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PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO: Menor Preço Por Item.  
INTERESSADA: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo. 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PERMANENTES MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER A CRECHE PRO-
INFÂNCIA DO MUNCIPIO DE NOVA MONTE VERDE – MT. 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 

1. PREÂMBULO 

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE, Estado de Mato Grosso, 
pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Avenida Mato Grosso, 
nº. 51, Centro, nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 37.465.556/0001-63, mediante 
a utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, através da Comissão 
Permanente de Licitação designada pelo Decreto nº. 134/2021 PMNMV/GAB, com 
julgamento pela Pregoeira Oficial designada pelo decreto nº 019/2021 PMNMV/GAB de 07 
de Janeiro de 2021 e equipe de apoio Nomeada pelo Decreto nº 115/2021 PMNMV/GAB, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na 
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
às 08h30min (HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA) do dia 04 de Agosto de 2021, o qual 
tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE PERMANENTES MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER A CRECHE PRO-
INFÂNCIA DO MUNCIPIO DE NOVA MONTE VERDE – MT. 
1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a 
modalidade Pregão, sob a égide da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº. 
10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 
2006, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Acordo de Cooperação Técnica para 
Utilização de Sistema Informatizado de Licitações, firmado com a BOLSA DE LICITAÇÕES E 
LEILÕES e, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste 
Edital e seus Anexos. 

1.3. O início da sessão pública será às 09h00min (HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA) do 

dia 04 de Agosto de 2021, no endereço eletrônico http://bllcompras.com  

1.4. O início da disputa será às 09h30min (HORÁRIO OFICIAL DE BRASILIA) do dia 04 
de Agosto de 2021, no endereço eletrônico http://bllcompras.com 

1.5. Período de acolhimento das propostas eletrônicas: 09h00min do dia 
22/07/2021 às 09h00min do dia 04/08/2021. 

1.6. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública 
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas 
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame. 

http://bllcompras.com/
http://bllcompras.com/
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1.7. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no 
presente Edital. 

2. OBJETO DA LICITAÇÃO 

2.1. O Objeto da presente licitação é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PERMANENTES MOBILIARIOS DIVERSOS PARA 
ATENDER A CRECHE PRO-INFÂNCIA DO MUNCIPIO DE NOVA MONTE VERDE – 
MT, conforme especificações constantes no Termo de Referência em anexo. 

2.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de 
Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu 
interesse. 

2.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as 
exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, que preencham as condições de credenciamento 
constante deste Edital e seus Anexos, devidamente cadastrados no Portal da Bolsa de 
Licitações e Leilões, site http://bllcompras.com 

3.1.1. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema, a 
licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
Habilitação previstas no edital e seus anexos, e, se for o caso, a opção pela Lei 
Complementar n°. 123/06. 

3.2. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa e 
Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei 
Complementar Nº. 123/2006, em que deverá ser comprovada mediante apresentação de 
Declaração, nos termos do modelo que consta do ANEXO IV deste Edital, firmada pelo 
contador da empresa, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 
3º, §4º, da referida Lei. A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou por 
não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006. 

3.2.1. A comprovação solicitada no item 3.2 também poderá ser feita mediante 
apresentação da certidão simplificada da junta comercial, emitida a menos de 90 (noventa) 
dias da data de abertura das propostas deste edital. 

3.3. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do 
licitante: 

a) Estar ciente das condições da licitação; 

http://bllcompras.com/
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b) Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 

c) Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pela Pregoeira; 

d) Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em contabilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação. 

3.4. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

3.4.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

3.4.2. Que não atendam às condições deste edital e seu(s) anexo(s); 

3.4.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.4.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da lei nº. 8.666, de 1993; 

3.4.5.  Que se encontrem em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou 
extrajudicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação, sem o plano de recuperação 
homologado judicialmente; 

3.4.6. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (acórdão nº. 746/2014-TCU-plenário). 

4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

4.1. Nos termos da Lei Complementar n°. 123, de 14/12/2006, as microempresas e 
empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

4.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 
o prazo de 05 (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, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com 
efeito, de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara 
o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.  

4.2.  A não regularização da documentação no prazo previsto no item acima implicará da 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova 
sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou 
revogar a licitação. 
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4.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada 
e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno 
porte.  

4.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que 
trata a LC 123/2006 e da LC n°. 147/2014, deverá apresentar na forma da lei, juntamente 
com os documentos de habilitação, declaração de que não se encontra em nenhuma das 
situações do § 4º, do Art. 3º da referida Lei. 

5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA 

5.1. Para participar do pregão, a licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO 
ELETRÔNICO” através do site www.bll.org.br/cadastro 

5.1.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão 
dispor de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto à Bolsa 
de Licitações e Leilões, por meio do Telefone (41) 3097-4600 e pelo site da Bolsa de 
Licitações e Leilões www.bll.org.br/cadastro 

5.1.2. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
Município de NOVA MONTE VERDE ou a Bolsa de Licitações e Leilões, qualquer 
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 
terceiros. 

5.2. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal da licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico. 

5.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva 
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de NOVA MONTE 
VERDE - MT, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

5.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente a 
“bll” (provedor do sistema), para imediato bloqueio de acesso. 

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

http://www.bll.org.br/cadastro
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ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

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

6.2. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa 
da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo: MARCA, 
PREÇO UNITÁRIO, PREÇO TOTAL, DETALHAMENTO DO ITEM, e demais informações 
necessárias até o horário previsto no subitem 1.5, sob pena de inabilitação. 

