do em madeira 
multilaminada moldada anatomicamente, com apoio lombar, a 
quente com pressão de 10 Kgf/cm². 

4  R$          344,00   R$         1.376,00  

9 26 

CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO - Assento: Estrutura 
do assento em madeira multilaminada moldada 
anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², 
conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-17. 

100  R$          212,93   R$       21.293,00  

10 30 SOFÁ 5 LUGARES 3  R$      1.790,66   R$         5.371,98  

TOTAL DO LOTE III  R$      7.340,40   R$       96.761,68  

LOTE IV - ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS 

Item CÓD. DESCRIÇÃO QUANT. 
MEDIA DE 

PREÇO 
MEDIA TOTAL (12 

MESES) 

1 6 

FRIGOBAR 120L - Refrigerador do tipo frigobar, com 
capacidade mínima de 120 litros, com congelador, prateleiras 
internas removível, categoria energética “A”; tensão elétrica 
“bivolt”, na cor branca, com garantia mínima de 1 ano. 

12  R$      1.151,13   R$       13.813,56  

2 12 

GELADEIRA FROST FREE 2 PORTAS 334L - Refrigerador 
frost free com duas porta, capacidade para 334 litros,  
classificação energética “A”, tensão elétrica “bivolt”, na cor 
branca, com garantia mínima de 1 (um) ano. 

3  R$      2.121,00   R$         6.363,00  



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 

CENTRAL DE LICITAÇÕES  
Avenida Santana, 2975 – 2º andar – Bairro Paraíso, Santana – Amapá 

 

 

3 13 

FOGÃO 4 BOCAS - Fogão de cozinha tipo piso, 4 bocas, 
forno com capacidade de 56 litros (autolimpante), com vidro 
duplo na porta, uma prateleira fixa, válvula corta-gás, 
acendimento automático total, com selo PROCEL “A”, tensão 
elétrica “bivolt”, na cor branca, com garantia mínima de 1 (um) 
ano. 

3  R$          535,86   R$         1.607,58  

4 14 

ARMARIO DE COZINHA EM AÇO - Armário em aço com 
acabamento em pintura eletrostática a pó, Composta por 6 
portas, 1 gaveta e 4 prateleiras. Puxadores em ABS. Medidas 
aproximadas de 1,81m de altura, 1,05cm de comprimento e 
45cm de profundidade, na cor a definir. 

2  R$          802,80   R$         1.605,60  

5 21 

BEBEDOURO COLUNA - Bebedouro elétrico de coluna, 
gabinete em aço galvanizado, para garrafão de 20 litros, com 
2 (duas) torneiras para água natural e gelada, sistema fura 
fácil tanque com capacidade mínima para 3 litros, “bivolt”, 
baixo consumo de energia, na cor preta, com garantia mínima 
de 1 (um) ano. 

10  R$          703,06   R$         7.030,60  

6 25 

MICROONDAS - Forno de Micro-ondas com capacidade 
mínima de 30 litros; classificação “A” no consumo de energia 
elétrica; tensão elétrica “bivolt”, com garantia mínima de 1 
(um) ano. 

2  R$          501,40   R$         1.002,80  

7 31 

AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS. Condicionador de 
ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade de 
refrigeração mínima de 12.000 BTU/h, 220 volts, função de 
desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nível de 
ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com 
classificação do Inmetro, nome do produto, dados do 
fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 
01 (um) ano, prestada no Estado do Amapá. 

6  R$      1.787,26   R$       10.723,56  

8 32 

AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - Condicionador de 
ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade de 
refrigeração mínima de 30.000 BTU/h, 220 volts, função de 
desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nível de 
ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com 
classificação do Inmetro, nome do produto, dados do 
fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 
01 (um) ano, prestada no Estado do Amapá. 

19  R$      3.883,46   R$       73.785,74  

9 33 

AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS - Condicionador de 
ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade de 
refrigeração mínima de 7.000 BTU/h, 220 volts, função de 
desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nível de 
ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com 
classificação do Inmetro, nome do produto, dados do 
fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 
01 (um) ano, prestada no Estado do Amapá. 

2  R$      1.240,93   R$         2.481,86  

10 34 

AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS - Condicionador de 
ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade de 
refrigeração mínima de 18.000 BTU/h, 220 volts, função de 
desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nível de 
ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com 
classificação do Inmetro, nome do produto, dados do 
fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 
01 (um) ano, prestada no Estado do Amapá. 

15  R$      2.463,33   R$       36.949,95  
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11 35 

AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTUS - Condicionador de 
ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade de 
refrigeração mínima de 22.000 BTU/h, 220 volts, função de 
desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nível de 
ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com 
classificação do Inmetro, nome do produto, dados do 
fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 
01 (um) ano, prestada no Estado do Amapá. 

1  R$      3.068,20   R$         3.068,20  

TOTAL DO LOTE IV  R$    18.258,43   R$     158.432,45  

  

LOTE V - PERSIANAS 

Item CODIGOS DISCRIMINAÇÃO 
QUANT. 

(M²) 
MEDIA DE 

PREÇO 
MEDIA TOTAL (12 

MESES) 

1 36 PERSIANA 1 9,5 
 

  

2 37 PERSIANA 2 6,12 

 
  

3 38 PERSIANA 3 2,37 

 
  

4 39 PERSIANA 4 6,62 

 
  

5 40 PERSIANA 5 5,17 

 
  

6 41 PERSIANA 6 4,1 

 
  

7 42 PERSIANA 7 4,67 

 
  

8 43 PERSIANA 8 2,8 

 
  

9 44 PERSIANA 9 5,95 

 
  

10 45 PERSIANA 10 4,45 

 
  

11 46 PERSIANA 11 4,87 

 
  

  
Aquisição e Instalação de PERSIANAS VERTICAL em PVC liso, com bandô 
e comando manual que permite o controle da luminosidade e o recolhimento 
dos painéis para lateral, a cor será definida no momento do empenho. 

209,85  R$          173,44   R$       36.396,38  

 

3.1 - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS  

A seguir encontram-se as especificações dos equipamentos.  

 

LOTE I - ARMARIOS 

ESPECIFICAÇÃO:  

 COD. 01 - ARMARIO ALTO MEDINDO 76,8CM LARGURA X 160CM ALTURA X 42 CM PROFUNDIDADE 

COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS INTERNA 
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Confeccionado em chapa de madeira MDF termo-estabilizado 25 mm para o tampo e demais partes com 18 mm. Bordas do 

tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão 

do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot 

melt”. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem 

rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas 

em polietileno e 18mm de Ø. Furação em toda extensão da lateral para regulagem das 

prateleiras e pino para sustentação com 5 mm de Ø confeccionados em material plástico. 

Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 270◦, proteção para remoção 

involuntária e ajuste da altura (+ 2 mm / - 2 mm).  

Sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica 

escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 22 mm de 

comprimento, Ø de 17mm, abas para fixação e acabamento cromado. Trincos tipo 

gangorra, fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito.  

Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16”, com 

330mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø 

e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de 

parafusos métricos M4 x 26mm. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 

1006 a 1008, secção transversal retangular de 30x50mm, utilizado na posição vertical, com 03 furos para passagem de 

fiação com Ø 35mm, localizados na parte posterior do quadro com tampas plásticas injetadas na cor cinza, e pintura epóxi 

com acabamento liso.  

Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixação. 

 

 COD. 02 - ARMARIO BAIXO MEDINDO 80CM LARGURA X 75CM ALTURA X 42 CM PROFUNDIDADE 

COM 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS INTERNA 

Confeccionado em chapa de madeira MDF termo-estabilizado 25 mm para o tampo e demais partes com 18 mm. Bordas do 

tampo e demais partes, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5mm de espessura respectivamente na cor e padrão 

do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot 

melt”. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15 mm de Ø, parafuso de montagem 

rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18 mm de Ø. 

Furação em toda extensão da lateral para regulagem das prateleiras e pino para 

sustentação com 5 mm de Ø confeccionados em material plástico. Dobradiças em aço ZAMAK com abertura em ângulo de 

270◦, proteção para remoção involuntária e ajuste da altura (+ 2 mm / - 2 mm). 

Sistema de chaveamento composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, 

cilindro com corpo 22 mm de comprimento, Ø de 17 mm,abas para fixação e acabamento cromado. Trincos tipo gangorra, 

fixados na parte interna, porta esquerda, lado superior e inferior direito. 

Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16” , com 330mm de comprimento e pinos 

espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por 

meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Base metálica de sustentação em tubo de aço SAE 1006 a 1008, secção 
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transversal retangular de 30x50mm,utilizado na posição vertical, com 03 furos para passagem 

de fiação com Ø 35mm, localizados na parte posterior do quadro com tampas plásticas 

injetadas na cor cinza, e pintura epóxi com acabamento liso. 

Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra 

roscada de 5/16” x 25 mm para fixação. 

 COD. 23- ARMARIO EM AÇO MEDINDO 120CM LARGURA X 

198CM ALTURA X 45CM PROFUNDIDADE COM 02 PORTAS E 

04 PRATELEIRAS INTERNA 

Confeccionado em chapa de aço número 22, com 2 portas de abrir, com bordas 

dobradas, reforço interno, tipo ômega , no sentido vertical, no centro de cada 

porta, com largura de 10 cm, com dobradiças embutidas.  

Vista frontal, sobreposta à porta que contém o puxador, com 4 cm de largura.  

Puxador na vertical e fechadura tipo yale, de segredo único.  

Divisão interna na horizontal, com 4 prateleiras, dobradas nas bordas, com alturas reguláveis através de suportes 

laterais na vertical, tipo cremalheiras (2 em cada lateral do armário). Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 

4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 reforço do tipo ômega, largura 7 cm.  

Base do armário com sapata de 12 cm de altura. Especificações complementares: Tratamento de pintura 

mediante processo químico com desengraxante fosfatizado, pintura com tinta em pó, à base de resina híbrida epóxi-

poliéster, curada em estufa, na cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento), a mais, nas dimensões 

 

 COD. 24 - ARMARIO EM AÇO MEDINDO 90CM LARGURA X 198CM 

ALTURA X 45CM PROFUNDIDA COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS 

INTERNA 

Confeccionado em chapa de aço número 22, com 2 portas de abrir, com bordas dobradas, 

reforço interno, tipo ômega , no sentido vertical, no centro de cada porta, com largura de 10 

cm, com dobradiças embutidas.  

Vista frontal, sobreposta à porta que contém o puxador, com 4 cm de largura.  

Puxador na vertical e fechadura tipo yale, de segredo único.  

Divisão interna na horizontal, com 4 prateleiras, dobradas nas bordas, com alturas reguláveis através de suportes 

laterais na vertical, tipo cremalheiras (2 em cada lateral do armário). Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 

4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 reforço do tipo ômega, largura 7 cm.  

Base do armário com sapata de 12 cm de altura. Especificações complementares: Tratamento de pintura 

mediante processo químico com desengraxante fosfatizado, pintura com tinta em pó, à base de resina híbrida epóxi-

poliéster, curada em estufa, na cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento), a mais, nas dimensões 

 

 COD. 27 - ARQUIVO MEDINDO 47CM LARGURA X 136,2 ALTURA X 57 PROFUNDIDADE CM COM 4 

GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA  

Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. 
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Puxadores estampados nas gavetas com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica com 

travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópico em U com 08 

rolamentos.  

Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 

(0,60mm) e nº 26 (0,45mm).  

Acabamento tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e 

pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 mícrons com secagem em 

estufa a 240ºC na cor cinza.  

Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 50 kg no mínimo. 

LOTE II - MESAS 

ESPECIFICAÇÃO:  

 COD. 03 – MESA ESCRITÓRIO MEDINDO 120CM DE 

LARGURA X 74CM ALTURA X 60CM PROFUNDIDADE  

Mesa para computador em MDF com no mínimo 02 gavetas (com chave), 1,20m largura x 0,60m profundidade x 0,74m 

altura, espaço para CPU embaixo das gavetas, cor de acordo com o Padrão da PMS. Pés com acabamento em BP. Cor 

interna de acordo com o Padrão da PMS. Gavetas com brilho fosco, em MDF, puxadores externos em PVC cromado, 

suportando até 5kg cada gaveta, corrediças metálica simples. Sistema de montagem Cavilha, Girofix e Parafusos. 

  

 COD. 04 – MESA ESCRITÓRIO COORDENADOR MEDINDO 155CM  LARGURA X 74CM ALTURA X 

60CM PROFUNDIDADE 

Mesa de escritório em MDF com no mínimo 03 gavetas (com chave), 1,55m largura x 0,60m profundidade x 0,75m altura, 

espaço para CPU embaixo das gavetas, cor de acordo com o Padrão da PMS.  Pés com acabamento em BP. cor de acordo 

com o Padrão da PMS. Gavetas com brilho fosco, em MDF, puxadores externos em PVC cromado, suportando até 5kg 

cada gaveta, corrediças metálica simples. Sistema de montagem Minifix e 

Parafusos. 

 

 COD. 05 – MESA PRESIDENTE MEDINDO 175CM DE 

LARGURA X 74CM ALTURA X 80CM PROFUNDIDADE 

Mesa estilo presidente produzida em MDF com 03 gavetas, sendo gaveteiro de 

2 gavetas e 1 gaveta para pasta, com tranca simultânea. Tampo de mesa e 

gaveteiro em 40mm de espessura reengrossado. Medindo 1,75m largura x 0,80m profundidade x 0,74m altura, cor de 

acordo com o Padrão da PMS. Pés com 25mm de espessura. Medida da mesa: 1,50m largura x 0,80m profundidade x 

0,74m altura, medida do gaveteiro: 0,40mlargura x 0,80m profundidade x 0,62m altura.  

 

 COD. 09 – MESA REUNIÃO 12 LUGARES MEDINDO 400CM 

COMPRIMENTO X 75CM ALTURA X 100CM LARGURA, COM 12 

CADEIRAS.  
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Mesa reta para reunião, retangular, em MDF, e borda de PVC. Tampos e pés em MDF 50mm, com 

passagem para fiação e sapatas com regulagem de altura. Revestimento em BP. Traseiras de 15mm. 

Medidas: cor carvalho/tabaco. Medindo 2m de comprimento x 1m largura x 75cm altura. 

Cadeira Presidente Giratória com rodízio – estrutura em aço cromado; encosto, assento e 

revestimentos em courissimo, pés com 5 rodizio de nylon. Estampa na cor preto. Mecanismo 

de fixação do assento e acionamento da regulagem de altura e assento encosto por pistão.  

 

 COD. 11 – MESA REUNIÃO OVAL 6 LUGARES MEDINDO 1,98M 

COMPRIMENTO X 75CM ALTURA X 198 LARGURA, COM CADEIRAS.  

 Mesa oval para reunião, em MDF madeira imbuia, estrutura em alumínio maciço fundido, com pintura automotiva. Tampos 

em MDF 50mm, com passagem para fiação e sapatas com regulagem de altura. 

Revestimento em BP. Medidas: cor carvalho/tabaco. Medindo 1,98m de 

comprimento x 1,22m largura x 75cm altura. 

Cadeira Presidente Giratória com rodízio – estrutura em aço cromado; encosto, 

assento e revestimentos em courissimo, pés com 5 rodizio de nylon. Estampa na 

cor branca. Mecanismo de fixação do assento e acionamento da regulagem de 

altura e assento encosto por pistão.  

 

 

 COD. 15 – MESA COZINHA COM 4 CADEIRAS. 

Mesa com tampo em pedra de mármore 1,40m x 80cm; Estrutura em 

tubos em aço carbono, cor branco Medidas da mesa (L x A x P): 140 

x 70 x 80 cm 6 cadeiras em aço carbono tubo de 1" chapa 0,90mm, 

acento estofado em corino preto. 

 COD. 22 – BALCÃO DE ATENDIMENTO  

Balcão em reto com régua 80, medindo 80L x 60P x 1,15 Altura. 

Estrutura em  MDF. Acabamento Perfil Postform, fita de bordo 1mm. Tampos em MDF 

50mm, com passagem para fiação e sapatas com regulagem de altura. Revestimento em 

BP.  

 COD. 28 – MESA EM L   

  
Mesa em L com conexão modelo executiva com frisos marsalla /carvalho 

europeu tampos encabeçados de 25mm, tampo laterais e painel frontal 

confeccionados em chapa de madeira MDF termo-estabilizado 25/25/18 

mm de espessura respectivamente. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 

25 mm de Ø. 

Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o 

tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com 
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resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo “hot melt”. 

Guia de cabos confeccionados em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, 

localizado no canto da mesa.  

Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 

5/16” x 25 mm para fixação. 

Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89 mm e 19 mm de altura, 

sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8” com haste de 44mm para 

permitir a regulagem de altura. 

Medidas = mesa de 1,50x0,60 25mm; Mesa de 0,90x0,60 25mm; Conexão Triangular 

0,60x0,60; Gaveteiro fixo de 2 gavetas. 

