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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO  SRP Nº 068/2019 - CL/PMS 

 

Processo Administrativo nº 8409/2019-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. 

 
 

Inicio do Acolhimento das Propostas:        18/10/2019, às 08h00min (Horário de Brasília). 
Término do Acolhimento das Propostas:    31/10/2019, às 08h30min (Horário de Brasília). 

Abertura das propostas: às 09:00h do dia 31/10/2019 
 

Abertura para Lances:      31/10/2019. As 09h30min (horário de Brasília) 
 

Nº da licitação no Licitacoes-e : 787281 
 
 

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 Aquisição equipamentos e mobiliário de materiais 
permanentes, para atender as necessidades do Cine Teatro municipais, por meio de Pregão Eletrônico, fundamentada na 
Lei Federal 10.520/2002. 

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. 

1.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na 
data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos 
horários e endereço eletrônico, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do (a) pregoeiro 
(a) em contrário. 

1.4. Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública observarão para todos os 
efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na 
documentação relativa ao certame.  
 

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  

mailto:cpl_santana_joserodrigues@hotmail.com
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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. 

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 
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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 

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 
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IX – DA GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA 
 
9.1. A empresa deverá oferecer garantia para os objetos de no mínimo 12 (doze) meses contra defeitos de matéria prima 

e/ou fabricação, contados do recebimento definitivo, sem qualquer ônus adicional para a contratante; 

9.2. Durante o prazo de garantia, a Empresa obriga-se a substituir ou reparar, às suas expensas, qualquer objeto que 

apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do mal uso; 

9.3. O serviço de assistência técnica deverá ser prestado através de orientação e suporte técnico no local, de acordo com 

os manuais e normas técnicas específicas para o bem adquirido, a fim de se manter em perfeitas condições de uso, sem 

qualquer ônus adicional para a Contratante;  

9.4. A assistência técnica abrangerá eventuais defeitos a serem apresentados nos equipamentos durante o período de 

garantia, sendo que os atendimentos de assistência deverão ser preferencialmente, realizados por meio de suporte técnico 

local, prestados no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir do instante do registro da solicitação feita pelo 

Contratante, por telefone ou fax, e sua devolução, após assistência, deverá ser efetuada no máximo em 10 (dez) dias; 

9.5. Durante o período da garantia, a assistência técnica deverá ser prestada, pelo fabricante dos equipamentos ou 

empresa prestadora de serviços de assistência técnica devidamente credenciada pelo mesmo através de carta no ato da 

homologação; 

9.6. A Contratada deverá, no ato da entrega dos equipamentos, entregar uma lista com toda a rede de assistência técnica à 

Contratante e mantê-la atualizada; 

9.7. No caso do licitante não ser o próprio fabricante dos dispositivos, ele deverá apresentar declaração/certificado do 

fabricante, comprovando que o produto ofertado possui a garantia solicitada nesteTermo de Referência 

 
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; 

 
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: 
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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. 

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.  

 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/


 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 

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

 

 

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_joserodrigues@hotmail.com  e identificado, no corpo e título, através do número do Pregão Eletrônico 

e do nome do Pregoeiro. 
15.1.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante arrematante, o Pregoeiro verificará o 
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanções que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  
I) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria – Geral da União 

(www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); 

 
II) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

 
III) No Sistema de cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, como impedidas ou suspensas; 
 
III) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 
 
IV) A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 
da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 
 
V) Constatada a existência de sanções em qualquer esfera, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado,  por falta de condição 
de participação. 
 
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. 

 

15.7. 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. 

 

mailto:cpl_santana_joserodrigues@hotmail.com
http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php


 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 

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

 

 

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:  

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  
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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. 

III.VIII Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, quando 

qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral, informados pelo Sicaf, for igual ou inferior a 1; 

 

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; 

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. 068/2019 – CL/PMS, Att. Jhon Brennon B. Garçon – Pregoeiro. 

 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE I - PROPOSTA 

Pregão Eletrônico SRP n° 068/2019-CL/PMS 

CENTRAL DE LICITAÇÕES 

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

68928-060. 

PREGOEIRO: Jhon Brennon B. Garçon 

 

EMPRESA E CNPJ 

ENVELOPE II - HABILITAÇÃO 

Pregão Eletrônico SRP n° 068/2019-CL/PMS 

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

68928-060. 

PREGOEIRO: Jhon Brennon B. Garçon 

 

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 ELETRÔNICO 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 60 (Sessenta) 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; 

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. 
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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 06 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; 
 
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. 
21.6 Remete-se também ao Item 05 do Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 

XXII – DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS/PRODUTOS E MERCADORIA  

 

22.1 Conforme descrito no Item 4, 8 e 11 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 10 do Termo de Referencia, anexo I do Edital. 

 

XXV – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
 

25.1 - A Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP, 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 Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP e o licitante vencedor do certame, será formalizada 
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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 Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP, 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 de Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP, 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 Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP, 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 

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 Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP, 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; 
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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; 

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. 
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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 – Modelo - utilizar quando o contratado/compromissário 

ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços. 

ANEXO IX – Minuta do Contrato 

 

XXXI - DO FORO 

 

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, 17 de Outubro de 2019. 

 
JHON BRENNON B. GARÇON 

Pregoeiro 
Decreto 0453/2019 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

01 – OBJETO 

1.1. O objeto do presente é a Aquisição equipamentos e mobiliário de materiais permanentes, para atender as 

necessidades do Cine Teatro municipais, por meio de Pregão Eletrônico, fundamentada na Lei Federal 10.520/2002. 

 

02 – JUSTIFICATIVA 

O objetivo principal deste processo visa à aquisição equipamentos e mobiliário de materiais permanentes, por meio de 

Pregão Eletrônico regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, haja vista que a aquisição destes equipamentos e de materiais 

permanentes é imprescindível para equipar e dar funcionalidade ao Cine Teatro do Município de Santana. 

O Poder Público local visando assegurar um padrão de excelência de gestão do Equipamento Cultural (Cine teatro) 

recorre à gestão plena de operação e montagem de programação cultural diversificada e de qualidade, contudo aos 

propósitos definidos neste Termo de Referência, com a finalidade de proporcionar à população do Município de Santana 

e seus visitantes a oportunidade de usufruir do conforto de uma estrutura finalizada e equipada para atender com 

qualidade grupos sociais diversificados, durante a programação cultural desenvolvida no espaço cultural, promovendo a 

educação e a inclusão social; estímulo à criatividade e inovação. 

 
03– ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO OBJETO 
 

 
MATERIAL MOBILIÁRIO 

 

 

Preço 
Estimado 
Unitário 

 

 

Preço Médio 
Estimado 

Total 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANT. ESPECIFICAÇÃO   

 
 

01 

 

ARMARIO BAIXO 2 
PORTAS 

 
 
19 

Material da Porta: 100% MDF; Material da Prateleira: 

100% MDF; Tipo de Porta: Bater;Sistema de Montagem: 

Parafusos.(Cor padronização  ambiente).  Dimensões 

Altura:73,3 cm. Largura:80   cm Profundidade:47,4 cm 

 

380,00 

 

7.220,00 

 
 
 
 

02 

 
ARMÁRIOMULTIUS

O 2 PORTAS E 9 
PRATELEIRAS 

 

               
02 

Quantidade de portas: 2; Quantidade de prateleiras: 
9;Material do puxador: Plástico; Peso suportado nas 
prateleiras: 7 kg; Material da Estrutura:MDP/MDF; 100% 
MDF; estrutura em chapa aglomerada; acabamento em 
plástico pintado com acabamento em verniz; (Cor 
padronização ambiente). Dimensões Altura:73,3 cm 
Largura:80 cm. Profunfidade:47,4 cm 

 
 

1.057,00 

 
 

2.114,00 

 
 
 

 
03 

 
 

CADEIRA 
GIRATÓRIA, COM 
BRAÇO COM BRAÇO 

 
 
 
31 

Peso Real Suportado (kg): 110kg; Assento com estrutura 

em madeira com estofamento revestida em tecido com 

espuma; Possui regulagem de altura acabamento em 

plástico pintado com acabamento em verniz braços: 

Regulável Polipropileno; Possui regulagem de braço.(Cor 

padronização ambiente) . Dimensões Largura 58cm 

Altura 84cm - 95cm. Profundidade 47 cm 

 

 

450,00 

 

 

13.950,00 
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   04 

 
 
 

CADEIRA 
GIRATÓRIA 

SEM APOIO DE 
BRAÇO 

 
 
 
 

65 

Peso Real Suportado (kg): 120 kg; Número de Pés: 5; 
Não possui estrutura retratil; Pés (Material): 
Polipropileno; Características do Assento: Espuma; 
Assento com estrutura em madeira com estofamento 
revestida em tecido com espuma. acabamento em 
plástico pintado com acabamento em verniz, (Cor 
padronização ambiente) . Dimensões Largura 50,80 cm. 

  Altura 89cm. Profundidade 40,6 cm. 