6.3. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios 
concedidos pela Lei Complementar Nº. 123/2006 deverão fazer esta opção no momento do 
cadastramento da proposta no sistema eletrônico da Bolsa de licitação e leilão. 

6.4. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem anterior, será considerado que a 
licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar Nº. 123/06. 

6.5. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim 
como os lances inseridos durante a Sessão Pública. 

6.6. Incumbirá à licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a 
Sessão Pública do Pregão. É de sua inteira responsabilidade, o ônus decorrente da perda 
de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou, pela 
Pregoeira ou, de sua desconexão com a internet. 

6.7. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as 
exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as 
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como 
firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

6.8. Toda proposta que eventualmente contemple produto que não corresponda às 
especificações deste edital, será desclassificada. 

6.9. Nas propostas serão consideradas, obrigatoriamente: 

a) Preço unitário e total, para o item em moeda corrente nacional, em algarismo com, no 
máximo, 02 (duas) casas decimais. 

b) Na Proposta de Preços deverá conter especificação detalhada dos produtos, 
rigorosamente de acordo com as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, 
podendo ser indicada MARCA dos respectivos itens, somente serão aceitas nas entregas, 
as marcas apresentadas na proposta. 
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c) Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: o preço, despesas 
com custo de carga/descarga; transporte/frete; seguro; tributos (impostos, taxas, 
emolumentos, contribuições fiscais e para fiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, 
frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos; 

d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
sessão deste pregão eletrônico; 

e) A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio proprietário ou seu 
representante legal, e se representada por procurador, a procuração com poderes para tal, 
poderá ser particular com firma reconhecida em Cartório. 

6.10. Os preços propostos no objeto desta licitação, serão considerados completos, sendo 
desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má 
interpretação por parte da licitante. 

6.11. Poderão ser admitidos pelo pregoeiro erros de natureza formal, desde que não 
comprometam o interesse público e da Administração. 

6.12. Deverá ser enviada uma PROPOSTA ADEQUADA ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, no prazo de 02 (duas) horas, acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 
Edital e já apresentados. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA (Análise das Propostas) 

7.1. A Pregoeira via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário 
previstos no item 1.3 deste edital. 

7.2. A Pregoeira e sua equipe analisarão cada item, desclassificando aquele que se 
encontrar em desconformidade com os requisitos mínimos estabelecidos neste edital. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 
os licitantes. 
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8. DA ABERTURA DOS ITENS (Fase de Lances) 

8.1. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na Internet será aberta por 
comando da pregoeira com a utilização de sua chave de acesso e senha. 

8.2. Os licitantes poderão participar da sessão pública na Internet, devendo utilizar sua 
chave de acesso e senha.  

8.3. A pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. 

8.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lance. 

8.5. Classificadas as propostas, a pregoeira dará início à fase competitiva, quando então os 
licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

8.6. No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu 
recebimento e do valor consignado no registro. 

8.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo VALOR UNITÁRIO DO ITEM, 
observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital. 

8.8. O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

8.9. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

8.10. O intervalo mínimo de diferença dos valores entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de R$ 0,01 (um centavo). 

8.11. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (03) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.12. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com 
prorrogações. 

8.13. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 
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8.14. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 
dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período 
de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

8.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 

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

8.17. Após o encerramento da etapa de lances, a pregoeira 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 
se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital. 

8.18. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.19. Todos os licitantes deverão permanecer conectados, até o encerramento total da 
licitação. 

8.20. No caso de desconexão com a Pregoeira, no decorrer da etapa competitiva do 
Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para 
recepção dos lances, retornando a Pregoeira, quando possível, sua atuação no certame, 
sem prejuízo dos atos realizados. 

8.20.1. Quando a desconexão da pregoeira persistir por tempo superior a 10 (dez) 
minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico poderá ser suspensa pelo sistema, e terá seu 
reinício somente após a comunicação expressa no ‘chat’ aos participantes pela Pregoeira. 

8.21. Encerrada a fase de lances, em caso de ocorrência de participação de licitante que 
detenha a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei 
Complementar nº. 123/06, o sistema averiguará se houve empate, entendendo-se por 
empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem 
classificada. Nesse caso será assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

8.22. Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada detentora da melhor oferta no prazo máximo 
de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;                                                                                                               
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema 
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convocará as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 8.17 do 
edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

8.23. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.21 e 8.22 do edital, 
o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente detentora da melhor 
oferta. 

8.24. O disposto nos itens 8.21 e 8.22 do edital, somente se aplicará quando a melhor 
oferta (após fase de lances) não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

9. DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1. A Pregoeira anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da 
sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do 
lance de menor valor, a proposta que, em consonância com as especificações contidas no 
edital, tenha apresentado o MENOR PREÇO POR ITEM. 

9.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda ao edital. 

9.3. Na situação prevista no subitem anterior, a Pregoeira poderá negociar diretamente 
com o proponente para que seja obtido preço melhor. 

9.4. Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero. 

9.5. ACEITABILIDADE: O preço máximo aceitável dos valores unitários e totais para cada 
item serão aqueles previstos no Termo de Referência anexo ao Edital. 