 COD. 29 – MESA DE CENTRO    

Mesa de centro fabricada em MDF com acabamento em pintura UV, na cor preta.  Medidas: Altura 92 cm, largura 92 cm. 

 

 

 

 

LOTE III - CADEIRAS / POLTRONAS / SOFA 

ESPECIFICAÇÃO: 

 COD. 07 – POLTRONA 

Poltrona 01 (um) lugar, fabricado em madeira, pés em madeira, revestido com espuma D-23, coberto com tecido Suede. 

Com 4 pés.  Cor: preto.  

 

 COD. 08 – SOFA 3 LUGARES  

Sofá com 3 lugares com assento de espuma D26 e encosto D20, revestimento em 

material sintético e estrutura em madeira maciça. Com 4 pés em metal cromado. 

 

 COD. 10 – CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES  

Cadeira tipo longarina com quatro assentos e base fixa. Assento e encosto com 

estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em material sintético de PVC. 

Braço em aço cromado com formato anatômico. Peso máximo recomendado por 

assento 150 Kg. Comprimento total 236 cm. Largura 68 cm. Altura até o chão 80cm.  

 

 COD. 16 – CADEIRA INTERLOCUTOR FIXA  

Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente, 

conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-17, com espessura mínima de 12 mm. 

O estofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano 

flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI, espessura mínima 

de 55 mm. Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno 
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texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica 

contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir.  

Encosto: Espaldar Médio, com largura de 420 mm e extensão vertical do encosto de 500 mm; Estrutura do encosto 

injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 12 mm; O estofamento 

deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 

100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 50 Kg/m³ +/- 2, espessura mínima 

de 45 mm. Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de 

proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de 

PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos; 

Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir.  

Estrutura e mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco externo confeccionada em chapa de aço 

ABNT 1010 espessura mínima de 6,35mm, dobrada, com ângulo interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de 

fixação confeccionada em chapa de aço ABNT 1008/1012 com quatro furos para fixar na estrutura do encosto. A fixação à 

estrutura do assento será por meio de 04 furos oblongos. Faz também a união entre o assento e o encosto, fixado a estes 

por meio de porcas garras de ¼” cravadas em suas estruturas internas, produzidas em aço 1020 estampado com rosca 

laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Possui capa de proteção injetada em polipropileno 

natural texturizado; Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço, confeccionada em tubo de aço #13, com 

secção circular diâmetro de 1”. Fixada a flange por meio de solda MIG. A flange é estampada em chapa de aço com 

espessura mínima de 3mm, medindo 195x200mm; A fixação do assento na estrutura da cadeira será por meio de porcas 

garras de 1/4" cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada, por parafusos 

Philips tipo panela e arruelas de pressão; Na parte inferior da estrutura em balanço contem quatro sapatas injetadas em 

polipropileno para tubo circular, fixadas por rebite 4x19 em alumínio.  

Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde 

houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 

banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, 

refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água 

deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as 

peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, 

curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco. 

 - Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as 

normas da ABNT conforme NBR 13962: 2006 

 COD. 17 – CADEIRA SECRETÁRIA COM BRAÇO 

Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², 

conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-17, com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas 

renováveis e projeto rodízios sustentáveis, com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em 

número ímpar, com coca coscamite a base de uréia formol baixa emissão; O estofamento deverá ser em espuma injetada, 

com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de 

água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 50 Kg/m³ +/- 2, espessura mínima de 55 mm. Possui as 
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propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 465 mm e 

profundidade da superfície do assento de 440 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em 

polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta 

resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a 

definir. 

 Encosto: Espaldar Baixo, com largura de 420 mm e extensão vertical do encosto de 390 mm. Estrutura do 

encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 12 mm; O 

estofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), 

isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 50 Kg/m³ +/- 2, 

espessura mínima de 45 mm. Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da 

ABNT; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso 

do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos; 

Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir.  

Estrutura e mecanismos: Suporte para encosto com regulagem de altura confeccionado em tubo de aço ABNT 

1008/1010 perfilado, secção oval medindo 18x43mm e espessura da parede de 1,5 mm, conforme NBR 6591, fosfatizado e 

pintado com tinta pó epóxi com camada de no mínimo 80µm. Permite a regulagem vertical do encosto em relação ao 

assento num curso mínimo de 63 mm, por meio de sistema “UP AND DOWN” com top de fim de curso sem a necessidade 

do uso de botões ou manípulos, a mola do sistema é confeccionada em aço para molas classe C. Possui capa de proteção 

injetada em polipropileno natural texturizado; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto e altura 

do assento, estampado em chapa de aço NBR11888 SAE 1006/1010 BQ com espessura mínima de 3 mm, fosfatizado e 

pintado com tinta pó epóxi com camada de no mínimo 80µm. O mecanismo é dotado de “contato permanente” que permite 

regulagem de ângulos e altura do encosto, possui a parte traseira protegida por capa injetada em polipropileno copolímero. 

O ângulo de inclinação do encosto é mínimo de -8° e máximo de 25°, acionado por uma única alavanca localizada na parte 

traseira direita do mecanismo, o sistema de articulação do encosto é comandado por meio de molas confeccionadas em aço 

classe B com 5 mm de diâmetro e lâminas de aço com 1,20mm de espessura NBR11888 SAE 1006/1010 BF. O 

acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca independente localizada na parte posterior à 

direita do mecanismo na posição sentado. As alavancas são confeccionadas em aço SAE 1010 com diâmetro de 8 mm e 

acabamento em polipropileno copolímero. O mecanismo permite também a regulagem de altura do encosto com passo de 8 

em 8 mm, curso total mínimo de 72 mm, através de um sistema automático de regulagem confeccionado em bucha de nylon 

6 com 30% de fibra de vidro. O mecanismo possui furos de 6,5 mm de diâmetro e 40 mm de distância entre furos nas abas 

laterais para acoplamento de apóia-braços; Coluna de regulagem da altura do assento por acionamento a gás, com curso 

de regulagem milimétrica de 130 mm no mínimo. Confeccionada em aço tubular NBR6591 SAE 1008/1010 – BFDQ – 

50,80x1,5mm, montada com pistão a gás classe 3 e Ø 28mm, com conificação 1° 26’16” inferior e superior. Possui bucha 

guia para o sistema giratório e de regulagem com altura de 100mm, injetada resina de engenharia Poliacetal de alta 

resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem da altura e suavidade no 

movimento giratório, calibrada com precisão de ajuste H7 (0,02mm). Fosfatizada e pintada em tinta pó epóxi com camada 

de tinta entre 80 a 120µm; Capa telescópica de 03 estágios, injetada em polipropileno copolímero com Ø 57 mm na parte 

superior e Ø 71 mm na parte inferior e altura de 317 mm. Proporciona acabamento e proteção à coluna de regulagem, 

sendo também um elemento estético entre a base e o mecanismo da cadeira. Possui eficiente sistema de fixação na parte 
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superior e inferior, evitando que se desprenda durante o uso da cadeira, deixando aparecer o pistão e perdendo, 

consequentemente, tanto a função de proteção como a estética; Base composta por 05 patas confeccionada em aço tubular 

NBR 6591 SAE 1008/1010 – BF/BQ, com secção quadrada medindo 25x25 mm e espessura da parede de 1,5 mm no 

mínimo. As patas são soldadas em flange Morse estampada em chapa de aço NBR 8269 SAE 1006/1010 BQ e protegidas 

por capa de polipropileno copolímero. Possui junção para encaixe de rodízios ou sapatas com Ø de 11 mm, injetada em 

polipropileno copolímero. Diâmetro total de 690mm e altura sem os rodízios de 101mm; Rodízio duplo, com capas e rodas 

injetadas em resina de engenharia Poliamida 6. A haste é confeccionada em aço SAE 1006/1008 com tratamento superficial 

zincado e diâmetro de 11 mm. Eixo em aço 1010/1020, rodas com diâmetro de 50mm. Possui lubrificação interna 

permanente e capa de acabamento que envolve o eixo; A fixação do assento a estrutura da cadeira será por meio de 

porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de 

¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. 

Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as 

peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: 

desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última 

com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas 

deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor 

preta acabamento fosco. 