 
 
 

330,00 

 
 
 

21.450,00 

 
 
 
 
  05 

 
 

SOFÁ 2 LUGARES 

 
 

15 

Revestimento em tecido confortável de composição 40% 
viscose, 40% poliéster e 20% linho. Encosto fixo 
fabricado com estrutura em Madeira e espuma de 
poliuretano D23. Assento fixo com estrutura em Madeira, 
percintas elásticas e espuma D23 e D28. Braços com 
interior em espuma de poliuretano D23, revestido com 
plumante. Dimensões Altura: 82 cm Largura: 240 cm 
Profundidade: 85 cm 

 
 

1.330,00 

    
 
    19.950,00 

 
 
 
 

06 

TRIPÉ PARA 
CADERNO DE 

PARTITURA 

 
 

        27   

Bookplate tamanho 34x50; Inclinação adjustavel; 
Bookplate destacável para fácil transporte; trava folhas 
(mantem as folhas no lugar); O conjunto da perna do 
tripé ajusta-se a espaços apertados e dobra-se para 
armazenamento; O eixo vertical 

de dois níveis com altura ajustável ajusta de 32" a 58"; 

Peso: 1,90kg; Material: Aço carbono e acabamento em 

propileno. Dimensões Altura Ajustável: 1450mm (máx.) 

 
 
 

80,00 

 
 
 

2.160,00 

 
07 

 
MESA PARA 
ESCRITÓRIO 

 

 
07 

Estrutura 100% MDF base de aço;; Acompanha manual 
todos os acessórios para montagem.(Cor padronização 
ambiente) Dimensões Altura: 74,5 cm Largura: 127 cm 
Profundidade: 46,5 cm. 

 

339,33 

 

2.375,31 

 
 
 

08 

 
 

ARARA PARA 
CAMARIM 

 
 
 
08 

Arara dupla. Possui 2 Cabideiros em Aço Cromado, 

Sistema de regulagem de altura das duas araras e 4 Pés 

com rodízio, alta resistência e tubos em Aço Cromado 

Peso Máximo Suportado: - Até 20 Kg . acabamento em 

propileno.Dimensões Largura 91cm Profundidade 44cm - 

Altura 97,5cm - 173,5 cm. 

 

 

125,11 

 

 

1.001,68 

 
  09 

 
ESTANTE DE AÇO 

MULTIUSO 

 
49 

Material: Aço; Suporta até (kg): 26.00; Não possui 
portas e nem gavetas; 5 prateleiras; (Cor 

padronização ambiente)trip; Dimensões Altura: 175 cm 

Largura: 80 cm Profundidade: 28,5cm. 

 
230,00 

 
11.270,00 

 
 

10 

 
CORTINA EM 

TECIDO 

 
01 

Cortina em tecido blackout, bloqueia 100% a claridade, 

os ilhós são redondos e cromados, tecido com excelente 

caimento; Tecido 100% Poliéster. 

 

195,63 

 

195,63 

 
 
 
 

11 

 
 
 

COOKTOP 
ELÉTRICO 4 

BOCAS 

 
 
 

1 

"Potência 6000W; 2 queimadores elétricos 1.800w (Ø 
200mm); 2 queimadores elétricos 1.200w (Ø 160mm); 
Display digital e painel touchscreen; Trava de segurança; 
9 níveis de potência; Mesa vitrocerâmica preto; Classe 
Isolação: I 

Grau de Proteção: IPX0; Consumo: 

6,0kw/h."Dimensões: Medidas do produto : 

580x510x50mm 

 
 
 

1.718,00 

 
 
 

1.718,00 
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12 

 
 

GELADEIRA 2 
PORTAS 

 
 
 
01 

Tipos de geladeira Duplex; Capacidade líquida:260 

Litros; Consumo (Kw/h): 38,4kw/h; Grades removíveis; 

Prateleiras na porta;Prateleiras reguláveis; Iluminação 

interna; Gaveta; Porta ovos; Separador de garrafas; 

Controle de temperatura; Congelador; Dimensões: 

Altura: 161,9 cm Largura:54,8cm Profundidade:61,3cm 

Processador: 8ª Geração Intel Core™ i5-8400 (6 

 

 

 

1.715,00 

 

 

 

1.715,00 

 
 
 
 
 
 

 
  13 

 
 
 
 
 
 

COMPUTADOR 
COMPLETO 

 
 
 
 
 
 
 
09 

núcleos, 9MB Cache, até 4.0 GHz); Sistema 
Operacional: Windows 10 Home, 64-bits - em Português 
(Brasil); Placa de vídeo: integrada Intel UHD Graphics 
630; Memória RAM: 8GB DDR4 2666MHz (1X8GB); 
Disco rígido (HD): 1TB (7200 
RPM); Teclado e mouse: Teclado Multimidia Dell KB216 
Preto e Mouse com fio Dell MS116 Preto; Monitor: 
Monitor LED Full HD 21,5" Widescreen Dell SE2216H 
Preto; Unidade óptica: Gravador e leitor de DVD/CD 
(DVD-RW) | Áudio: WavesMaxxAudio Pro | 
Conectividade: Dell Wireless 1707 802.11bgn + 
Bluetooth 4.0 2.4GHz 1x1 + Ethernet (10/100/1000 - 
RJ45) | Chipset: Intel® H310 | Voltagem: 100 - 240 Volts 
AC (Bivolt); Leitor de cartão de mídia: 5 em 1 (SD, 
SDXC, SDHC, MMC, MMC+) 

Dimensões: Altura: 29 cm, Largura: 9,26 cm, 

Profundidade: 29,2 cm | Peso aproximado: 4,8 kg. 

 
 
 
 
 
 
 

4.448,00 

 
 
 
 
 
 
 

40.032,00 

 
 
 
 
  14 

 
 
 
 

IMPRESSORA 

 
 
 
 
 
03 

Tecnologia de impressão:Tecnologia jato de tinta 
MicroPiezo® de 4 cores (CMYK); Tamanho mínimo de 
gotícula de tinta:3 picolitros; Resolução máxima de 
impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada 
em vários tipos de papel; Velocidade de impressão:Preto 
33 ppm e em cores 15 ppm3; Velocidade de impressão 
ISO:Preto 10 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm; 
Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta Velocidade 
(Compatível com USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi 
Direct; Dimensões: 

Peso: 6750 gramas 

 
 
 
 
 

989,00 

 
 
 
 
 

2.967,00 

 
 

 
  15 

 
 
 

MOUSE 

 
 
 

 
03 

Tipo de produto: Mouse sem fio; Sensor: Óptico LED; 

Velocidade de rastreamento: 1.000 dpi; Botões: 3; Botão 

de Rolagem – mecânico; Conectividade: Wireless RF 

2.4GHz com nano receptor USB; Bateria: 1 pilha 

AA;Conteúdo da caixa: Mouse Wireless Dell WM126; 

1xPilha AA; Receptor USB; Documentação;. Dimensões: 

Dimensões (AxLxC): 3,56 x 5,73 x 9,48 cm; Peso: 58g 

(sem a pilha); 

 

 

 

50,00 

 

 

 

 

150,00 

 

 
16 

 
MOUSE PAD 

 
03 

Base para apoio de mouse com punho em espuma. Cor: 
Preto, material emborrachado acabamento em tecido. 

 
29,99 

 
89,97 
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17 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOTEBOOK 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 

Notebook Inspiron i15-3567-M40C 7ª Geração Intel Core 
i5 8GB 1TB 15.6” Windows 10 
Cor: Cinza; Processador: 7ª Geração Intel® Core™ i5-
7200U (3M Cache, 2.5 GHz até 3.1 GHz com Max Turbo, 
Dual Core); Sistema operacional: Windows 10 Home 
Single Language, de 64 bits - em Português (Brasil); 
Placa de vídeo: integrada Intel® HD Graphics 620 
Memória  RAM:  8GB  DDR4  2400MHz  (8GBx1) 
(Velocidade máxima de 2133MHz devido ao barramento 
do processador); Disco rígido (HD): 1TB (5400 RPM); 
Tela: LED HD (1366 x 768) de 
15.6 polegadas com antirreflexo Teclado alfa- numérico 
de tamanho normal, em Português (Brasil) ABNT2, 
resistente a derramamento de líquidos. 
Touchpad preciso multitoque ativado por gestos 

com rolagem integrada. Dimensões Altura 2,4 cm; 

Largura 38 cm; Profundidade 26 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.160,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9.480,00 

 
 
 
 

 
18 

 
 
 
 

NOBREAK 

 
 
 
 

07 

Microprocessador; Funções: Filtro de linha Estabilizador 
No-Break; Potência: 700VA à 800va; Quantidade de 
Tomadas: 5; Recursos de Segurança: Curto-circuito 
Surtos de tensão Inversor em subtensão ou sobretensão; 
Recursos e Funções: Monitoramento Remoto Auto 
diagnóstico da bateria Alarme sonoro Auto teste dos 
circuitos Porta fusível Liga sem conectar a corrente 
elétrica; Tensão de Entrada: Bivolt. 

Dimensões 32,4 / 11,5 / 15,8 cm (Prof/Larg/Alt) - Peso 

líquido (com bateria): 6,4 Kg. 