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

9.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, doze horas de antecedência, 
e a ocorrência será registrada em ata; 

9.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas sob pena 
de não aceitação da proposta. 
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9.8.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

9.8.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, 
folhetos ou propostas, encaminhados 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, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Os documentos abaixo exigidos deverão ser inseridos pela(s) proponente(s) na 
Plataforma da BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES e estar dentro de seus respectivos prazos 
de validade na data de abertura das propostas da Licitação, obedecendo rigorosamente o 
prazo fixado no subitem 6.1 deste edital: 

10.2. Habilitação Jurídica – consistirá na apresentação dos seguintes documentos: 

a) Cédula de Identidade de todos os sócios da empresa (cópia autenticada, ou simples 
acompanhada dos documentos originais);  

b) Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente consolidado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de 
documentos de eleição de seus administradores ou; 

d) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício ou; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n°. 
8.666/93. 

10.2.1. Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

10.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista de Pessoa jurídica – consistirá na 
apresentação dos seguintes documentos: 

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
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b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede 
da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objetivo licitado; 
c) Alvará de Licença para Funcionamento, para o exercício do ano de 2020, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto licitado; 
d) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito negativo da Fazenda Federal, 
referente a débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união, abrangendo as 
contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d”, parágrafo único, do art. 11, da Lei n° 
8.212, de 24 de julho de 1991; 
e) Certidão Negativa Conjunta de Pendências Tributárias e não Tributárias junto á SEFAZ e 
á PGE do Estado de Mato Grosso; ou Certidão Negativa, Ou Certidão Positiva com efeito 
negativo da Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante. 
f) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito negativo da Fazenda Municipal da 
sede da licitante, incluindo Dívida Ativa, fornecido pela Prefeitura Municipal; 
g) Certidão Negativa de Débito (CND-FGTS), fornecida pela Caixa Econômica Federal, 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, fornecida pelo Poder Judiciário – Justiça do 
Trabalho; 

III. 1 – Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões 
positivas com efeito de negativas. 

10.4. Qualificação Técnica de Pessoa Jurídica – consistirá na apresentação dos 
seguintes documentos: 

a) Declaração que está em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º, da Lei Nº. 8.666/93, 
não existem fatos supervenientes, que sejam impeditivos de sua habilitação para este 
certame licitatório na Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE/MT (MODELO - anexo 
III do edital); 

b) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição e 
na Lei Nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999 (MODELO - anexo III do edital); 

c) Declaração, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, 
caso venha a vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições 
previstas em edital e termo de referência (MODELO - anexo III do edital); 

d) Declaração de Idoneidade da empresa licitante (MODELO - anexo III do edital); 

e) Declaração de que não possui em seu quadro gerencial ou societário, Agente Político ou 
Administrativo do município, que participe direta ou indiretamente do processo licitatório, 
bem como pessoas ligadas a qualquer um deles por matrimônio ou parentesco afim ou 
consanguíneo até terceiro grau (MODELO - anexo III do edital); 

f) Atestado de Capacidade Técnica, em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado comprovando aptidão para desempenho das atividades 
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pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação (Atestado de Capacidade Técnica 
conforme modelo – anexo V); 

10.5. Qualificação Econômico-financeira – consistirá na apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de origem da 
empresa, e Demonstrações Contábeis do último exercício social ano base 2020 
acompanhado de demonstrações dos seguintes elementos: 

a1) Índice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,0 obtido pela aplicação da 
expressão 

ILG = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a 
Longo Prazo) 

a2) Índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1,0 obtido pela aplicação da 
expressão: 

ILC = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) 

a3) Todos os quocientes referidos na alínea anterior deverão ser atendidos pelos licitantes, 
caso contrário o licitante será considerado inabilitado. 

b) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 
de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da 
sociedade; 

c) Para as empresas que são facultadas a apresentação do Balanço Patrimonial pelo FISCO, 
que é o caso das empresas com Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Optantes pelo Simples 
Nacional (EPP e ME) em substituição ao Balanço poderão apresentar a Declaração de 
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ ou apresentar a DCTF (Declaração de débitos 
e créditos de Tributos Federais) ou a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais 
(DEFIS), referente ao último exercício já exigível; 

d) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, datada de, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data da abertura dos 
envelopes, caso não apresente o seu prazo de validade. 

10.6. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

10.6.1 – As empresas que se enquadrarem na qualidade de ME/EPP deverão apresentar a 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida a no máximo 90 (noventa) dias 
antes da data de abertura das propostas deste edital OU apresentar DECLARAÇÃO. A não 
entrega desta Certidão Simplificada ou da declaração indicará que a licitante optou por não 
utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº. 123/2006. 
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10.6.2. Extrato de Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, emitido através do site: 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br; 

10.6.2.1 A Pregoeira poderá realizar diligência consulta eletrônica no link acima para 
verificação de idoneidade das empresas caso apresente alguma irregularidade/restrição no 
extrato de consulta.  

10.7. Os documentos apresentados deverão ser originais, ou cópia devidamente 
autenticada em cartório, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial 
(perfeitamente legíveis); 

10.8. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 
deverão estar em nome da licitante, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, 
salientado que: 

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

b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 

10.9. Os documentos apresentados deverão estar em plena vigência; 

10.10. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

10.11. A Pregoeira reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, 
sempre que tiver dúvida e julgar necessário; 

10.12. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

10.13. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá a pregoeira considerar a 
proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei 
Complementar 123/2006. 