Apoia braços: Braços reguláveis em forma de “T”, medindo 250x70x35mm aproximadamente; Apóia-braços em 

espuma de poliuretano injetado com formato anatômico, 60mm da parte frontal com inclinação de 15º, proporcionando 

conforto ao usuário conforme exigências da NR17, alma em chapa de aço com 2mm de espessura no mínimo; União entre 

o assento e apóia-braços em chapa de aço com espessura mínima de 6mm, com dois furos para fixar e regular a distância 

lateral entre o assento e o braço. Possui repuxo estrutural nas dobras, com resistência ao esforço de até 100 Kg e recorte 

na parte lateral para alocação do trilho e mecanismo de travamento. Revestido com capa em polipropileno injetado micro 

texturizado em uma peça única sem emendas; Dotado de mecanismo interno que permita o ajuste de altura em seis níveis 

de regulagem num curso mínimo de 60 mm, por meio de trilho em polipropileno injetado, acionado por meio de botão lateral 

do mesmo material. O mecanismo é composto de mola em aço zincado, evitando a ação corrosiva decorrente do tempo e 

umidade, e de pino de travamento em aço inoxidável de ¼” lubrificado com graxa naval que reduz o atrito gerado pelo 

acionamento por pressão; O apóia-braços é fixado ao assento por meio de três parafusos de ¼”, com tratamento 

antiferrugem. 

- Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da 

ABNT conforme NBR 13962: 2006 

 COD. 18 – CADEIRA CAIXA GIRATORIA SEM BRAÇO 

Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com 

pressão de 10 Kgf/cm², conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-17, com espessura mínima de 

12 mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e projeto rodízios sustentáveis, com alto grau de 

dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com coca coscamite 

a base de uréia formol baixa emissão; O estofamento deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano 

flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa 
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flamabilidade, densidade de 50 Kg/m³ +/- 2, espessura mínima de 55 mm. Possui as propriedades mecânicas e de 

desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 465 mm e profundidade da superfície do assento de 

440 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas 

arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e 

resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. 

Encosto: Espaldar Baixo, com largura de 420 mm e extensão vertical do encosto de 390 mm; Estrutura do encosto 

injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 12 mm; O estofamento 

deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 

100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 50 Kg/m³ +/- 2, espessura mínima 

de 45 mm. Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de 

proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de 

PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos; 

Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. 

Estrutura e mecanismos: Suporte para encosto que permite a regulagem horizontal, confeccionado em tubo de 

aço ABNT 1008/1010 perfilado, secção oval medindo 16x30mm e espessura da parede de 1,9 mm, fosfatizado e pintado 

com tinta pó epóxi com camada de no mínimo 80µm. Regulagem de altura do encosto por manípulo localizado na parte 

anterior do encosto e regulagem horizontal por manípulo na parte inferior do suporte. O suporte possui tampa injetada em 

polipropileno natural com acabamento texturizado e fole de acabamento soprado; Mecanismo que permite a regulagem de 

altura do assento e inclinação de 3°, estampado em chapa de aço FQDO SAE 1006/1008 – EM com espessura mínima de 3 

mm, fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi com camada de no mínimo 80µm. O acionamento da regulagem por meio de 

alavanca posicionada na parte posterior à direita do mecanismo na posição sentado. As alavancas são confeccionadas em 

aço SAE 1010 com diâmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolímero; Coluna de regulagem da altura do 

assento por acionamento a gás, com curso de regulagem milimétrica de 130 mm no mínimo. Confeccionada em aço tubular 

NBR6591 SAE 1008/1010 – BFDQ – 50,80x1,5mm, montada com pistão a gás classe 3 e Ø 28mm, com conificação 1° 

26’16” inferior e superior. Possui bucha guia para o sistema giratório e de regulagem com altura de 100mm, injetada resina 

de engenharia Poliacetal de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na 

regulagem da altura e suavidade no movimento giratório, calibrada com precisão de ajuste H7 (0,02mm). Fosfatizada e 

pintada em tinta pó epóxi com camada de tinta entre 80 a 120µm; Aro regulável com diâmetro total de 478 mm, 

confeccionado em aço tubular SAE 1020, Ø 19,05 mm e espessura mínima de 1,20 mm. A luva intera é confeccionada em 

aço tubular SAE 1020, espessura mínima de 3 mm, com diâmetro interno de 51 mm e diâmetro total de 70mm. A caixa é 

confeccionada em chapa # 11 (espessura mínima 3 mm), SAE 1020. Possui sistema de regulagem vertical por acionamento 

mecânico confeccionado em polipropileno. A bucha fixada internamente sobre a luva é confeccionada em polipropileno e 

contém acionamento de freios; Capa telescópica de 03 estágios, injetada em polipropileno copolímero com Ø 57 mm na 

parte superior e Ø 71 mm na parte inferior e altura de 317 mm. Proporciona acabamento e proteção à coluna de regulagem, 

sendo também um elemento estético entre a base e o mecanismo da cadeira. Possui eficiente sistema de fixação na parte 

superior e inferior, evitando que se desprenda durante o uso da cadeira, deixando aparecer o pistão e perdendo, 

consequentemente, tanto a função de proteção como a estética; Base composta por 05 patas confeccionada em aço tubular 

NBR 6591 SAE 1008/1010 – BF/BQ, com secção quadrada medindo 25x25 mm e espessura da parede de 1,5 mm no 

mínimo. As patas são soldadas em flange Morse estampada em chapa de aço NBR 8269 SAE 1006/1010 BQ e protegidas 
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por capa de polipropileno copolímero. Possui junção para encaixe de rodízios ou sapatas com Ø de 11 mm, injetada em 

polipropileno copolímero. Diâmetro total de 690mm e altura sem os rodízios de 101mm; Sapata injetada em polipropileno na 

cor preta, com altura útil de 63 mm. A base de apoio com diâmetro de 52 mm no mínimo. Possui haste de fixação com 

diâmetro de 11 mm e anel de aço SAE 1010/1020 com tratamento superficial zincado; A fixação do assento a estrutura da 

cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço 1020 

estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. 

Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as 

peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por 

imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de 

sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada 

seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças 

metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, 

curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco. 

- Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as 

normas da ABNT conforme NBR 13962: 2006 

 COD. 19 – CADEIRA PRESIDENTE 

Assento e encosto: Poltrona com espaldar alto, assento e encosto constituído em concha 

única. Estrutura do em madeira multilaminada moldada anatomicamente, com apoio lombar, a quente com pressão de 10 

Kgf/cm², conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-17, com espessura mínima de 15 mm; Contracapa em peça única 

para encosto e assento confeccionada em madeira compensada com espessura mínima de 6 mm, revestida em couro 

natural; O estofamento deverá ser em espuma laminada com alta densidade, com 50 mm de espessura no mínimo, 

revestido em couro natural; Largura do encosto de 500 mm e profundidade da superfície do assento de 475 mm, no mínimo; 

Largura do encosto de 500 mm e extensão vertical do encosto de 575 mm, no mínimo. 

Estrutura e mecanismos: Mecanismo que permite a regulagem de altura e reclinação do assento, estampado em 

chapa de aço SAE 1009/1010 FQDO com espessura mínima de 3 mm e placa do cone Morse injetada em alumínio. 

Acabamento superficial fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi com camada de no mínimo 80µm e acoplamento à furação 

do assento medindo 200x195mm. Possui sistema de regulagem de tensão de inclinação por meio de um manípulo exclusivo 

localizado na parte frontal do mecanismo, o intervalo de reclinação do assento é mínim de -3° e máxima de 20°, com 

bloqueio em 5 posições, acionada por alavanca exclusiva localizada no lado esquerdo, a regulagem de altura do assento é 

acionada por alavanca exclusiva localizada ao lado direito do mecanismo. As alavancas são confeccionadas em aço SAE 

1010 com diâmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolímero. O mecanismo possui ponto de giro avançado em 

165 mm em relação ao eixo de giro horizontal, com sistema anti-shock, proporcionando excelente conforto ao usuário da 

cadeira; Coluna de regulagem da altura do assento por acionamento a gás, com curso de regulagem milimétrica de 130 mm 

no mínimo. Confeccionada em aço tubular NBR6591 SAE 1008/1010 – BFDQ – 50,80x1,5mm, montada com pistão a gás 

classe 3 e Ø 28mm, com conificação 1° 26’16” inferior e superior. Possui bucha guia para o sistema giratório e de 

regulagem com altura de 100mm, injetada resina de engenharia Poliacetal de alta resistência ao desgaste e com 

lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem da altura e suavidade no movimento giratório, calibrada com 

precisão de ajuste H7 (0,02mm). Fosfatizada e pintada em tinta pó epóxi com camada de tinta entre 80 a 120µm; Capa 
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telescópica de 03 estágios, injetada em polipropileno copolímero com Ø 57 mm na parte superior e Ø 71 mm na parte 

inferior e altura de 317 mm. Proporciona acabamento e proteção à coluna de regulagem, sendo também um elemento 

estético entre a base e o mecanismo da cadeira. Possui eficiente sistema de fixação na parte superior e inferior, evitando 

que se desprenda durante o uso da cadeira, deixando aparecer o pistão e perdendo, consequentemente, tanto a função de 

proteção como a estética; Base cromada composta por 05 patas confeccionadas em 

aço tubular 1008/1010 com secção elíptica. As patas são soldadas em luva de aço 

SAE 1045. Possui buchas para encaixe de rodízios confeccionado em aço e 

acabamento na união das patas à luva confeccionada em polipropileno. Diâmetro total 

de 685mm e altura sem rodízios de 174mm; Rodízio duplo, com capas e rodas 

injetadas em resina de engenharia Poliamida 6. A haste é confeccionada em aço SAE 

1006/1008 com tratamento superficial zincado e diâmetro de 11 mm. Eixo em aço 

1010/1020, rodas com diâmetro de 50mm. Possui lubrificação interna permanente e 

capa de acabamento que envolve o eixo; A fixação da concha única a estrutura da 

cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura interna do 

assento, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de 

pressão. 