 
 
 
 
 

459,00 

 
 
 
 
 

3.213,00 

 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 
 

VIOLÃO 

 
 
 
 
 
10 

Violão eletroacústico; 6 cordas de aço; Estilo 
Dreadnought; Captação FishmanIsys III (ativa); 
Controles: Volume, Grave, Médio & Agudo; Afinador 
embutido; Tampo em Mahogany (com acabamento 
brilhante); Escudo maciço preto (1ply); Fundo e faixas 
laterais em Mahogany; Braço em Mahogany; 
Comprimento da escala: 643mm; Largura do Nut: 
42,9mm ; Escala em Rosewood com 20 trastes; Ponte 
em rosewood; Hardware cromado; Tarraxas Die-Cast 
cromadas; Case  hard-shell;  Cordas:  Fender® Dura-
Tone® 880L    (.012-.052)    Dimensões:    Altura:110 cm 
Largura:40 cm rofunfidade:15 cm 

 
 
 
 
 

780,00 

 
 
 
 
 

7.800,00 

 
 

   20 

 
 

SAX TENOR 

 
 

10 

Afinação em Bb (Si bemol); Corpo em latão; Acabamento 
laqueado dourado ; Molas em aço; Chave de oitava ; 
Chave F# agudo ; Chave articulada G# com inclinação 
para Bb ; Acompanha Case (Estojo) ; Peso líquido (Sax 
+ Case): 9 kg. Dimensões Largura: 15 cm. Altura: 

86 cm. Profundidade: 26 cm 

 
 

4.465,00 
 

 
 

44.650,00 

 
 
 

 
21 

 
 
 

FLAUTA 
TRANSVERSAL 

 
 
 

 
10 

Afinação: C (Dó); Material: Prata e niquel, chapeado; 

Acabamento: banhado a prata; Material do Headpiece: 

Prata do Niquel chapeado; Cabeça: Headjoint reto; 

Material da placa do bordo: Níquel prata, banhado; 

Lábio: Oval; Corpo: Níquel prata, banhado; Mecânica: 

inclui mecanismo E Chaves: Closed& chaves do relevo; 

Pé: C Recursos; Acessórios: Estojo, saco, produtos de 

cuidados, vara de limpeza;Dimensões Comprimento: 43 

cm. 

 

 

 

 

2.100,00 

 

 

 

 

21.000,00 
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22 

 
 
 
 
 

BATERIA SÉRIE 
CONCERT FULL 

 
 
 
 
 
 
03 

Ferragens: 02 Estante de prato girafa, 01 Máquina de 

Chimbal, 01 Estante de caixa, 01 Pedal de Bumbo, 02 

Tom holder “Joint ball”, 02 Clamps.anto os toms quanto 

os surdos, já vem equipados com peles duplas 

profissionais. Estante de caixa com regulagem de cesto. 

Máquina de chimbal com corrente e regulagem de 

pressão de mola. Pedal redesenhado com regulagem 

infinita de ângulo e batedor multiface com 04 lados e 

trava de memória. Dimensões: Bumbo: 22"x16", Caixa: 

14"x5,5", Tons: 10"x07"  e 12"x08", Surdo: 14"x14" e 

16"x16. 

 

 

 

 

 

3.600,00 

 

 

 

 

 

10.800,00 

 

 

 
 
 
 
 

   23 

 
 
 

VIOLINO 
ACETINADO 
COMPLETO 

 
 
 
 

10 

Tampo: Abeto (Spruce); Lateral e Fundo: Maple 
Trabalhado; Braço: Maple; Micro Afinação: 4 Cordas; 
Acabamento: Envelhecido Acetinado; Arco: Profissional 
de Madeira Octogonal com "Olho Paris"; Estojo 
Térmico: Super Luxo Retangular; Espelho: Ébano; 
Queixeira: Ébano; Estandarte: Ébano com "Olho Paris"; 
Cravelhas: Ébano com "Olho Paris".  Dimensões: 
Comprimento: 58,7 cm Largura: 20,9 cm Espessura: 4,0 
cm, Braço (nut): 24,3 mm 

Peso: 0,53 kg. 

"Material do Teclado: Marfim e Ébano artificiais; Martelo 

especial revestido em lã; Sistems de 

 
 
 
 
 
 

460,00 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.600,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO ACÚSTICO 
VERTICAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 

pressão hidráulica que possibilita uma descida lenta da 
tampa do 
teclado; Tábua harmônica feita de Spruce, madeira de 
alta qualidade importada da Europa; Ágrafe individual 
para cada nota, que proporciona maior estabilidade e 
facilidade de afinação, por evitar o deslize das cordas; 
Excelente condução de vibrações e fonte de som 
estável; Encordoamento Roslau, importado da 
Alemanha; Ferragem em cor Prata; Possui ataque claro 
e brilhante, som contínuo e suave, além de graves 
profundos e calmos; Design tradicional. Possui pés 
torneados, atendendo às exigências e solicitações 
dos consumidores europeus. Ideal para escolas de 
música e pequenas salas de concerto e residências; 
acompanham este piano: Capa de proteção para o 
tampo superior; Feltro de proteção dos teclados; 
Banqueta de madeira com assento almofadado." 
Dimensões: 120 cm (altura) x 148 cm (comprimento) x 
61 cm (largura) 205 kg (peso); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.658,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

33.317,80 
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TECLADO 
ARRANJADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Alimentação: Adaptador AC (incluído) ou pilhas AA 
(pilhas alcalinas ou nickel-metal hydride) x 8; Canções: 
Mais de 702 sons, 41 conjuntos de bateria (incluindo 
conjuntos de sons compatíveis com GM); Consumo de 
Energia: 8 W (0.1 W em standby); Cor: Preto; Display: 
LCD customizado com iluminação; Efeitos: - 2 multi-
efeitos em estéreo: Parte de Teclado, 2 multi-efeitos em 
estéreo, 34 tipos (148 variações); Itens Inclusos: - 
Adaptador AC e suporte para partituras; Polifonia: 
64 vozes; Teclado: Controle de Toque: Soft (leve), 
medium (padrão), Hard (mais pesado), Fixed (fixo); 
Teclas: 61 teclas (sensíveis a Velocity); Timbres: 64 
estilos; Tipo de conexões: Conector FootController 
(Conector padrão de 6.3 mm (1/4")); Conector AUDIO IN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.246,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.460,00 
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(Mini conector estéreo de 3.5 mm (1/8"); Conectores 
OUTPUT L/MONO R; Conectores padrão de 6.3 mm 
(1/4"); Conector Headphones; Mini conector estéreo de 
3.5 mm (1/8"); Porta USB A; Porta TO DEVICE para    
conexão    de    memória    flash    USB   e 
controladores; Porta USB B; Porta TO HOST para 
conexão de computadores. Dimensões: Comprimento:  
114 cm Profundidade: 24 cm Largura:50 cm
 Peso: 7,5 kg. 

 
 
 
 
 
 
 

 
26 

 
 
 
 
 
 
 
 

GUITARRA ESP 

 
 
 
 
 
 
 
10 

Guitarra 06 cordas; Construção: Set-Neck braço colado; 
Corpo: Mogno; Topo: Flamed Maple; Nut: 
42 mm Standard (Pestana); Braço: Mogno; Escala: 
Rosewood 24,75″; Contorno do braço: “U” shape fino; 
Trastes: 22 XJ (Extra Jumbo); Ferragens: Chrome; 
Roldana/Strap Button: Standard; Tarraxas: LTD; Ponte: 
Tune-O- Matic&Tailpiece; Captadores: ESP Designed 
LH- 150N e ESP Designed LH-150B (Braço e Ponte); 
Eletrônica: Passiva; Controles: 2 Controles de volume, 1 
Tone (Push-Pull), e chave 3 posições; Cor: LD (Lemon 
Drop), CSB (Cherry Sunburst), CB (Cobalt Blue), DBSB 
(Dark Brown Sunburst), STPSB 
(SeeThruPurpleSunburst). Dimensões: Largura: 32,5cm 
Profundidade: 97 cm Altura: 5 cm - Peso: 3,9 kg 

 
 
 
 
 
 
 

931,00 
 

 
 
 
 
 
 
 

9.310,00 
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CONTRABAIXO 
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Braço: Maple e Mahogany 5pc com 43mm; Captadores: 
MHB3n (Ceramic),MHB3b (Ceramic); Controles: Master 
Volume, PickupBalancer, Bass, Trebleand Performance 
EQ switch; Cordas: 5 cordas; Corpo: SolidMahogany; 
Escala: Rosewood 34'' (836.6mm); Ferragens: Black 
Nickel; Marcação: Bolinha; Tarraxas: Cromadas; 
Dimensões: Largura:46 cm Profundidade 10 cm 

Comprimento: 120cm 

 
 
 
 

1.573,00 

 
 
 
 

15.730,00 
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TROMPETE 

 
 

 
10 

Afinação Bb; Campana Ø 4.8" (123 mm); Calibre Ø 
0.460" (11.68 mm); Anel de apoio regulável na 3º pompa 
; Apoio na 1º pompa; 1 chave d'água; Tubo de 
embocadura em rose brass; Pompa de afinação em rose 
brass; Acabamento laqueado dourado; Acompanha 
bocal; Acompanha case. 

Dimensões: Largura: 51 cm Profundidade: 17 cm Altura: 

13 cm 

 
 
 

1.410,00 

 
 
 

14.100,00 
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SISTEMA DE 

MICROFONE SEM 

FIO 

 
 

05 

Sistema de recepção: PLL sintetizado; Modo de 
recepção: 64 Canais, Canal único, variação chaveada; 
Estabilidade de freqüência: +/- 0.05%; 
Sensibilidade de recepção: em 8 dBuV sinal ruído acima 
de 80dB; Imagem e rejeição de espúrios: 
80 dB mínimo; Seletividade: > 50dB; Modo de 
modulação: FM; Freqüência IF: 1: 56MHz, 2: 10.7MHz; 
Range dinâmico: >96dB; Sinal freq: 32.768KHz; 
Resposta sinal/ruído: acima de 94dB, em 48KHz de 
desvio e 60dBuV entrada de antena; Resposta AF: 50Hz 
até 15KHz (+/-3dB) ; T.H.D.: 1% (em 1KHz) ; Fonte de 
alimentação: DC 12 ~ 18V; Saída de áudio: Balanceada 
XLR e desbalanceada P10; Consumo: 260mA +/- 10mA. 
CONTEÚDO:  02  Microfones,  01  Receptor,  01 

 

 
 
 

855,30 
 

 
 
 

4.276,50 
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SUPORTE PARA 
TECLADO 
MÚSICAL 

 
 

10 

Resistente, estrutura interna toda em ferro com 

acabamentos em propileno; Junções e regulagem de 

altura injetadas em propileno; Regulagem de altura de 

74cm a 100cm; Suporta até 30 Kg. Dimensões: 

107cmx36cmx100cm 3,5 Kg. 