10.14. Poderá a Pregoeira declarar erro formal, desde que não implique desobediência à 
legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se 
necessário, promover diligência para dirimir a dúvida. 

10.15. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, a Pregoeira 
considerará o proponente inabilitado. 

10.16. No caso das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estas deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da LC 123/06). 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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10.16.1. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal das ME/EPP, 
será assegurado às mesmas o prazo de 05 (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, nos termos do art. 43, §1º, da 
LC 123/06. 

10.16.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 
8666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem 
de classificação, para assinatura do contrato ou termo equivalente, ou revogar a licitação. 

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo 
de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

11.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

11.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 
para fins de pagamento e conter todos os dados para a identificação da empresa. 

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

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

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da lei nº. 8.666/93). 

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

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 
mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste edital e seus anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 
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11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. Declarado o vencedor, a Pregoeira abrirá prazo de 15 (quinze) minutos, durante o 
qual qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer de forma imediata e 
motivada, em campo próprio do sistema eletrônico. 

12.2. Essa manifestação se fará com o registro da síntese de suas razões, no âmbito do 
sistema eletrônico após declarado o vencedor, ultrapassado esta fase, fica caracterizado 
falta de manifestação, decaindo o direito de recurso. 

12.3. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica objetivamente os fatos e o 
direito que a licitante pretenda que sejam revistos pela pregoeira, devendo a licitante 
protocolizar em meio físico as razões do recurso junto a Comissão Permanente de 
Licitações, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes desde logo intimadas 
para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  

12.4. As razões dos recursos deverão relacionar-se com as razões indicadas pela licitante, 
sob pena de não ser conhecido o recurso.   

12.5. Só será acatado o recurso em memorial descritivo, às mensagens postadas no site só 
servirão para efeito de manifestação de intenção de recorrer.   

12.6. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade superior. 

12.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados a autoridade 
competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento. 

12.8. A falta desta manifestação por parte da licitante importará a decadência do direito de 
recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

12.9. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12.10. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais. 

12.11. Decairá do direito de impugnar perante a Administração os termos desta licitação, 
aquele que os aceitando sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou 
irregularidades que a teriam viciado, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

13. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
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13.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente 
ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº. 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances. 

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 

14. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o(s) item (ns) pela pregoeira, sempre que não houver 
recurso. 

14.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, a Pregoeira inabilitará a 
licitante e examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo declarada vencedora. 
Ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja 
obtido preço melhor. 

14.3. A Homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pela 
Pregoeira ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1.  Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de 
Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para 
assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio 
eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar 
da data de seu recebimento. 
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15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 
Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) 
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito. 

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

15.5. A Ata de Registro de Preços a ser assinada com a licitante vencedora terá vigência 
de até 12 (doze) meses, contados da data de assinatura, tendo validade e eficácia legal 
após a publicação do seu extrato no Diário Oficial. 

15.5.1. As vigências da Ata de Registro de Preços e dos contratos administrativos dela 
derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo celebrado em 
decorrência e durante a vigência do Registro de Preços rege-se pelas normas estampadas 
na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de 
prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no artigo 57, da Lei 8.666/1993. 

15.6. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata, aplicada à regra seguinte: quando 
o contratado não apresentar situação regular, no ato da assinatura, será convocado outro 
licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar a ata de registro de preços, e 
assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 
10.520/02 e demais disposições vigentes. 

15.7. No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura se reserva no direito de 
convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este 
o novo contratado. 

15.8. Na ata de registro de preços constará todas as obrigações, direitos e deveres 
estabelecidos neste edital. 

15.9.  A minuta da ata de registro de preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, é 
parte integrante deste edital. 

15.10. É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade da ata, exceto nos 
casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93. 

16. DOS REAJUSTES DE PREÇOS 

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

17. DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
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17.1. A licitante vencedora estará obrigada a fornecer quantitativos superiores àqueles 
registrados, em função do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de 
que trata o §1º, do art. 65, da Lei nº. 8.666/93. 

17.2. A supressão dos produtos poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, 
considerando-se o disposto no § 4º do artigo 15 da Lei nº. 8.666/93. 

18. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 
no Termo de Referência. 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 

20. DO PAGAMENTO 

20.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo 
a este Edital. 

21. CANCELAMENTO DA ATA 

21.1. O proponente terá sua ata cancelada, por intermédio de processo administrativo 
específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas caso as 
razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis 
contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas: 

21.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, 
notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à 
época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar 
impossibilitado de cumprir as exigências, por ocorrência de desequilíbrio econômico-
financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo das aquisições dos produtos; 

21.2.  A Ata também poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações: 

a) Quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes neste Edital e 
na Ata de registro de Preços; 

b) Quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de 
Empenho decorrente deste Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos 
de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93; 
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c) Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente 
deste Registro; 

d) Quando o fornecedor/consignatária não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese 
de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 

e) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas. 

21.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por 
correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo.          

21.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço 
registrado a partir da última publicação. 

21.5. Havendo o cancelamento, cessarão todas as atividades do Fornecedor, relativas ao 
fornecimento do Item. 

21.6. Caso a prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de 
Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento 
das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

22. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

22.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento, 
ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº. 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 
da Lei 8.666/93, quais sejam: 

22.1.1. O atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará a empresa, a juízo da 
Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite 
de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº. 8666/93, sobre o valor 
do contrato/ARP. 