Braços: Braços confeccionados em chapa de alumínio de ¼”, fixado por buchas de alumínio montada com solda 

de alumínio polido; Possui apóia-braços injetado em poliuretano semirígido, na parte superior da estrutura do braço. 

Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as 

peças metálicas utilizadas, que não são cromadas, deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 

por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e 

secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas 

as peças metálicas, exceto as cromadas, deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada 

em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco; As peças metálicas que serão cromadas deverão utilizar o 

processo por imersão pelo tempo mínimo de 20 minutos. 

- Apresentar certificado de ensaio do produto emitido por laboratório de acordo com as normas da ABNT conforme 

NBR 13962: 2006 

 COD. 20 – CADEIRA INTERLOCUTOR SALA SECRETARIO 

Assento e encosto: Poltrona com espaldar médio, assento e encosto constituído em concha única. Estrutura do em madeira 

multilaminada moldada anatomicamente, com apoio lombar, a quente com pressão de 10 Kgf/cm², conforme estabelecido 

nas NBR 14006 e NR-17, com espessura mínima de 15 mm; Contracapa em peça única para encosto e assento 

confeccionada em madeira compensada com espessura mínima de 6 mm, revestida em couro natural; O estofamento 

deverá ser em espuma laminada com alta densidade, com 50 mm de espessura no mínimo, revestido em couro natural; 

Largura do encosto de 500 mm e profundidade da superfície do assento de 475 mm, no mínimo; Largura do encosto de 490 

mm e extensão vertical do encosto de 650 mm, no mínimo. 

Estrutura: Base fixa, cromada, constituída por uma estrutura contínua em balanço, confeccionada em tubo de aço 

com secção elíptica medindo 45x20mm e espessura da parede de 2,65mm, no mínimo, travada com o mesmo tubo na parte 

superior, onde são soldadas duas chapas de alumínio com espessura de 5mm, no mínimo e medindo 220x30mm cada, 
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para fixar na estrutura do assento. Travada em sua extremidade inferior pó tubo de alumínio com diâmetro de 15mm, no 

mínimo; A fixação da concha única a estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼” cravadas na estrutura 

interna do assento, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo panela e 

arruelas de pressão. 

Braços: Braços confeccionados em chapa de alumínio de ¼”, fixado por 

buchas de alumínio montada com solda de alumínio polido; Possui apóia-braços 

injetado em poliuretano semirígido, na parte superior da estrutura do braço. 

Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os 

locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas, que não são 

cromadas, deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por 

meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, 

fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de 

secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas, 

exceto as cromadas, deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta 

temperatura, na cor preta acabamento fosco; As peças metálicas que serão cromadas deverão utilizar o processo por 

imersão pelo tempo mínimo de 20 minutos. 

 

 COD. 26 – CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO 

Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com pressão de 10 Kgf/cm², 

conforme estabelecido nas NBR 14006 e NR-17, com espessura mínima de 12 mm. Utilizando lâminas de florestas 

renováveis e projeto rodízios sustentáveis, com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, intercaladas sempre em 

número ímpar, com coca coscamite a base de uréia formol baixa emissão; O estofamento deverá ser em espuma injetada, 

com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI – Agente expansor de 

água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 50 Kg/m³ +/- 2, espessura mínima de 55 mm. Possui as 

propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Largura de 465 mm e 

profundidade da superfície do assento de 440 mm, no mínimo; Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em 

polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fácil limpeza, alta 

resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a 

definir. 

Encosto: Espaldar Baixo, com largura de 420 mm e extensão vertical do encosto de 390 mm; Estrutura do encosto 

injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolímero natural, com espessura mínima de 12 mm; O estofamento 

deverá ser em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 

100% MDI – Agente expansor de água, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de 50 Kg/m³ +/- 2, espessura mínima 

de 45 mm. Possui as propriedades mecânicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa de 

proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de 

PVC, proporcionando fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos; 

Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. 
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Estrutura e mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco externo confeccionada em chapa de aço 

ABNT 1010 espessura mínima de 6,35mm. Possui em sua parte superior chapa de fixação 

confeccionada em chapa de aço ABNT 1008/1012 com quatro furos para fixar na estrutura do encosto. 

A fixação à estrutura do assento será por meio de 04 furos oblongos. Faz também a união entre o 

assento e o encosto, fixado a estes por meio de porcas garras de ¼” cravadas em suas estruturas 

internas, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼”, por parafusos Philips tipo 

panela e arruelas de pressão. Possui capa de proteção injetada em polipropileno natural texturizado; 

Base fixa confeccionada em tubo de aço #13, com secção circular diâmetro de 1”. Fixada a flange por 

meio de solda MIG. A flange é estampada em chapa de aço com espessura mínima de 3mm, 

medindo 195x200mm; A fixação do assento na estrutura da cadeira será por meio de porcas garras 

de 1/4" cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca 

laminada, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. 

Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde 

houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos 

sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de 

sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando 

a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga 

elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco. 

- Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 

13962: 2006 

 

LOTE IV - ELETRODOMESTICOS E OUTROS 

ESPECIFICAÇÃO:  

 

 COD. 06 – FRIGOBAR  

Refrigerador do tipo frigobar, com capacidade mínima de 120 litros, com congelador, prateleiras internas removível, 

categoria energética “A”; tensão elétrica “bivolt”, na cor branca, com garantia mínima de 1 ano. 

 

COD. 12 – GELADEIRA FROST FREE 2 PORTAS 334L 

Refrigerador frost free com duas porta, capacidade para 334 litros,  classificação energética “A”, tensão elétrica “bivolt”, na 

cor branca, com garantia mínima de 1 (um) ano. 

 

 

 

 COD. 13 – FOGÃO 4 BOCAS  

Fogão de cozinha tipo piso, 4 bocas, forno com capacidade de 56 litros (autolimpante), com 

vidro duplo na porta, uma prateleira fixa, válvula corta-gás, acendimento automático total, 

com selo PROCEL “A”, tensão elétrica “bivolt”, na cor branca, com garantia mínima de 1 (um) 
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ano. 

 

 

 COD. 14 – ARMARIO DE COZINHA EM AÇO 

Armário em aço com acabamento em pintura eletrostática a pó, Composta por 6 portas, 1 gaveta e 4 prateleiras. Puxadores 

em ABS. Medidas aproximadas de 1,81m de altura, 1,05cm de comprimento e 45cm de profundidade, na cor a definir. 

 

 COD. 21 – BEBEDOURO DE COLUNA 

Bebedouro elétrico de coluna, gabinete em aço galvanizado, para garrafão de 20 litros, com 2 (duas) torneiras para água 

natural e gelada, sistema fura fácil tanque com capacidade mínima para 3 litros, “bivolt”, baixo consumo de energia, na cor 

preta, com garantia mínima de 1 (um) ano. 

 

 COD. 25 – MICROONDAS 

Forno de Micro-ondas com capacidade mínima de 30 litros; classificação “A” no consumo de energia elétrica; tensão elétrica 

“bivolt”, com garantia mínima de 1 (um) ano. 

 

 

 

 COD. 31 – AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS 

Condicionador de ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade de 

refrigeração mínima de 12.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificacao, controle remoto sem 

fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com classificação do Inmetro, 

nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) 

ano, prestada no Estado do Amapá. 

 COD. 32 – AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS 

Condicionador de ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade de refrigeração 

mínima de 30.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nível de 

ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do 

fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado do 

Amapá. 

 COD. 33 – AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS 

Condicionador de ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade de refrigeração 

mínima de 7.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificacao, controle remoto sem 

fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com classificação do 

Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima 

do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado do Amapá. 