 

110,00 

 

 

1.100,00 
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SUPORTE PARA 
INSTRUMENTO DE 
CORDA 

 
 

10 

Apoio e trava no braço; Ajuste de altura da trava com 

gatilho; Trava no braço do instrumento para maior 

segurança; Suporte GT1 para instrumentos de corda; 

Acabamento em aço emborrachado e pintura 

eletrostática; Pés Retráteis- Material: Aço emborrachado. 

Dimensões: Altura ajustável: 49cm/ 60cm. 

 

 

69,00 

 

 

690,00 
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SUPORTE PARA 
INSTRUMENTO DE 
CORDA NA 
PAREDE 
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Base em "L" para dois parafusos; Apoio ideal para o 
braço de instrumentos de cordas; Aplicação: Violão, 
Viola, Guitarra, Baixo, Baixolão, Cavaco, Ukulele, etc; 
Material Extrutural: Aço; Material Apoio: Borracha; 
Tratamento: Anticorrosivo; Pintura Eletrostática. 
Dimensões: Comprimento: 170,0 mm Abertura do 
Apoio: 40,0 mm Espessura do Suporte: 3,0 mm 
Espessura do Apoio: 10,0 mm Capacidade de 
Carga: 15 kg - Peso: 120 g 

 
 
 
 
 

25,00 
 

 
 
 
 
 

750,00 
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SUPORTE 
PEDESTAL PARA 
MICROFONE 

 
 

05 

"Pés antiderrapantes. Emborrachados; Sistema 
EasyMounting Pés retráteis; HardCoat®; Material 
Sistema de travamento em metal; Ajuste de Altura 
Torque". 

Dimensões: 1,68Kg 111 x 14 x 14 cm  

Martelos especiais de lã importada de altíssima 

 
 

90,00 

 
 

450,00 
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PIANO ACÚSTICO 
DE CALDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 

qualidade; O agudo é claro e brilhante com o som 
contínuo e suave, contudo, os graves são profundos e 
com transição natural em toda a extensão do teclado; 
Teclado em marfim e ébano artificiais ; Tábua 
harmônica: Spruce Maciço Área de tábua harmônica: 
1.01m2; Costelas ou baralhos: Spruce Maciço; 

 
Comprimento do 1° Bordão: 111,5cm; Tabuleiro: Spruce 
Maciço; Sistema de pressão hidráulica lenta na descida 
da tampa do teclado; 
Tem excelente condução das vibrações, e torna a fonte 
de som estável; Pin bloco avançado importados da 
Alemanha, que segura o som persistente; 
O centro pedal: Sostenuto Pedal específicos; Atendendo 
a concepção de fabricação de pianos na tradição 
Europeia, esta é a melhor escolha para professores 
especiais e é o representante do alto nível entre os 
pianos internacionalmente reconhecidos da Schumann; 
Hardware prata brilhante; Acompanha: Feltro de 
proteção dos teclados Banqueta de madeira com 
assento almofadado. Dimensões: 152cm (profundidade) 
x 150cm (largura) x 102,5cm (altura) 275kg (peso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.000,00 
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BLU-RAY 
PLAYER 4K 

 
 

 
02 

"Reprodução Jogar / Stop / Pause, Prev / Next, Rev / 
Fwd, Shuffle, Reprodução Lenta (Fwd / Rev), Passo 
Reprodução (Fwd / Rev). 4K | WI-FI| 3D | BLUETOOTH | 
USB. Entrada Saída De Terminais aídaHdmi 1, Saída De 
Áudio Coaxial 1, Entrada Usb 1, Conexão Ethernet 1.";  
Dimensões:  Altura:  39mm, Largura: 255mm, 
Profundidade: 192mm 

 
 
 

729,82 
 
 
 

 
 
 

1.459,64 
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TELEVISOR SMART 

43'' 

08 
 

Tecnologia da Tela:LED, Tamanho da Tela 43''; 
Frequência:60 Hz; Conversor Digital; Wireless Integrado 
Dimensões: 61 x 97 x 18 cm 

 
  1.911,00 

 
      15.288,00 

   37 TELEVISOR SMART 

86'' 4K 
02 

A  Smart TV  LED; Ultra  HD  4K  de 86" possui 

conversor digital integrado, Wi-Fi, entradas HDMI 2.0, 

entradas USB, sistema operacional webOS e Inteligência 

Artificial. Dimensões: 1.938 x 1114 x 67,4mm, 54,6kg. 

 

25.862,78 

 

 

51.725,56 
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CÂMERA 
FOTOGRAFICA 

 
 
 
 

04 

"Câmera Digital T6 18mp EOS 18-55mm + Lente 
Profissional EF75-300 F4-5.6III e Bolsa Kit com 1 câmera 
profissional digital modelo T6 com lente de 18-55mm, 1 
lente profissional modelo EF75-300 com abertura 
máxima F4-5.6 e bolsa para transporte A câmera 
acompanha o sensor de imagem CMOS de 18mp e um 
processador de imagem DIGIC 4+ para fotos e vídeos. " 

Dimensões: Altura: 161,9 cm Largura:54,8cm 

Profundidade:61,3cm 

 
 
 
 

1.990,00 

 
 
 
 

7.960,00 
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CÂMERA 
FILMADORA 
PROFISSIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 

Câmera de vídeo portátil Profissional HD XF105. Sensor 
CMOS de 1/3 "e processador de imagem DIGIC DV III 
combinam-se para suportar vídeo de resolução 1920 x 
1080 a 24p, 30p ou 60i, (MPEG-2 4: 2: 2) com multiplas 
taxas de bits de até 50 Mbps; faixa de zoom equivalente 
a 35mm de 30,4 a 304mm; Saída HD-SDI, Genlock e 
Timecode SMPTE; Recursos de assistência 3D 
incorporados; Gravação infravermelha; Ergonomia; Filtro 
de Densidade Neutra; Estabilizador Ótico de Imagem 
SuperRange; AF instantâneo; Íris de 8 lâminas; 
Teleconversor Digital; Gravação de Intervalo (Time 
Lapse); Monitor LCD de 3,5 "e 920K pontos; Visor 
eletrônico com ponto de 260k; Funções de assistência 
de foco; Peaking/Magnify; Personalização de Imagens; 
Configurações de Imagem Personalizada; Funções 
Personalizadas; Exibição personalizada; Sistema de 
áudio; Monitor de forma de onda (Waveform); Sistema 
Inteligente de Bateria; Barras de cores com tom de 
referência; Captura de foto. 

Dimensões: Peso aproximado: 1,1 kg 
Estrutura composta de alumínio, partes plásticas, 
borracha e neoprene, com uma armação que tem 64cm 
quando totalmente fechado e chega até 166cm de altura 
quando totalmente aberto, peso cerca de 1.850Kg. 

Cabeça semi hidráulica proporcionando os 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.998,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

83.990,90 
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TRIPÉ PARA 
CÂMERA 
FILMADORA 

 
 
 

07 

movimentos Pan Tilt , com alavanca de mão na parte 
superior , manivela para ajuste da altura da cabeça, 
pernas reforçadas com 4 seções e 3 travas plásticas, 
pés emborrachados e um gancho de apoio na parte 
inferior. 
Material/Composição : Alumínio, plástico, borracha. 
Dimensões: Medida Aproximada : 166cm quando 
totalmente aberto, 64cm quando totalmente encolhido 

 
 
 

228,00 

 
 
 

1.596,00 
 

 

 
3.1 - ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DOS LOTES I. 
 
A seguir encontram-se as especificações dos equipamentos. 
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LOTE I – MATERIAL MOBILIÁRIO 

ESPECIFICAÇÃO: 

 ARMARIO BAIXO 2 PORTAS: Material da Porta: 100% MDF; Material da Prateleira: 100% MDF; Tipo de 

Porta:Bater;Sistema de Montagem:Parafusos.(Cor padronização ambiente). 

 ARMÁRIO MULTIUSO 2 PORTAS E 9 PRATELEIRAS: Quantidade de portas: 2; Quantidade de prateleiras: 

9;Material do puxador: Plástico; Peso suportado nas prateleiras: 7 kg; Material da Estrutura:MDP/MDF; 100% MDF; 

estrutura em chapa aglomerada; acabamento em plástico pintado com acabamento em verniz; (Cor padronização 

ambiente) 

 CADEIRA GIRATÓRIA, COM BRAÇO: Peso Real Suportado (kg): 110kg; Assento com estrutura em madeira 

com estofamento revestida em tecido com espuma; Possui regulagem de alturaacabamento em plástico pintado com 

acabamento em verniz braços: Regulável Polipropileno; Possui regulagem de braço.(Cor padronização ambiente) 

 

 CADEIRA GIRATÓRIA SEM APOIO DE BRAÇO Peso Real Suportado (kg): 

120 kg; Número de Pés: 5; Não possui estrutura retratil; Pés (Material): Polipropileno; Características do Assento: 

Espuma; Assento com estrutura em madeira com estofamento revestida em tecido com espuma. acabamento em 

plástico pintado com acabamento em verniz, (Cor padronização ambiente) 

 SOFÁ 2 LUGARES : Revestimento em  tecido  confortável  de  composição 40% viscose, 40% poliéster e 20% 

linho. Encosto fixo fabricado com estrutura em Madeira e espuma de poliuretano D23. Assento fixo com estrutura em 

Madeira , percintas elásticas e espuma D23 e D28. Braços com interior em espuma de poliuretano D23, revestido 

com plumante. 