22.1.2. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com a Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE /MT e poderá cumular com as demais 
sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 20.2, “b”. 

22.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento dos produtos, objeto desta 
licitação, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas 
previstas no artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do contrato/ARP; 
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c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE /MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite 
máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 
87 da Lei nº. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002. 

22.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE 
/MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta 
Prefeitura; 

22.4. As multas serão descontadas dos créditos da empresa contratada ou cobradas 
administrativa ou judicialmente. 

22.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos 
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 
10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente: 

22.5.1. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 

22.5.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a 
paralisação do fornecimento. 

22.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo; 

22.7. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada, da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de NOVA 
MONTE VERDE/MT. 

22.8. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas (DOC TCE) e/ou Diário Oficial Eletrônico 
dos Municípios - Mato Grosso (AMM) as sanções administrativas previstas no item 20.2, “c” 
e “d”, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

23. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS 
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23.1. Os pedidos de esclarecimentos e as impugnações ao ato convocatório do pregão 
serão recebidos até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das 
propostas, exclusivamente, por e-mail: licitacao@novamonteverde.mt.gov.br.  

23.2. Caberá a Pregoeira, juntamente com a equipe de apoio, decidir sobre a impugnação 
e responder aos pedidos de esclarecimentos num prazo de até 02 (dois) dias úteis. 

23.3. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
realização do certame. 

23.4. As impugnações interpostas fora dos prazos não serão conhecidas. 

 

23.5. Decairá do direito de impugnação a licitante que não apontar as falhas ou 
irregularidades supostamente existentes no edital até o terceiro dia útil que anteceder à 
data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não 
suspenderá o curso do certame. 

23.6. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório, ao menos até o transito em julgado da decisão a ela pertinente. 

24. DO EMPENHO 

24.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá, a critério desta Prefeitura, ser 
substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 
8.666/93. 

25. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

25.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em 
momento oportuno, no processo de utilização do Contrato. 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

26.1. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da 
informação, composto por um conjunto de programas de computador que permitem 
confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade 
para o pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade, através da Rede 
Mundial de Computadores – INTERNET. 

26.2. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e/ou pelo sistema 
ou de sua desconexão. 

mailto:licitacao@novamonteverde.mt.gov.br


MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ: 37.465.556/0001-63. 
 

 

 

 

26.3. É facultada ao pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da 
sessão pública. 

26.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação 
por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de 
ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 

26.4.1. A anulação do procedimento induz à do Contrato ou da Ata de Registro de Preços. 

26.4.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do objeto do edital. 

26.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

26.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada para abertura dos envelopes, ficará a reunião 
adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo manifestação em 
contrário. 

26.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e 
as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de 
PREGÃO. 

26.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro 
contrato ou da ata de registro de preços. 

26.10. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, 
Decreto Federal n°. 10.024/2019 e, no que couber, a Lei 8.666/93. 

26.11. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os 
anexos abaixo, cujo teor vincula totalmente os licitantes: 

a) Anexo I – Termo de Referência;  

b) Anexo II – Modelo de Proposta de Preços; 
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c) Anexo III – Declarações (Pessoa Jurídica); 

d) Anexo IV – Declaração de enquadramento na Lei nº. 123/2006; 

e) Anexo V – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 

g) Anexo VI – Minuta Ata de Registro de Preços; 

h) Anexo VII – Minuta do Contrato. 

 
 
 
 

NOVA MONTE VERDE - MT, 12 de julho de 2021. 
 

 
 
 
 

CLAUDIO DOS SANTOS MARIA  

Presidente da CPL  

Decreto 134/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ: 37.465.556/0001-63. 
 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

  
PROCESSO DE LICITAÇÃO: N°. 3616/2021 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 33/2021 – REGISTRO DE PREÇOS 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM 
 

1 — DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA: 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PERMANENTES MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER A CRECHE PRO-
INFÂNCIA DO MUNCIPIO DE NOVA MONTE VERDE – MT, conforme condições e 
especificações constantes neste Termo de Referência. 

2 — FUNDAMENTO LEGAL: 

Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002; 

Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsidiariamente; 

Decreto Federal nº. 10.024, de setembro de 2019; 

3 — JUSTIFICATIVA: 

O objetivo é a aquisição de bens permanentes e móveis para suprir a necessidade da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo no atendimento a creche 
municipal, garantindo melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam no local 
e melhores condições de aprendizado aos estudantes. 

O pregão pode ser conceituado como “o procedimento administrativo por meio do 
qual a Administração Pública, garantida a isonomia, seleciona fornecedor ou prestador de 
serviços, visando à execução de objeto comum no mercado, permitindo aos licitantes, 
em sessão pública, reduzir o valor da proposta por meio de lances sucessivos verbais no 
caso de pregão realizado na forma presencial, ou virtuais, por meio eletrônico (internet), 
quando realizado na forma eletrônica”.  

4 — RESULTADOS ESPERADOS:  

4.1. Registro de Preços do item;  

4.2. Economia para os cofres públicos, baixando os valores de referência;  

4.3. Utilização sustentável dos recursos financeiros desta Prefeitura, alocando somente o 
necessário para cada aquisição. 

5 — DOS ITENS, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS: 



MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ: 37.465.556/0001-63. 
 