 COD. 34 – AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS 

Condicionador de ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade 
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de refrigeração mínima de 18.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nível de 

ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão 

nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado do Amapá. 

 COD. 35 – AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTUS 

Condicionador de ar, tipo SPLIT HI WALL, de parede, tipo frio, capacidade de refrigeração mínima de 22.000 

BTU/h, 220 volts, função de desumidificacao, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo 

PROCEL A, com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do 

fabricante de 01 (um) ano, prestada no Estado do Amapá. 

LOTE V – PERSIANAS 

ESPECIFICAÇÃO:  

 COD. 36 – PERSIANA 1 

 COD. 37 – PERSIANA 2 

 COD. 38 – PERSIANA 3 

 COD. 39 – PERSIANA 4 

 COD. 40 – PERSIANA 5 

 COD. 41 – PERSIANA 6 

 COD. 42 – PERSIANA 7 

 COD. 43 – PERSIANA 8 

 COD. 44 – PERSIANA 9 

 COD. 45 – PERSIANA 10 

 COD. 46 – PERSIANA 11 

Persianas verticais em lâminas de PVC: Fornecimento com instalação de persianas verticais em lâminas de PVC 

– fosco com 89mm de largura, com trespasse de no mínimo 15mm, sistema de giro 180º graus, trilho de alumínio anodizado 

natural, carrinho transportador da lâmina autoalinhável, giratório, com redutor tipo catraca acionado através de corrente tipo 

cadeado em aço inox, recolhimento das lâminas através de corda Ø = 2,00mm e corrente da base em PVC. Cores das 

persianas e da corrente da base a ser definida, dimensões devem ser seguida a tabela das especificações gerais. 

3.2.1 ASSISTÊNCIA TÉCNICA - TODOS OS LOTE 

Assistência técnica comprovada (endereço e telefone) no Estado do Amapá, no período da garantia. Caso a 

assistência técnica seja terceirizada, a empresa deverá apresentar carta de solidariedade, sendo responsável pela 

prestação do serviço de manutenção e garantia dos produtos em caso de não cumprimento da garantia pelo fabricante. 

4 - CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO  

Local e prazo para entrega: Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central, localizado no 

endereço: Av. Santana, nº 2913 – Paraiso – Cep: 68928-060 – Santana/AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos 

contados da data de recebimento da Autorização de Fornecimento / Empenho.  

Local e prazo de instalação/montagem: O local/endereço de instalação será informado na Autorização de 

Fornecimento, após a entrega do produto, o Contratado terá o prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos para a sua 

instalação.  
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A Contratada irá responder por quaisquer danos causados ao mobiliário ou a outros bens de propriedade da 

Prefeitura Municipal de Santana/AP, quando esses tenham sido ocasionados por seus funcionários durante sua entrega;  

a) A Contratada se responsabilizará pelo fornecimento, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Santana/AP, de 

todo o material de consumo instrumental, equipamentos de proteção – EPI’s, ferramentas e demais aparelhagens 

necessárias para a entrega e montagem do mobiliário; 

Obs: Não será admitida a entrega dos materiais pela Contratada sem que esta esteja de posse da Nota de Empenho, 

Autorização de Fornecimento ou outro instrumento similar respectivo e devidamente acompanhado dos documentos fiscais 

(Nota Fiscal). 

06 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

a) Definir o local de entrega dos materiais adquiridos;  

b) Designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 3 três membros, na hipótese do parágrafo 8º do art. 15 da Lei nº 

8.666/93) responsável pelo acompanhamento e fiscalização na entrega dos produtos adquiridos.  

c) A Administração poderá solicitar a correção de eventuais falhas ou irregularidades que forem verificadas na entrega dos 

produtos ou até mesmo a substituição por outros novos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir 

do recebimento daqueles que forem devolvidos. 

07 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

a) Entregar os materiais de acordo com as condições e prazos propostos neste Termo de Referência e Edital;  

b) Após o fornecimento, se verificadas irregularidades posteriores, o licitante vencedor deverá promover a regularização no 

prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas) horas a contar da notificação, sob pena de suspensão na tramitação da 

liquidação da nota fiscal, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;  

c) Realizar a montagem dos equipamentos e entrega-los em perfeito estado;  

d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, conforme dispõe o inciso XIII, do artigo 55, da lei nº 8.666/93 e alterações;  

e) Apresentar certificado em nome da fabricante de regularidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA;  

f) Declaração em nome do fabricante que atende a Lei Estadual nº 7.825 de 05 de Julho de 2004, informando que a madeira 

é proveniente de reflorestamento, qual é a espécie da árvore e a região de onde ela é originária; 

g) Declaração (em se tratando de revenda/distribuidor) do fabricante dos mobiliários autorizando a empresa licitante a 

comercializar a sua marca, com nome, telefone, cargo e firma reconhecida do responsável pela assinatura;  

h) Declaração do Fabricante da conformidade com ABNT para os móveis. A validade do documento deverá ser de, no 

máximo, 01 (um) ano, em suas vias originais ou cópias devidamente autenticadas. 

08 – DA FISCALIZAÇÃO 

A execução desta Ata de Registro de Preços será acompanhada por servidor designado pela Secretaria 

Requisitante, nos termos do Art. 67, da Lei nº 8.666/93, o qual deverá, como condição indispensável ao pagamento, atestar 

a entrega/instalação do objeto licitado. 

09 - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO  

A entrega do objeto será acompanhada por servidor designado pela Secretaria Requisitante, juntamente com o 

servidor do Almoxarifado Central/SEMAD. 

10 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 

CENTRAL DE LICITAÇÕES  
Avenida Santana, 2975 – 2º andar – Bairro Paraíso, Santana – Amapá 

 

 

As despesas decorrentes do objeto da presente Licitação correrão à conta das respectivas dotações 

orçamentárias e serão especificadas ao tempo da emissão da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho. 

11 - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO/CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

A Contratante pagará à Contratada pelos equipamentos/materiais efetivamente entregues, em até trinta dias 

após a apresentação da Nota Fiscal correspondente, devidamente aceita pelo Contratante, vedada a antecipação. 

12 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO/CONTRATO  

O prazo de entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos, após a emissão da Ordem de 

Serviço/autorização de fornecimento. 

13 - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  

O tipo de julgamento das propostas deverá considerar o menor preço global. No preço aqui estabelecido já 

estão incluídas as despesas tais como: frete, montagem, impostos, taxas, horas extras, mão-de-obra para o 

acondicionamento dos produtos e demais encargos sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciários que incidam direta ou 

indiretamente no objeto. 

14 – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA  

A Lei 8.666/1993 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 

providências. 

15 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS  

O objeto da pretensa contratação é enquadrado como bem comum, podendo ser especificados de forma 

objetiva, e encontra amparo legal no termos da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005, subsidiariamente, da 

Lei n.º 8.666/93. 

 

Santana/AP, 22 de fevereiro de 2019. 
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ANEXO II 

 
            MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 

Prefeitura Municipal de Santana/PMS 
Av. Santana nº 2795, 2º andar - sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso 
Santana/AP 
 
 
PROCESSO N.º 958/2019 - CL - PMS 
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº xxx/2019 
 
 
OBJETO: _______________________________________ 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE E RESPONSÁVEIS 
 
(Não preencher essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 
 
 2 -  PREÇOS  
 

ITEM OBJETO 
VALOR UNIT. 

 
VALOR TOTAL 

 

1    

2    

 
3 -   CONDIÇÃO DOS PREÇOS PROPOSTOS 
 
3.1 - Os preços dos materiais, estão expressos em moeda corrente nacional, o “Real”, com duas casas decimais após a 
vírgula, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. 
 
3.2 - Nos preços dos materiais, bem como todos os custos diretos e indiretos, encargos e demais despesas de 
qualquer natureza, relacionadas com o objeto da presente licitação, observada a legislação vigente. 
 
4 -  CONDIÇÕES GERAIS DA ENTREGA DOS OBJETOS.  
 
4.1 - Declaramos estar cientes de todas as condições do presente edital, bem como dos seus anexos, e nos 
comprometemos a executar os materiais na conformidade e prazos estabelecidos. 
 
5 -  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Estamos cientes de que os pagamentos se processarão mensalmente, por ordem bancária, no 5º (quinto) dia, a contar da 
data de emissão do Termo de Aceite relativo ao período de entrega dos objetos, nos termos do presente Edital. 
 