 TRIPÉ PARA CADERNO DE PARTITURA: Bookplate tamanho 34x50; Inclinação adjustavel; Bookplate 

destacável para fácil transporte; trava folhas (mantem as folhas no lugar); O conjunto da perna do tripé ajusta-se a 

espaços apertados e dobra-se para armazenamento; O eixo vertical de dois níveis com altura ajustável ajusta de 32" 

a 58"; Peso: 1,90kg; Material: Aço carbono e acabamento em propileno. 

 

 MESA PARA ESCRITÓRIO: Estrutura 100% MDF base de aço;; Acompanha manual e todos os acessórios 

para montagem.(Cor padronização ambiente) 

 

 ARARA PARA CAMARIM: Arara dupla. Possui 2 Cabideiros em Aço Cromado, Sistema de regulagem de 

altura das duas araras e 4 Pés com rodízio, alta resistência e tubos em Aço Cromado Peso Máximo Suportado: - Até 

20 Kg . acabamento em propileno. 

 ESTANTE DE AÇO MULTIUSO: Material: Aço; Suporta até (kg): 26.00; Não possui portas e nem gavetas; 5 

prateleiras; (Cor padronização ambiente) trip. 

 

 CORTINA EM TECIDO: Cortina em tecido blackout, bloqueia 100% a claridade, os ilhós são redondos e 

cromados, tecido com excelente caimento; Tecido 100% Poliéster 
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 COOKTOP ELÉTRICO 4 BOCAS: "Potência 6000W; 2 queimadores elétricos 1.800w (Ø 200mm); 2 

queimadores elétricos 1.200w (Ø 160mm); Display digital e painel touchscreen; Trava de segurança; 9 níveis de 

potência; Mesa vitrocerâmica preto; Classe Isolação: Grau de Proteção: IPX0; Consumo: 6,0kw/h." 

 GELADEIRA 2 PORTAS: Tipos de geladeira Duplex; Capacidade líquida:260 Litros; Consumo (Kw/h): 

38,4kw/h; Grades removíveis; Prateleiras na porta;Prateleiras reguláveis; Iluminação interna; Gaveta; Porta ovos; 

Separador de garrafas; Controle de temperatura; Congelador; 

 COMPUTADOR COMPLETO: Processador: 8ª Geração Intel Core™ i5-8400 (6 núcleos, 9MB Cache, até 4.0 

GHz); Sistema Operacional: Windows 10 Home, 64-bits - em Português (Brasil); Placa de vídeo: integrada Intel UHD 

Graphics 630; Memória RAM: 8GB DDR4 2666MHz (1X8GB); Disco rígido (HD): 1TB (7200 RPM); Teclado e mouse: 

Teclado Multimidia Dell KB216 Preto e Mouse com fio Dell MS116 Preto; Monitor: Monitor LED Full HD 21,5" 

Widescreen Dell SE2216H Preto; Unidade óptica: Gravador e leitor de DVD/CD (DVD-RW) | Áudio: 

WavesMaxxAudio Pro | Conectividade: Dell Wireless 1707 802.11bgn + Bluetooth 4.0 2.4GHz 1x1 + Ethernet 

(10/100/1000 - RJ45) | Chipset: Intel® H310 | Voltagem: 100 - 240 Volts AC (Bivolt); Leitor de cartão de mídia: 5 em 1 

(SD, SDXC, SDHC, MMC, MMC+) 

 IMPRESSORA: Tecnologia de impressão:Tecnologia jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK); Tamanho 

mínimo de gotícula de tinta:3 picolitros; Resolução máxima de impressão:Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada 

em vários tipos de papel; Velocidade de impressão:Preto 33 ppm e em cores 15 ppm3; Velocidade de impressão 

ISO:Preto 10 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm; Conectividade padrão:USB 2.0 de Alta Velocidade (Compatível com 

USB 1.1), Wi-Fi (802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct; 

 MOUSE: Tipo de produto: Mouse sem fio; Sensor: Óptico LED; Velocidade de rastreamento: 1.000 dpi; Botões: 

3; Botão de Rolagem – mecânico; Conectividade: Wireless RF 2.4GHz com nano receptor USB; Bateria: 1 pilha 

AA;Conteúdo da caixa: Mouse Wireless Dell WM126; 1xPilha AA; Receptor USB; Documentação; 

 

 MOUSE PAD: Base para apoio de mouse com punho em espuma. Cor: Preto, material emborrachado 

acabamento em tecido. 

 

 NOTEBOOK: Notebook Inspiron i15-3567-M40C 7ª Geração Intel Core i5 8GB 1TB 15.6” Windows 10 Cor: 

Cinza; Processador: 7ª Geração Intel® Core™ i5- 7200U (3M Cache, 2.5 GHz até 3.1 GHz com Max Turbo, Dual 

Core); Sistema operacional: Windows 10 Home Single Language, de 64 bits - em Português (Brasil); Placa de vídeo: 

integrada Intel® HD Graphics 620 Memória RAM: 8GB DDR4 2400MHz (8GBx1) (Velocidade máxima de 2133MHz 

devido ao barramento do processador); Disco rígido (HD): 1TB (5400 RPM); Tela: LED HD (1366 x 768) de 15.6 

polegadas com antirreflexo Teclado alfa-numérico de tamanho normal, em Português (Brasil) ABNT2, resistente a 

derramamento de líquidos. Touchpad preciso multitoque ativado por gestos com rolagem integrada 

 

 NOBREAK: Microprocessador; Funções: Filtro de linha Estabilizador No-Break; Potência: 700VA à 800va; 

Quantidade de Tomadas: 5; Recursos de Segurança: Curto-circuito Surtos de tensão Inversor em subtensão ou 
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sobretensão; Recursos e Funções: Monitoramento Remoto Auto diagnóstico da bateria Alarme sonoro Auto teste 

dos circuitos Porta fusível Liga sem conectar a corrente elétrica; Tensão de Entrada: Bivolt. 

 

 VIOLÃO: Violão eletroacústico; 6 cordas de aço; Estilo Dreadnought; Captação FishmanIsys III (ativa); Controles: 

Volume, Grave, Médio & Agudo; Afinador embutido; Tampo em Mahogany (com acabamento brilhante); Escudo 

maciço preto (1ply); Fundo e faixas laterais em Mahogany; Braço em Mahogany; Comprimento da escala: 643mm; 

Largura do Nut: 42,9mm ; Escala em Rosewood com 20 trastes; Ponte em rosewood; Hardware cromado; Tarraxas 

Die-Cast cromadas; Case hard-shell; Cordas: Fender® Dura-Tone® 880L (.012- 

.052) 
 

 SAX TENOR: Afinação em Bb (Si bemol); Corpo em latão; Acabamento laqueado dourado ; Molas em aço; 

Chave de oitava ; Chave F# agudo ; Chave articulada G# com inclinação para Bb ; Acompanha Case (Estojo) ; Peso 

líquido (Sax + Case): 9 kg 

 FLAUTA TRANSVERSAL: Afinação: C (Dó); Material: Prata e niquel, chapeado; Acabamento: banhado a prata; 

Material do Headpiece: Prata do Niquel chapeado; Cabeça: Headjoint reto; Material da placa do bordo: Níquel prata, 

banhado; Lábio: Oval; Corpo: Níquel prata, banhado; Mecânica: inclui mecanismo E Chaves: Closed& chaves do 

relevo; Pé: C Recursos; Acessórios: Estojo, saco, produtos de cuidados, vara de limpeza; 

 

 BATERIA SÉRIE CONCERT FULL: Ferragens: 02 Estante de prato girafa, 01 Máquina de Chimbal, 01 Estante 

de caixa, 01 Pedal de Bumbo, 02 Tom holder “Joint ball”, 02 Clamps.anto os toms quanto os surdos, já vem 

equipados com peles duplas profissionais. Estante de caixa com regulagem de cesto. Máquina de chimbal com 

corrente e regulagem de pressão de mola. Pedal redesenhado com regulagem infinita de ângulo e batedor multiface 

com 04 lados e trava de memória. 

 VIOLINO ENVELHECIDO ACETINADO COMPLETO: Tampo: Abeto (Spruce); Lateral e Fundo: Maple 

Trabalhado; Braço: Maple; Micro Afinação: 4 Cordas; Acabamento: Envelhecido Acetinado; Arco: Profissional de 

Madeira Octogonal com "Olho Paris"; Estojo Térmico: Super Luxo Retangular; Espelho: Ébano; Queixeira: Ébano; 

Estandarte: Ébano com "Olho Paris"; Cravelhas: Ébano com "Olho Paris". 