 

 

 

5.1. O valor global máximo admissível para a aquisição dos produtos licitado previsto neste 
Termo, elaborado com base nos balizamentos realizados junto a fornecedores do ramo e 
Sistema Radar/TCE, é de R$ 207.284,21 (duzentos e sete mil duzentos e oitenta e quatro 
reais e vinte e um centavos) conforme valor apresentado na planilha abaixo descrita: 

Seq. Código Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Total 

 1 309987 
APARELHO DE AR 
CONDICIONADO SPLIT 
12000 BTUS AR3 

UND. 2 R$ 1.989,83 R$ 3.979,66 

2 309990 
APARELHO DE AR 
CONDICIONADO SPLIT 
18000 BTUS AR2 

UND. 2 R$ 2.581,60 R$ 5.163,20 

3 309967 
ARMARIO ALTO EM ACO 
COM DUAS PORTAS DE 
ABRIR AM4 

UND. 4 R$ 1.167,25 R$ 4.669,00 

4 309973 
ARMARIO ROUPEIRO EM 
ACO COM 12 PORTAS 
AM2 

UND. 4 R$ 1.816,92 R$ 7.267,68 

5 309994 
BALANCA DIGITAL 15KG 
BL1 

UND. 1 R$ 1.031,11 R$ 1.031,11 

6 310003 
BALANCA PLATAFORMA 
150KG BL2 

UND. 1 R$ 1.896,50 R$ 1.896,50 

7 309969 
BANCO RETANGULAR 
MONOBLOCO B1 

UND. 12 R$ 900,00 R$ 10.800,00 

8 309995 
BATEDEIRA PLANETARIA 
20 LITROS BT2 

UND. 1 R$ 8.639,60 R$ 8.639,60 

9 309998 
BATEDEIRA PLANETARIA 
5 LITROS BT1 

UND. 1 R$ 1.654,81 R$ 1.654,81 

10 309984 
BEBEDOURO ELETRICO 
CONJULGADO COM DUAS 
COLUNAS BB1 

UND. 5 R$ 1.119,47 R$ 5.597,35 

11 309960 
BERCO COM COLCHAO 
BC1 

UND. 16 R$ 1.380,00 R$ 22.080,00 

12 309964 
CADEIRA ALTA PARA 
ALIMENTACAO DE 
CRIANCAS C1 

UND. 6 R$ 449,50 R$ 2.697,00 

13 309951 
CADEIRA FIXA COM 
BRACOS C7 

UND. 10 R$ 272,40 R$ 2.724,00 

14 309956 
CADEIRA GIRATORIA 
COM BRACOS C6 

UND. 4 R$ 485,50 R$ 1.942,00 

15 309950 
CASINHA DE BONECCA 
MULTICOLORIDA EM 
POLIETILENO CS 

UND. 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

16 309946 
CONJUNTO COLETIVO 
TAMANHO 01 - CJC-01 

UND. 16 R$ 714,00 R$ 11.424,00 

17 309982 

CONJUNTO DE 
COLCHONETE PARA 
REPOUSO (4 UNIDADES) 
CO3 

UND. 12 R$ 900,00 R$ 10.800,00 

18 309952 
CONJUNTO DE 
COLCHONETE PARA 
TROCADOR (3 UNIDADES) 

UND. 2 R$ 390,00 R$ 780,00 
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19 309954 
CONJUNTO PARA ALUNO 
TAMANHO 01 CJA 01 

UND. 24 R$ 380,00 R$ 9.120,00 

20 309947 
CONJUNTO PARA ALUNO 
TAMANHO 03 - CJA-03 

UND. 24 R$ 754,00 R$ 18.096,00 

21 309955 
CONJUNTO PARA 
PROFESSOR CJP 01 

UND. 4 R$ 480,00 R$ 1.920,00 

22 309981 

ESCORREGADOR COM 
RAMPA E UMA ESCADA 
DE DEGRAUS EM 
POLIETILENO ES 

UND. 1 R$ 962,50 R$ 962,50 

23 309996 
ESPREMEDOR DE 
FRUTAS CRITICAS EP 

UND. 1 R$ 653,40 R$ 653,40 

24 309992 
FOGAO 04 BOCAS DE 
USO DOMESTICO FG2 

UND. 1 R$ 895,73 R$ 895,73 

25 309986 
FOGAO INDUSTRIAL 06 
BOCAS FG 1 

UND. 1 R$ 2.961,65 R$ 2.961,65 

26 310001 
FORNO DE MICROONDAS 
30L - MI 

UND. 2 R$ 863,08 R$ 1.726,16 

27 309999 FREEZER VERTICAL FZ UND. 1 R$ 3.133,70 R$ 3.133,70 

28 309957 
GANGORRA COM 
MANOPLAS DUPLAS EM 
POLIETILENO GA 

UND. 1 R$ 320,00 R$ 320,00 

29 309985 
GELADEIRA DE USO 
DOMESTICO FROSFREE 
RF2 

UND. 2 R$ 2.987,60 R$ 5.975,20 

30 310002 
GELADEIRA VERTICAL 
INDUSTRIAL 4 PORTAS 
RF1 

UND. 1 R$ 6.929,44 R$ 6.929,44 

31 309948 
GIRA-GIRA OU 
CARROCEL - CR 
(PROINFANCIA) 