 
6 -  DADOS BANCÁRIOS 
 
6.1 -  A proponente possui conta corrente nº............, na Agência nº ............ no Banco ______ S.A. (Não preencher 
essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 
 
7 -  REPRESENTAÇÃO LEGAL 
 
7.1 - Informamos que o Sr. ................................., RG nº ......................., CPF nº ..............., .......................(cargo)........., é 
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representante legal da empresa, nos termos da Cláusula .......... do Contrato Social, podendo firmar contrato com a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS (quando o representante legal for sócio, diretor ou gerente). (Não 
preencher essas informações na proposta inicial que será anexada ao sistema). 
 
 
8 -  DECLARAÇÕES EXTRAS 
 
8.1 -  Declaramos aceitar todas as condições do presente Pregão, comprometendo-nos a cumprir fielmente suas 
especificações e disposições, bem como nos sujeitar integralmente às disposições legais que regem as normas gerais 
sobre licitações e contratos no âmbito do Poder Público, ao qual nos sujeitamos em todos os seus termos. 
 
 
9 -  VALIDADE DA PROPOSTA 
 
  A presente Proposta é válida pelo prazo de ..... dias (mínimo 60 dias), a partir desta data. 
 

 
   Santana, ..... de ............................ de 2019. 

 
 
 
        
 _________________________________________ 
 - CARIMBO DA EMPRESA,  
 - NOME E CARGO DA PESSOA QUE ASSINA 
 
 
 

Obs.: Este documento deverá ser redigido em papel timbrado da empresa. Quando a empresa licitante não possuir 
papel timbrado, deverá fazer sua identificação na folha com, no mínimo, a razão social, número do CNPJ, endereço, 
telefone e número de fax, se houver. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 

CENTRAL DE LICITAÇÕES  
Avenida Santana, 2975 – 2º andar – Bairro Paraíso, Santana – Amapá 

 

 

 
 

ANEXO III - MODELO  
 

ATESTADO (OU DECLARAÇÃO) DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa _____________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº _______________________, estabelecida ________________________________________, forneceu para 
esse Órgão (ou empresa) o(s) seguinte(s) produtos: 
_________________________________ 
_________________________________ 
 
 
 
Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos 

registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente. 

 
Local e data. 

 

________________________________ 
Assinatura e carimbo 
 

Observação: emitir em papel que identifique a entidade expedidora 
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ANEXO IV 

 
DECLARAÇÃO DE REQUISITOS CONSTITUCIONAIS 

 
 
Declaramos junto a CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, referente ao edital do 

Pregão Eletrônico n.º xxx/2019 – CL/PMS, que não possuímos em nosso quadro de pessoal empregado(s) com menos de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 

condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99). 

 

Local e data 
 
 
 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO V 
  

MODELO DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 
 

_____(representante legal da empresa)__,como representante devidamente constituído da empresa:_____(empresa 
licitante) ,CNPJ:______________________,doravante denominada licitante, para fins do disposto no item 5 do Edital do 
Pregão Eletrônico nº XX/2019 – CL/PMS, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do CPB, que: 
 

a) A PROPOSTA apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº ______/2019 – CL/PMS, foi elaborada de 
maneira independente pelo Licitante/Consórcio, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019, por qualquer meio ou qualquer pessoa. 
 

b)  A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº ______/2019 – CL/PMS  
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 
nº ____/2019. 
 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº ______/2019 – CL/PMS. 

 
d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº ______/2019 – CL/PMS, não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº ______/2019 – CL/PMS antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação. 
 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº ______/2019 – CL/PMS não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão 
licitante antes da abertura oficial das propostas; e 
 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 
para firmá-la.   

 
 
 
 

_________, _____ de _______________de 2019. 
 
 
 

______________________________________________ 
Representante legal da empresa licitante 

  
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 
 
 
  _____________________(nome da empresa) _______________, inscrita no CNPJ nº ________________ por intermédio 

de seu representante legal o (a) Sr.(a) _________________ portador (a) da Carteira de identidade nº ___________ e de 

CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº ______/2019 – CL/PMS, 

sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta empresa na presente data, é considerada: 

(....) MICROEMPRESA, conforme inciso I, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007; Decreto 5016/2011, 

(....) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II, do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/2007.  

Declara ainda, para atendimento do que dispõe o § 2º do art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 0044/07, que a Empresa 

está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e do Decreto 6.204/2007.  

 
 

(Localidade) _______ de ________de ______________   
 
Representante legal   
 
 
Obs: A declaração acima deverá se assinalada com “X”, ratificando-se a condição jurídica da empresa 
licitante.  
 
 
 
Obs.: Esta declaração deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante. 
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ANEXO VII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º ____/2019 
 
 
PROCESSO n.º. _____/2019 - SEMSA/PMS 

PREGÃO PRESENCIAL SRP n.º _____/2019 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

 
Aos _________ dias do mês de _________ do ano de dois mil e dezenove, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º ____________________, por intermédio da 

_________________________________________ (ÓRGÃO GERENCIADOR), situada na Av. _________________, CEP 

_______ na Cidade de Santana, Estado do Amapá, representada neste ato representado pela Exmo. Secretário Municipal 

de Saúde – senhor ________________, Brasileiro, portador da C. I. nº ______-SSP-AP e CPF(MF) nº 

___________________, residente e domiciliada nesta cidade sito a rua _____________, ____, Bairro __________, CEP 

___________, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 7.892/2013 e do art. 15 da Lei Federal 

8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas 

apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º ______/2019 - SEMSA/PMS, RESOLVE 

registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s) relacionada(s) no item 10, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s), 

por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas 

que se seguem. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O objeto desta Ata é o Registro dos Preços resultantes das negociações oriundas do PREGÃO PRESENCIAL 

SRP nº _____/2019, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 8.666/93, com objetivo de disponibilizar preços para 

eventual ______________________, em regime de empreitada por preço UNITÁRIO, para o período de 12 meses, de 

acordo com os quantitativos e especificações do Termo de Referência,  destinados a atender às necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no item 10, mediante as 

condições estabelecidas nesta Ata. 

 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, 

facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do 

Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 

 

2. DO ÓRGÃO GERENCIADOR 

2.1. O órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos deste certame e gerenciamento da Ata 

de Registro de Preços dele decorrente será a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA. 

 

3. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

3.1. Não há Órgãos Participantes dos procedimentos iniciais deste SRP e da Ata de Registro de Preços. 

3.2. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de 

preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão, conforme o § 1º 

do art. 22 do Decreto 7.892/13. 

3.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela 

aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras 

decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 2º do art. 22 do Decreto 

7.892/13.    
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3.4. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 

cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, conforme o § 3º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.5. O instrumento convocatório deverá prever que o quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não 

poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o 

órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem, conforme o § 

4º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.6. O órgão gerenciador somente poderá autorizar adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão 

integrante da ata, exceto quando, justificadamente, não houver previsão no edital para aquisição ou contratação pelo órgão 

gerenciador, conforme o § 5º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada 

em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme o § 6º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.8. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 

contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento ‘ de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 

ocorrências ao órgão gerenciador, conforme o § 7º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.9. É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a adesão a ata de registro de preços gerenciada por 

órgão ou entidade municipal, distrital ou estadual, conforme o § 8º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

3.10. É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou estaduais a adesão a ata de registro de preços da 

Administração Pública Federal, conforme o § 9º do art. 22 do Decreto 7.892/13.  

 

4. DA FORMALIZAÇÃO 

4.1. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o disposto no art. 11 do Decreto 

7.892/13, serão convocados para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no 

instrumento convocatório, podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e 

desde que ocorra motivo justificado aceito pela administração, conforme Art. 13 do Decreto nº 7.892/13.  

4.2. A Ata de Registro de Preços estará integralmente vinculada ao presente Edital, inclusive a seus demais Anexos em 

todas as suas cláusulas e, às Propostas recebidas e homologadas por ocasião da sessão pública do certame, 

independentemente de transcrição, bem como obedecerá, na íntegra, ao Decreto nº 7.892/13, à Lei 8.666/93 e a toda a 

legislação pertinente. 

4.3. A Comissão Permanente de Licitação convocará formalmente o fornecedor, com antecedência mínima de 3 (três) dias 

úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços. 

4.4. O preço registrado e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados em órgão oficial da Administração e 

ficarão disponibilizados durante a vigência da Ata de Registro de Preços. 

4.5.  A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, após cumpridos os 

requisitos de publicidade, conforme art. 14 do Decreto 7.892/13. 

4.6. A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido ensejará a aplicação 

das penalidades legalmente estabelecidas, conforme Parágrafo único, art. 14 do Decreto 7.892/13. 