 

 PIANO ACÚSTICO VERTICAL: "Material do Teclado: Marfim e Ébano artificiais; Martelo especial revestido em 

lã; Sistems de pressão hidráulica que possibilita uma descida lenta da tampa do teclado; Tábua harmônica feita de 

Spruce, madeira de alta qualidade importada da Europa; Ágrafe individual para cada nota, que proporciona maior 

estabilidade e facilidade de afinação, por evitar o deslize das cordas; Excelente condução de vibrações e fonte de 

som estável; Encordoamento Roslau, importado da Alemanha; Ferragem em cor Prata; Possui ataque claro e 

brilhante, som contínuo e suave, além de graves profundos e calmos; Design tradicional. Possui pés torneados, 

atendendo às exigências e solicitações dos consumidores europeus. Ideal para escolas de música e pequenas salas 

de concerto e residências; acompanham este piano: Capa de proteção para o tampo superior; Feltro de proteção dos 

teclados; Banqueta de madeira com assento almofadado." 
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 TECLADO ARRANJADOR: Alimentação: Adaptador AC (incluído) ou pilhas AA (pilhas alcalinas ou nickel-

metal hydride) x 8; Canções: Mais de 702 sons, 41 conjuntos de bateria (incluindo conjuntos de sons compatíveis 

com GM); Consumo de Energia: 8 W (0.1 W em standby); Cor: Preto; Display: LCD customizado com iluminação; 

Efeitos: - 2 multi-efeitos em estéreo: Parte de Teclado, 2 multi-efeitos em estéreo, 34 tipos (148 variações); Itens 

Inclusos: - Adaptador AC e suporte para partituras; Polifonia: 64 vozes; Teclado: Controle de Toque: Soft (leve), 

medium (padrão), Hard (mais pesado), Fixed (fixo); Teclas: 61 teclas (sensíveis a Velocity); Timbres: 64 estilos; Tipo 

de conexões: Conector FootController (Conector padrão de 6.3 mm (1/4")); Conector AUDIO IN (Mini conector 

estéreo de 3.5 mm (1/8"); Conectores OUTPUT L/MONO R; Conectores padrão de 6.3 mm (1/4"); Conector 

Headphones; Mini conector estéreo de 3.5 mm (1/8"); Porta USB A; Porta TO DEVICE para conexão de memória 

flash USB e controladores; Porta USB B; Porta TO HOST para conexão de computadores. 

 GUITARRA ESP: Guitarra 06 cordas; Construção: Set-Neck braço colado; Corpo: Mogno; Topo: Flamed Maple; 

Nut: 42 mm Standard (Pestana); Braço: Mogno; Escala: Rosewood 24,75″; Contorno do braço: “U” shape fino; 

Trastes: 

22 XJ (Extra Jumbo); Ferragens: Chrome; Roldana/Strap Button: Standard; Tarraxas: LTD; Ponte: Tune-O-

Matic&Tailpiece; Captadores: ESP Designed LH- 150N e ESP Designed LH-150B (Braço e Ponte); Eletrônica: 

Passiva; Controles: 2 Controles de volume, 1 Tone (Push-Pull), e chave 3 posições; Cor: LD (Lemon Drop), CSB 

(Cherry Sunburst), CB (Cobalt Blue), DBSB (Dark Brown Sunburst), STPSB (SeeThruPurpleSunburst). 

 CONTRABAIXO: Braço: Maple e Mahogany 5pc com 43mm; Captadores: MHB3n (Ceramic),MHB3b (Ceramic); 

Controles: Master Volume, PickupBalancer, Bass, Trebleand Performance EQ switch; Cordas: 5 cordas; Corpo: 

SolidMahogany; Escala: Rosewood 34'' (836.6mm); Ferragens: Black Nickel; Marcação: Bolinha; Tarraxas: 

Cromadas; 

 TROMPETE : Afinação Bb; Campana Ø 4.8" (123 mm); Calibre Ø 0.460" (11.68 mm); Anel de apoio regulável na 

3º pompa ; Apoio na 1º pompa; 1 chave d'água; Tubo de embocadura em rose brass; Pompa de afinação em rose  

brass; Acabamento laqueado dourado; Acompanha bocal; Acompanha case. 

 

 SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO: Sistema de recepção: PLL sintetizado; Modo de recepção: 64 Canais, 

Canal único, variação chaveada; Estabilidade de freqüência: +/- 0.05%; Sensibilidade de recepção: em 8 dBuV sinal 

ruído acima de 80dB; Imagem e rejeição de espúrios: 80 dB mínimo; Seletividade: > 50dB; Modo de modulação: FM; 

Freqüência IF: 1: 56MHz, 2: 10.7MHz; Range dinâmico: >96dB; Sinal freq: 32.768KHz; Resposta sinal/ruído: acima 

de 94dB, em 48KHz de desvio e 60dBuV entrada de antena; Resposta AF: 50Hz até 15KHz (+/-3dB) ; T.H.D.: 1% 

(em 1KHz) ; Fonte de alimentação: DC 12 ~ 18V; Saída de áudio: Balanceada XLR e desbalanceada P10; Consumo: 

260mA +/- 10mA 

 SUPORTE PARA TECLADO MÚSICAL: Resistente, estrutura interna toda em ferro com acabamentos em 

propileno; Junções e regulagem de altura injetadas em propileno; Regulagem de altura de 74cm a 100cm; Suporta 

até 30 Kg 
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 SUPORTE PARA INSTRUMENTO DE CORDA: Apoio e trava no braço; Ajuste de altura da trava com gatilho; 

Trava no braço do instrumento para maior segurança; Suporte GT1 para instrumentos de corda; Acabamento em aço 

emborrachado e pintura eletrostática; Pés Retráteis- Material: Aço emborrachado 

 SUPORTE PARA INSTRUMENTO DE CORDA NA PAREDE: Base em "L"  para dois parafusos; Apoio ideal 

para o braço de instrumentos de cordas; Aplicação: Violão, Viola, Guitarra, Baixo, Baixolão, Cavaco, Ukulele, etc; 

Material Extrutural: Aço; Material Apoio: Borracha; Tratamento: Anticorrosivo; Pintura Eletrostática 

 

 SUPORTE PEDESTAL PARA MICROFONE: "Pés antiderrapantes. Emborrachados; Sistema EasyMounting 

Pés retráteis; HardCoat®; Material Sistema de travamento em metal; Ajuste de Altura Torque" 

 PIANO ACÚSTICO DE CALDA: Martelos especiais de lã importada de altíssima qualidade; O agudo é claro e 

brilhante com o som contínuo e suave, contudo, os graves são profundos e com transição natural em toda a 

extensão do teclado; Teclado em marfim e ébano artificiais ; Tábua harmônica: Spruce Maciço Área de tábua 

harmônica: 1.01m2; Costelas ou baralhos: Spruce Maciço; Comprimento do 1° Bordão: 111,5cm; Tabuleiro: Spruce 

Maciço; Sistema de pressão hidráulica lenta na descida da tampa do teclado; Tem excelente condução das 

vibrações, e torna a fonte de som estável; Pin bloco avançado importados da Alemanha, que segura o som 

persistente; O centro pedal: Sostenuto Pedal específicos; Atendendo a concepção de fabricação de pianos na 

tradição Europeia, esta é a melhor escolha para professores especiais e é o representante do alto nível entre os 

pianos internacionalmente reconhecidos da Schumann; Hardware prata brilhante; Acompanha: Feltro de proteção 

dos teclados Banqueta de madeira com assento almofadado. 

 BLU-RAY PLAYER 4K: "Reprodução Jogar / Stop / Pause, Prev / Next, Rev / Fwd, Shuffle, Reprodução Lenta 

(Fwd / Rev), Passo Reprodução (Fwd / Rev). 4K | WI-FI | 3D | BLUETOOTH | USB Entrada Saída De Terminais 

aídaHdmi 1, Saída De Áudio Coaxial 1, Entrada Usb 1, Conexão Ethernet 1." 

 TELEVISOR SMART 43'': Tecnologia da Tela:LED, Tamanho da Tela 43''; Frequência:60 Hz; Conversor Digital; 

Wireless Integrado 

 

 TELEVISOR SMART 86'' 4K: A Smart TV LED; Ultra HD 4K de 86" possui conversor digital integrado, Wi-Fi, 

entradas HDMI 2.0, entradas USB, sistema operacional webOS e Inteligência Artificial. 

 

 CÂMERA FOTOGRAFICA: "Câmera Digital T6 18mp EOS 18-55mm + Lente Profissional EF75-300 F4-5.6III e 

Bolsa Kit com 1 câmera profissional digital modelo T6 com lente de 18-55mm, 1 lente profissional modelo EF75-300 

com abertura máxima F4-5.6 e bolsa para transporte A câmera acompanha o sensor de imagem CMOS de 18mp e 

um processador de imagem DIGIC 4+ para fotos e vídeos. " 

 CÂMERA FILMADORA PROFISSIONAL: Câmera de vídeo portátil Profissional HD XF105. Sensor CMOS de 

1/3 "e processador de imagem DIGIC DV III combinam-se para suportar vídeo de resolução 1920 x 1080 a 24p, 30p 

ou 60i, (MPEG-2 4: 2: 2) com multiplas taxas de bits de até 50 Mbps; faixa de zoom equivalente a 35mm de 30,4 a 

304mm; Saída HD-SDI, Genlock e Timecode SMPTE; Recursos de assistência 3D incorporados; Gravação 
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infravermelha; Ergonomia; Filtro de Densidade Neutra; Estabilizador Ótico de Imagem SuperRange; AF instantâneo; 

Íris de 8 lâminas; Teleconversor Digital; Gravação de Intervalo (Time Lapse); Monitor LCD de 3,5 "e 920K pontos; 

Visor eletrônico com ponto de 260k; Funções de assistência de foco; Peaking/Magnify; Personalização de Imagens; 

Configurações de Imagem Personalizada; Funções Personalizadas; Exibição personalizada; Sistema de áudio; 

Monitor de forma de onda (Waveform); Sistema Inteligente de Bateria; Barras de cores com tom de referência; 

Captura de foto. 