UND. 1 R$ 1.776,50 R$ 1.776,50 

32 310004 
LIQUIDIFICADOR 
INDUSTRIAL 8L LQ1 

UND. 1 R$ 889,85 R$ 889,85 

33 309988 
LIQUIDIFICADOR SEMI-
INDUSTRIAL 2 LITROS 
LQ2 

UND. 3 R$ 589,58 R$ 1.768,74 

34 309989 
MAQUINA DE LAVAR 
LOUCAS INDUSTRIAL 
TIPO MONOCAMARA LV 

UND. 1 R$19.414,66  R$ 19.414,66 

35 309993 
MAQUINA DE LAVAR 
ROUPA CAPACIDADE DE 
8KG MQ 

UND. 1 R$ 1.980,99 R$ 1.980,99 

36 309978 MESA DE REUNIAO M7 UND. 1 R$ 624,50 R$ 624,50 

37 309945 
MESA DE TRABALHO EM 
TAMPO UNICO - M6 

UND. 4 R$ 663,00 R$ 2.652,00 

38 309953 
MESA RETANGULAR 
MONOBLOCO M1 

UND. 6 R$ 1.066,66 R$ 6.399,96 
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39 309991 MIXER DE ALIMENTOS MX UND. 1 R$ 462,46 R$ 462,46 

40 309983 
POLTRONA INDIVIDUAL 
ESTOFADA PO 

UND. 4 R$ 1.067,66 R$ 4.270,64 

41 310000 
PROCESSADOR DE 
ALIMENTOS CENTRIFUGA 
(DOMESTICO) MT 

UND. 1 R$ 1.122,66 R$ 1.122,66 

42 309997 
PURIFICADOR DE AGUA 
PR 

UND. 3 R$ 905,52 R$ 2.716,56 

43 309980 
TUNEL LUDICO EM 
POLIETILENO TL 

UND. 1 R$ 3.365,00 R$ 3.365,00 

     TOTAL R$ 207.284,21 

5.2 Todos os itens deverão cumprir as especificações técnicas estabelecidas 
abaixo:  

Seq. Código Descrição Quant. 

 1 309987 

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU´S - AR3 
(PROINFÂNCIA) 
 
DEFINIÇÃO 

Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 
BTU`s. 
- Ciclo quente /frio: regiões sul e sudeste 
- Ciclo frio: demais regiões 
DIMENSÕES 
Unidade interna - evaporadora 

Altura máxima: 285 mm; 
Largura máxima: 850 mm; 
Profundidade máxima: 220 mm. 

Unidade externa - condensadora 
Altura máxima: 505 mm; 
Largura máxima: 720 mm; 
Profundidade máxima: 295 mm. 

CARACTERÍSTICAS 
Classificação do INMETRO – A. 
Tecnologia do compressor inverter. 
Gás refrigerante R410a. 
Filtro anti-bactéria. 
Desumidificação. 
Controle remoto. 
Unidade evaporadora na cor branca. 
Funções timer, sleep e swing. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 

elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da 
voltagem.  

2 

2 309990 

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU´S - AR2 
(PROINFÂNCIA) 
 

2 
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Voltagem: 220V 
Ciclo de ar: Frio 
Cor: Branco 
Consumo (kWh): 1,63 
Potência: 1630W 
Frequência: 60Hz 
Capacidade de refrigeração: 18000 BTU/h 
Tipo de Gás: Ecológico R410a 
Classificação Energética: Classe "A" 
Controle de temperatura digital: (16°C a 32°C) 
Modos de operação: Refrigeração, Desumidificar, Automático e Ventilar 
Funções: Dormir, Oscilar, Timer 
Controles de Ventilação: (Auto, Médio, Baixo e Automático) 
Vazão de ar máxima: 900 m3/h 
Potência sonora unidade interna: 46 dB(A) 
Potência sonora unidade Externa: 55 dB(A) 
Tubulação para conexão: 1/4” e 1/2”. 
Compressor: Compressor Rotativo 
Possui filtro de ar: Sim 
Fácil limpeza do painel e filtro : Sim 
Dimensões Unidade Interna (LxAxP): 92 x 29,9 x 21,9 cm 
Dimensões Unidade Externa (LxAxP): 82 x 58 x 31,8 cm 
Peso Unidade Interna: 10,8 kg 
Peso Unidade Externa: 33,3 kg  

3 309967 

ARMÁRIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 
(PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos 
por meio de 
divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras 
removíveis e 
ajustáveis em cada compartimento. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Largura: 900 mm +/- 10 mm; 
Profundidade: 400 mm +/- 10 mm; 
Altura: 1980 mm +/- 10 mm; 
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 

100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 

Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 
22 (0,75 mm). 

Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - 
chapa 20 (0,90 
mm). 

Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). 
Barras de travamento das portas Ø = 1/4” (mínimo). 

Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa 
de aço 
laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - 
três unidades 
por porta. 

Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento 
sistema cremona. 

Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no 
mínimo de 4 pinos. 

Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. 
Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último 
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exclusivamente de liga 
metálica não ferrosa cromado. 