 

5. DA VIGÊNCIA 

5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir do cumprimento dos requisitos de publicidade 

oficial, e estará integralmente condicionada às cláusulas deste Edital, independentemente de transcrição, incluídas 

eventuais prorrogações conforme estabelecido pelo art. 12, caput, do Decreto 7.892/13 e art. 15, § 3°, III, da Lei 8.666/93. 

 

6. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES 

6.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou 

de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as  negociações junto aos 

fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, 

conforme caput do art. 17 do Decreto 7.892/13. 
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6.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro e definido o novo preço 

máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Comissão Permanente de 

Licitação da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA para alteração, por aditamento, dos valores registrados na Ata, 

mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na Proposta; 

6.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o 

órgão gerenciador deverá: 

6.3.1. Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 

6.3.2. Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  

6.3.3. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

6.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

6.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos 

e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e, 

6.4.2. Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

6.4.3. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 

Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

6.5. As alterações decorrentes da revisão dos preços serão publicadas no Diário Oficial do Município; 

 

7. DO CANCELAMENTO DA ATA E/OU DO REGISTRO DO FORNECEDOR 

7.1. A Ata de Registro de Preços deverá ser cancelada: 

a) por razão de interesse público; ou 

b) a pedido do fornecedor. 

7.2. O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 

a) descumprir as condições da ata de registro de preços; 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração,  

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 

2002. 

7.3. O cancelamento do registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo e ensejará 

aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova 

ordem de registro, procedendo-se posterior publicação do Ato no Diário Oficial do Município. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR 

8.1. O detentor da Ata de Registro de Preços obriga-se a: 

8.1.1. Entregar os objetos no tempo, lugar e forma estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I), bem como obedecidos 

todas as exigências deste Edital. 

8.1.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Secretaria Municipal de 

Saúde - SEMSA; 

8.1.3. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a este órgão e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 

irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas; 

8.1.4. Entregar os objetos no prazo estipulado no termo de referencia, após emissão de Empenho; 

8.1.5. Entregar à Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA a(s) nota(s) fiscal (is) referente(s) ao serviço executado em 

conformidade com o que foi solicitado; 

8.1.6. Na nota(s) fiscal (is) deverá está constando o serviço, quantidade, valor unitário e valor geral; 

8.1.7. Assumir inteira responsabilidade com todas as despesas diretas e indiretas; 

8.1.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado. 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR  

9.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR obriga-se a: 
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9.1.1. Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no Edital e anexos. 

9.1.2. Notificar, por escrito, a licitante quaisquer irregularidades encontradas na aquisição dos materiais. 

9.1.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Licitante Vencedora. 

9.1.4. Aplicar, se for o caso, as sanções administrativas e penalidades regulamentares e contratuais; 

9.1.5. Efetuar o pagamento nas condições e preços ajustados; 

9.1.6. A promover por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, o acompanhamento e a fiscalização da 

execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio os defeitos 

detectados e comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam a substituição dos objetos e peças 

por parte da CONTRATADA. A existência de fiscalização da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a 

responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos materiais permanentes e de consumo 

fornecidos; 

9.1.7. Entregar os objetos nos termos descritos no Termo de Referencia após a entrega da nota de empenho emitida pela 

Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA; 

9.1.8. Assegurar-se de que o preço final do serviço está compatível com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir 

que são vantajosos para a Prefeitura.  

  

10. DOS PREÇOS REGISTRADOS 

10.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos materiais registrados na presente Ata encontram-se 

indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório: 

EMPRESA REGISTRADA:__________________________________  
CNPJ:_____________________________________  
ENDEREÇO:_______________________________________   
CIDADE:______________________________________ 
TELEONE:______________________________________ 
REPRESENTANTE:__________________________________   
E-mail:_____________________________________________  

Item  Objeto  Und Qtd Marca  Valor registrad 
R$  

      

      

 

11. DA GARANTIA DOS MATERIAIS REGISTRADOS 

11.1. A garantia dos materiais executados serão de 90 (noventa) dias, contados a partir do seu recebimento.  
 

12. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  

12.1 – Somente poderão ser considerados para efeito de recebimento e pagamento, os materiais efetivamente executados 
pela Contratada e aprovados pela fiscalização, respeitada a rigorosa correspondência com o Termo de Referência 
previamente aprovado pela Contratante e ao instrumento contratual;  
12.2- Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitação será recebido: 
12.2.1 - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, 
assinado pelas partes em até 10 (dez) dias da comunicação escrita do contratado; 
12.2.2 - Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termos 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais. 
12.3 – O recebimento dos objetos será baseado em relatórios periódicos elaborados pela Contratada, registrando os 
elementos necessários à discriminação e determinação dos objetos efetivamente entregues; 
12.4 – A discriminação dos materiais considerados no recebimento deverá respeitar rigorosamente o estipulado no Termo 
de Referência, ao Contrato e aos critérios de pagamento; 
12.5 – O Contratante deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela Contratada com base no recebimento dos 
materiais aprovados pela fiscalização, obedecidas às condições estabelecidas no Contrato; 
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12.6 – O Recebimento dos materiais executados pela Contratada será efetivado mediante uma inspeção realizada pela 
Fiscalização mediante a entrega do relatório de entrega dos objetos previsto neste Termo de Referência; 
12.7 – Nesta inspeção, a fiscalização deverá indicar as eventuais correções e complementações, caso existam, 
consideradas necessárias ao recebimento dos materiais. 
  

13. DO LOCAL DE ENTREGA DOS OBJETOS 

13.1. Os objetos deverão ser entregues obedecendo rigorosamente os locais constantes no anexo do Termo de Referencia, 

e excepicionamente, em outro local determinado com antecedência pela Administração e desde que previamente agendado 

com a Divisão, poderá ser feito nos finais de semana e feriado. 

 

14. DO PAGAMENTO 

14.1 – O pagamento será efetuado, mediante depósito bancário em conta corrente, até o 5º (quinto) dia útil da apresentação 
da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do Contrato, observada a ordem 
cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 
14.2 – Será considerada, para fins de pagamento, a data do “atesto” certificando o recebimento definitivo do serviço por esta 
SEMSA-PMS; 
14.3 – Caso a nota fiscal/fatura seja devolvida por inexatidão, o novo prazo será contado a partir da sua reapresentação e 
novo “atesto”; 
14.4 – A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para que a Contratada 
suspenda a entrega dos obejtos; 
14.5 - A contratada indicará na nota fiscal/fatura o nome do Banco e o número da agência e da conta-corrente para 
efetivação do pagamento, observando-se que o CNPJ constante na nota fiscal/fatura e da conta corrente deverá ser o 
mesmo registrado na Nota de Empenho. 
14.6 – Havendo erro na nota fiscal/fatura ou outra circunstancia que desaprove a liquidação da despesa, o pagamento será 
sustado até que a contratada providencie as medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso, quaisquer ônus 
para a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA /PMS; 
14.7 – A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA /PMS poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a 
eventuais multas ou lindenizações devidas pela contratada, sendo-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
14.8 - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for 
imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços. 
14.9 - A atualização financeira prevista no item anterior será incluída na Nota Fiscal/Fatura correspondente a ocorrência. 
14.10 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para 
tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da seguinte fórmula:  
 
EM = I x N x VP  
 
Onde:  
EM = Encargos moratórios;  
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = Valor da parcela a ser paga; e 
I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado:  
 
 I = (TX/100)  I = (6/100)  I = 0,0001644  
         365          365  
TX = Percentual da taxa anual = 6%  
 
14.11 – A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação em apresentá-los é 
causa de rescisão do contrato.  
14.12 – A mora na apresentação das certidões ou documentos pertinentes ou a reiterada procrastinação em apresentá-los é 
causa de rescisão do contrato. 
 

15 - DAS PENALIDADES 

15.1. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou a ata de registro de 

preços, deixar de entregar a documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da 

execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 



 
ESTADO DO AMAPÁ 
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inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de 

Santana pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato, e das demais cominações 

legais, sendo-lhe assegurado o direito à ampla defesa. 

15.2. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o 

contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes. 

 

16. DA PUBLICIDADE 

16.1. O(s) preço(s), o(s) detentor(es) da ata e a(s) especificação(ões) resumida(s) do objeto e as quantidades, como 

também as possíveis alterações da presente Ata, serão publicadas no DOM – Diário Oficial do Município. 

 

 

 

XXXXXXXXXX 

Secretário Municipal de Saúde – SEMSA /PMS 

 

 

_______________________________ 

CNPJ: ............................................. 

 

 

Empresa Registrada 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: ___________________________________________ 

CPF: ____________________________ 

 

 

Nome: ___________________________________________ 

CPF: ____________________________ 

 