 

 TRIPÉ PARA CÂMERA FILMADORA: Estrutura composta de alumínio, partes plásticas, borracha e neoprene, 

com uma armação que tem 64cm quando totalmente fechado e chega até 166cm de altura quando totalmente 

aberto, peso cerca de 1.850Kg. Cabeça semi hidráulica proporcionando os movimentos Pan Tilt , com alavanca de 

mão na parte superior , manivela para ajuste da altura da cabeça, pernas reforçadas com 4 seções e 3 travas 

plásticas, pés emborrachados e um gancho de apoio na parte inferior. 

Material/Composição : Alumínio, plástico, borracha.estrutura argila, acabamento estrutura epóxi-pó, expessura tampo 

25mm, características adicionais sapata niveladora/piso com reguladores de altura; 

 

4 - CONDIÇÕES DE ENTREGA DO PRODUTO 
 
Local e prazo para entrega: Os materiais deverão ser entregues no Cine Teatro, localizado no endereço: Rua General 

Ubaldo Figueira – Nova Brasília, sem nº – Cep: 68927-239 –Santana/AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos 

contados da data de recebimento da Autorização de Fornecimento / Empenho. 

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). 

 

05- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
 

a) Definir o local de entrega dos materiais adquiridos; 

b) Designar servidor (ou comissão de, no mínimo, 03(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. 

 

06- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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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) 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; 

f) 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. 

 

07- FONTE DE RECURSOS: 
 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 

UNIDADE: 02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 

AÇÃO: 15.451.0011.2.043.000 – Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos e Logradouros. FONTE: 

1.990 RÚBRICA: 4.4.90.51.000 

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
 

UNIDADE: 02.09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS. 

AÇÃO: 04.451.0011.2.041.0000 – Contrapartida de Convênios 

FONTE: 1.001 

RÚBRICA: 3.3.90.39.00 

VALOR UTILIZADO: R$ 545.105,99 (Quinhentos e quarenta e cinco mil centro e cinco reais e noventa e nove centavos) 

 

08- RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
A entrega do objeto será acompanhada por servidor designado pela Secretaria Requisitante, juntamente com o servido do 

Almoxarifado Central/SEMAD. 

 
09 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 

OBS.: O valor geral da Contrapartida é de R$ 1.315. 508,74 (Hum milhão trezentos e quinze mil quinhentos 

e oito reais e setenta e quatro centavos), sendo: R$ 770.402,75, para obras civil e R$ 545.105,99, para 

Aquisição de Equipamentos. 
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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. 

 
10-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. 

 
11- 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. 

 
12- 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. 

 
13- LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 

A Lei 8.666/1993 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

 
14- FORMA DE CONTRATAÇÃO 
 
Nesse contexto e, levando-se em conta o cumprimento da Missão Institucional e o Interesse da Administração, torna-se 

imprescindível a aquisição, via Pregão Eletrônico, haja vista a necessidade de dar maior celeridade ao andamento de 

demandas desta Secretaria de Obras, cuja reparação deve ser imediata, em consonância com o disposto no art. 24, 

inciso IV da lei 8666/93. 

 
15- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 

 
O objeto da pretensa contratação é enquadrado como bem comum, podendo ser especificados de forma objetiva, e 

encontra amparo legal nos termos da Lei Federal n° 10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005, subsidiariamente, da Lei n.º 

8.666/93. 

Aprovo o Termo de Referência para atender as demandas da SEMOP – Secretária Municipal de Obras Públicas e 

Serviços Urbanos. 

 
Santana/AP, 16 de Julho de 2019. 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 
 

Prefeitura Municipal de Santana/PMSv. Santana nº 2795, 2º andar - sala da Central de Licitações – Bairro Paraíso 
Santana/AP 
 
 
PROCESSO N.º 8409/2019 - CL - PMS 
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 068/2019 
 
 
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 
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). 
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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. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 

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

 

 

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 068/2019 – 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 
 
 
 

MODELO 1 - UTILIZAR QUANDO O CONTRATADO/COMPROMISSÁRIO REALIZAR A LICITAÇÃO PELAS LEIS Nº 
8.666/93 / 10.520/2002 (PREGÃO) / 12.462/2011 (RDC) 
 
 
DECLARAÇÃO 
 
 
Local, data Declaro sob as penas da Lei que a licitação nº , com edital publicado em dd/mm/aaaa, cuja 
empresa vencedora foi para execução de (discriminar o objeto e/ou metas, dependendo do caso, do CR/TC que 
será executado por meio desta licitação), no âmbito do Contrato de Repasse/Termo de Compromisso nº , firmado 
com Contratado/Compromissário, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação em vigor, em especial à Lei  
nº 8.666, de 21/06/1993 / 10.520, de 17/07/2002 / 12.462, de 04/08/2011 e suas alterações e regulamentações, 
inclusive quanto à forma de publicação e enquadramento da modalidade licitatória, aceitando pareceres emanados por 
Órgão de Controladoria Geral do ente ou de Tribunal de Contas de vinculação. 
Acrescentar este parágrafo quando não for apresentada declaração da empresa vencedora da licitação, atestando que 
não há em seu quadro societário, servidor público da ativa ou empregado de empresa pública/sociedade de economia 
mista, do órgão celebrante Declaro ainda que a empresa vencedora não possui em seu quadro societário servidor público 
da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade mista, deste órgão celebrante. 
Acrescentar este parágrafo para TC no âmbito das Ações de "Mobilidade Urbana" do PAC-MCidades Declaro ainda, sob as 
penas da Lei, que:  
a) Os editais de licitação e contratos de execução e/ou fornecimento previram a obrigatoriedade de aquisição de 
produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais, conforme Decreto nº 7.888, de 15 de janeiro de 2013. 
b) Os editais de licitação e contratos relacionados ao objeto do TC, respectivamente publicados e assinados até a 
data da autorização de início da execução do objeto do referido termo, incluem as cláusulas listadas em seu  
anexo relativas à obrigatoriedade de aquisição de produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais. 
c) O relatório n° 1 de Utilização de Produtos e Serviços Nacionais referente ao atendimento da exigência prevista 
no Decreto n° 7.888/2013, elaborado de acordo com o modelo constante do Anexo III da Resolução nº 2/2014 
da Comissão Interministerial de Aquisições do Programa de Aceleração do Crescimento, foi divulgado no sítio 
eletrônico do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG, conforme definido pela SecretariaExecutiva da 
CIA-PAC. 
 
 
Assinatura do Contratado/Compromissário/Representante Legal/Interveniente Executor 
CPF: 
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ANEXO VIII 
 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º ____/2019 
 
 
PROCESSO n.º. _____/2019 - SEMSA/PMS 

PREGÃO ELETRÔNICO 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 ELETRÔNICO 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 ELETRÔNICO 

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 Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP. 

 

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.    

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.  
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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. 

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 Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP para alteração, por aditamento, dos 

valores registrados na Ata, mantendo o mesmo objeto cotado, na qualidade e nas especificações indicadas na Proposta; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65iid
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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 

Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP; 

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 Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP 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: 

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; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art87iii
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10520.htm#art7
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9.1.6. A promover por intermédio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP, 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 Obras Públicas e Serviços Urbanos - SEMOP; 

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; 
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 
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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 

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. 
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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: ____________________________ 
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ANEXO VIII 

 
MINUTA DE CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO Nº 0xx/2019 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA E A EMPRESA 
_____________ PARA Registro de Preços  para Aquisição 
equipamentos e mobiliário de materiais permanentes, para atender as 
necessidades do Cine Teatro municipais, por meio de Pregão 
Eletrônico, fundamentada na Lei Federal 10.520/2002. 
 
 

O MUNICIPIO DE SANTANA, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - PMS, CNPJ (MF) xx.xxx.xxx/0001-
xx, localizada à Av. Santana, 2913, na cidade de Santana, no Estado do Amapá, neste ato representado pelo Exmo. Sr. 
Prefeito, xxxxxxxxxx, portador da Carteira de Identidade RG nº xxxxxxxxxx, CPF nº xxxxxxxxxxxxxxxxx, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Decreto nº_________, a seguir designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a 
empresa __________________________, CNPJ nº ___________/________, estabelecida nesta Capital, na Rua/Av. 
________________, nº ______- Bairro _________, que apresentou os documentos exigidos por lei, neste ato representado 
legalmente pelo Sr. _______________, portador da Carteira de Identidade nº _______________, CPF nº 
_______________, daqui por diante designada CONTRATADA, tem, entre si, justo e avençado e celebram, de 
conformidade a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e o que consta no Processo Administrativo nº XXX/XXXX, 
consoante as seguintes cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – ORIGEM DO CONTRATO 
 
1.1 - Este contrato decorre da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, processada sob o nº 
XXX/2019-PMS, cujo julgamento foi regularmente homologado pelo Exmo. Sr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO DO CONTRATO 
 
1.5. 2.1 – Registro de Preços  para Aquisição equipamentos e mobiliário de materiais permanentes, para atender as 
necessidades do Cine Teatro municipais, por meio de Pregão Eletrônico, fundamentada na Lei Federal 10.520/2002. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOCUMENTOS INTEGRANTES 
3.1 - Integram o presente contrato o edital de licitação e a proposta de preços da contratada. 
 
CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA 
4.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ficando adstrita à vigência dos 
respectivos créditos orçamentários, cujos pneus estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os 
quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E QUANTIDADES 
As especificações e quantitativos para esgotamento e secagem de fossas serão baseadas na solicitação dos setores 
requisitantes para atender as necessidades utilizadas pela SEME/PMS, conforme Anexo I – Termo de Referência. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DOS SERVIÇOS 
6.1 - Os Serviços deverão ser realizados conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação/SEME, serão prestados 
nos endereços fornecidos pela SEME/PMS, obecendos os quantitativos e especificações contida no Anexo I – Termo de 
Referência, em dia de expediente normal, no horário de 08h00min às 14h00min; 
6.2- Correrão por conta da Contratada todas as despesas decorrentes da entrega dos pneus até o local indicado; 
 

ESPECIDICAÇÃO DO ITEM 

ITEM ESPECIFICAÇÃO  UND. ÁREA P.UNIT. P.TOTAL 

1  Und.    
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2  Und.    

VALOR TOTAL DO LOTE R$   

 
6.3 - A Contratada se obriga a fornecer os serviços objeto deste Contrato, no prazo máximo de 30 (cinco) dias, conforme 
item 6.1.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 
7.1 – A entrega dos serviços será acompanhada e fiscalizada por um representante Secretaria Municipal de Educação – 
SEME, devidamente designado para esse fim, o qual deverá atestar os documentos das despesas, quando comprovado o 
fiel e correto fornecimento de cada serviço solicitado para fins de pagamento. 
7.2 – A Secretaria Municipal de Educação – SEME poderá rejeitar no todo ou em parte os pneus fornecidos caso estejam 
em desacordo com o previsto neste Contrato. 
7.3 - A Secretaria Municipal de Educação – SEME por intermédio do Fiscal do Contrato comunicará a Contratada, por 
escrito, as deficiências que porventura verificadas na entrega dos serviços para imediata correção, sem prejuízo das 
sanções cabíveis. 
7.4 - A presença da fiscalização da Prefeitura não elide nem minimiza a responsabilidade da Contratada. 
7.5 - Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao fornecimento dos pneus deverão ser prontamente atendidas pela 
Contratada, sem ônus para a Prefeitura. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DOS PRAZOS 
8.1 - A Contratada ficará obrigada a executar os serviços de acordo com o Termo de Referência – Anexo I do Edital, objeto 
deste Contrato no prazo máximo de até 05 (cinco) dias antes do evento. 
 
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
9.1 -A Contratada será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir ou refazer às suas expensas no total ou 
em parte o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 
serviços aplicados, sem prejuízo das cominações legais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO  
10.1 - Após concluído, os serviços serão recebidos provisoriamente pelo servidor da Secretaria Municipal de Educação – 
SEME ou Comissão designados pela Secretaria Municipal de Administração, mediante termo circunstanciado, assinado 
pelas partes, ou contestar o recebimento, no prazo de até 2 (dois) dias contados do recebimento da comunicação escrita 
encaminhada pela Contratada à Prefeitura Municipal de Santana. 
10.2 - O recebimento definitivo dos serviços será efetuado pelo servidor da Secretaria Municipal de Educação – SEME ou 
Comissão designados pela Secretaria Municipal de Administração, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, 
após o decurso do prazo máximo de até 2 (dois) dias, necessários à observação, ou à vistoria que comprove a adequação 
do objeto nos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
10.3 - Os pneus somente serão considerados concluídos e em condições de serem recebidos, após cumpridas todas as 
obrigações assumidas pela Contratada e atestada sua conclusão pelo Fiscal do Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
11.1 - Os serviços executados deverão obedecer as especificações do Termo de Referência – Anexo I - Edital,  de boa 
qualidade e excelente aceitação pela Secretaria Municipal de Educação – SEME, assim como, atender às características e 
especificações contidas neste Contrato. 
11.2 - A Contratada obriga-se a efetuar a substituição/troca de toda e qualquer unidade que vier apresentar irregularidades, 
defeitos de fabricação e/ou divergência com as especificações constantes neste Contrato. 
11.3 - A providência a que se refere o subitem anterior deverá ser adotada pela Contratada sempre que solicitada pela PMS 
e sem ônus adicionais para este. 
11.4 - Não serão admitidos, para efeito de recebimento, pneus que estejam em desacordo ou conflitante com quaisquer 
especificações prescritas neste Contrato. 
11.5 - A Contratante não se responsabiliza por serviços prestados que excedam o objeto deste Contrato a ser formalizado, 
sem que haja consulta prévia a Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
12.1 - Fornecer à Contratada todas as informações relacionadas ao objeto deste Contrato. 
12.2 - Designar servidor para exercer o recebimento dos serviços e atestar a Nota Fiscal/Fatura. 
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12.3 - Notificar por escrito a Contratada, a respeito de qualquer irregularidade constatada nos pneus. 
12.4 - Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a despesa. 
12.5 – Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregue em desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
13.1 - Caberá à Contratada, além das responsabilidades decorrentes das normas vigentes, cumprir fielmente os serviços 
conforme estabelecido neste Contrato. 
13.2 - Arcar com todas as despesas, direta ou indireta para o cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus 
adicionais a Contratante. 
13.3 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Contratante, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução 
dos serviços. 
13.4 - Responsabilizar-se por impostos, emolumentos, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais e seguros 
de acidentes pessoais, resultantes da contratação dos serviços de execução. 
13.5 - Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, durante todo o processo da contratação. 
13.6 - Reparar, corrigir ou substituir todo e qualquer produto que apresentar defeito ou que estiver em desacordo com as 
especificações. 
13.7 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, durante o serviços de esgotamento e 
roçagem. 
13.8 - Possibilitar o atendimento preferencial a Contratante, bem como praticar os demais atos pertinentes, a fim de 
prserviçosomover a prestação dos serviços contratados de forma eficiente. 
13.9 - Emitir Nota Fiscal discriminada dos pneus executados. 
13.10 - Não substabelecer a outrem, no todo ou em parte, os serviços pactuados. 
13.11 - Empregar, no fornecimento dos serviços, profissionais especializados e experientes. 
13.12 - Dispor em seu nome e sob sua responsabilidade, empregados necessários a perfeita fornecimento dos serviços, 
cabendo-lhes todos os pagamentos, inclusive dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e fiscais previstos na 
legislação vigente e quaisquer outros, em decorrência de sua condição de empregadora, sem qualquer solidariedade da 
Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO PAGAMENTO 
14.1 - O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta-corrente da Contratada no 
prazo de até 10 (dez) dias úteis após a entrega dos serviços nesta Prefeitura, acompanhado da respectiva Nota 
Fiscal/Fatura, emitida em, no mínimo 2 (duas) vias ou somente após resolvido todas as irregularidades, que por ventura, 
vierem a ocorrer durante a aquisição do referido objeto. 
14.2 - A Entrega dos serviços será feita conforme estipulado neste Contrato. 
14.3 - A Administração não receberá serviços fornecidos em desacordo com este Contrato, sem prejuízo da aplicação das 
sanções previstas no Edital e neste Contrato. 
14.4 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que 
lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços 
ou correção monetária. 
14.5 - Os pagamentos, só serão realizados após a comprovação de regularidade da Contratada junto a Fazenda Nacional, a 
Seguridade Social, o FGTS e da Fazenda Estadual, exigidas na fase de habilitação do certame licitatório. 
14.6 - Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento dos bens, conforme artigo 64 da Lei n.º 
9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem 
Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF n.º 480 de 15 de dezembro de 2004. 
14.7 - No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a Administração da PMS não tenha concorrido de alguma 
forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela Contratada, 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%  
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14.8 - Conforme Decreto Estadual n° 1278/11, no momento da liquidação da despesa, a Contratada deverá comprovar 
perante a PMS por meio das respectivas certidões, que se encontra adimplente com suas obrigações tributárias, 
previdenciárias e trabalhistas; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ATESTAÇÃO 
15.1 - A atestação das Notas Fiscais/Faturas referentes ao fornecimento dos serviços caberá ao Fiscal do Contrato, ou 
outro servidor designado para esse fim, pela Secretaria Municipal de Administração da PMS. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
16.1 - Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela aquisição constam do orçamento do ano de 
2019 da SEME/PMS; Programa de Trabalho: 12.365.0004.2.143.0000; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Fonte de 
Recursos: 1.113.00. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 
a) inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 
b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 
c) fraudar na execução do contrato; 
d) comportar-se de modo inidôneo; 
e) cometer fraude fiscal; 
f) não mantiver a proposta. 
17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens acima ficará sujeita, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

17.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 
para a Contratante; 
17.2.2. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
17.2.3. multa compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 
total do objeto; 
17.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
17.2.5.  suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 
17.2.6. impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de até cinco anos; 
17.2.7. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante 
pelos prejuízos causados; 

17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 
17.3.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
17.3.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
17.3.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 
praticados. 

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o 
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
8.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o 
caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE 
18.1 - Este contrato será publicado em forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias contados de 
sua assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - FORO 
19.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Santana, Estado do Amapá, para dirimir eventuais divergências decorrentes 
das obrigações e compromissos assumidos, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 



 
ESTADO DO AMAPÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA 
CENTRAL DE LICITAÇÕES 

 

 

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

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
20.1 - É vedada a causa ou a utilização do contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia e expressa anuência 
da Contratante. E, por estarem justas e acertadas, as partes assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para que produzam seus regulares efeitos, na presença de 02 (duas) testemunhas, elaborado na forma da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 

 
Santana-AP, xx de xxxxxx de 2019. 

 
 
 
 

XXXXXXXXXXXXXX 
Prefeito 

CONTRATANTE 
 

________________________ 
CONTRATADA 
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