Pintura em tinta em pó hibrida epóxi/ poliéster, eletrostática 
brilhante, polimerizada 
em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 

4 309973 

ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 12 PORTAS - AM2 
(PROINFÂNCIA) 
 
Descrição: 

Roupeiro em aço na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 
“22” (0,75mm), 
constituído por 12 portas. As portas devem possuir venezianas para 
arejamento 
e possuir pitão para cadeado; 
Não será aceito ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no 
acabamento 
dos roupeiros; 

Devem ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados 
com tinta 
especial na cor platina com secagem em estufa; 

Após o processo acima descrito o produto deve seguir para uma 
estufa de alta 
temperatura para receber a pintura pelo processo eletrostático de 
pintura a pó, 
consolidando a superfície do produto com 50 micra de espessura de 
tinta, no 
mínimo. Possuir dobradiças internas para evitar arrombamentos com 
abertura 
de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras Ø3/8”. 
Dimensões: 

Altura: 1945 mm 
Largura: 900 mm 
Profundidade: 400 mm 

RECOMENDAÇÕES: 
Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo, 

detalhamentos e 
especificações técnicas. 

Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de 
solda, 
configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento 
antiferruginoso. 

Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e 
arredondar 
cantos agudos. 
Todas as unidades deverão obter o Selo Identificador de Controle de 
Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de 
dois 
anos. 

Deve ser rejeitado, lotes que apresentarem desconformidades ou 
defeitos 
de fabricação. 

Poderão ser aprovadas variações nas especificações, para 
adequação 
aos padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de 
qualidade em relação às especificações originais. 

4 

5 309994 

BALANÇA DIGITAL 15 KG - BL1 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO: 
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Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com 
capacidade de 15 
kg, fabricada e aferida de acordo com o “Regulamento Técnico 
Metrológico para 
Instrumentos de Pesagem não Automáticos” - Portaria INMETRO nº 
236, de 22 
de dezembro de 1994. 

Classificação metrológica: “Tipo III”. 
Dimensões: 

Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm; 
Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg; 
Capacidade: 15 kg; 
Divisão: de 5g em 5g. 

Características construtivas e funcionais: 
Gabinete em ABS. 
Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura. 
Teclado de membrana composto de teclas e funções. 
Pés reguláveis. 
Nível de bolha. 
Desligamento automático. 
Temperatura de operação de -10ºC a +40ºC ou com redução dessa 

faixa de 
temperatura. 

Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação. 
Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA. 
Comutação automática de voltagem. 

Frequência de rede elétrica: 60 Hz. 
Consumo máximo: 10W. 
Bateria interna. 
Plugue e cordão de alimentação com cerificação INMETRO. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a 
corrente de operação. 

6 310003 

BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com 
capacidade mínima 
de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 

Largura mínima: 300 mm; 
Profundidade mínima: 400 mm; 
Altura mínima da coluna: 600 mm; 
Capacidade mínima: 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). 

CARACTERÍSTICAS 
Selo e lacre de calibração do INMETRO. 
Grade de apoio/proteção para a coluna. 
Plataforma em aço inoxidável. 
Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou 

primer poliuretano. 
Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, 

em plástico. 
Desligamento automático. 
Deve possuir teclas de Zero e Tara. 
Pés reguláveis de borracha. 
Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga 

de possíveis 
impactos e sobrecargas acidentais. 
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Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da 
voltagem. 

Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) 
do aparelho. 

7 309969 

BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - B1 (PROINFÂNCIA) 
 
Descrição: 
Banco retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 
x 0.40, 
com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. 
O tampo confeccionado em MDF de 15 mm com re-engrosso de 30 
mm, 
revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formável 
de 0,6mm de 
espessura na cor Ibiza (referência L 156), acabamento de superfície 
texturizado e 
encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face 
inferior em 
laminado melamínico branco brilhante. 
A fixação do tampo é por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 ½” 
x 3/16” 
A estrutura em aço com pintura eletrostática de tinta epóxi em pó, na 
cor branca 
fosca, polimerizada em estufa. 
Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à 
estrutura 
através de encaixe. 
RECOMENDAÇÕES: 

Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de 
solda 
latão, acabamento liso e isento de escórias, configurando uma estrutura 
única, devendo receber tratamento anti-ferruginoso por fosfatização. 

Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e 
arredondar 
cantos agudos. 

As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, falhas de 
injeção, ou 
partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos 
atóxicos. 

A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de 
colagem “Hot Melt”, devendo receber acabamento fresado após 
colagem, 
configurando arredondamento dos bordos. 

Todas as unidades devem obter o Selo Identificador de Controle de 
Qualidade do fabricante e a garantia contra defeitos de fabricação de 
dois 
anos. 

Deverão ser rejeitados, lotes que apresentarem desconformidades 
ou 
defeitos de fabricação. 

Poderá ser aprovadas variações nas especificações, para 
adequação aos 
padrões de cada fabricante, desde que configure melhoria de qualidade 
em relação às especificações originais. 

12 



MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ: 37.465.556/0001-63. 
 

 

 

 

8 309995 

BATEDEIRA PLANETÁRIA 20 LITROS - BT2 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO: 

Batedeira planetária industrial, com capacidade para 20 litros, 
fabricada em 
conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho 
e 
Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 

Altura: 764mm 
Comprimento: 517mm 
Largura: 374mm 
Tolerância: +/- 15% 

Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em 

pintura 
epóxi. 

Cuba em aço inox. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com três níveis de velocidade. 
Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. 
Com batedor espiral, batedor raquete, batedor globo e escorregador 

para 
ingredientes. 

Grade de segurança que desliga a máquina ao ser levantada. 
Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional. 
Temporizador de 15 minutos. 
Proteção e velocidade inicial “antiplash. 
Acessórios inclusos. 
Voltagens (V): 230/60/1. 
Motor: ½ HP. 

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. 

Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da 
voltagem. 

1 

9 309998 

BATEDEIRA PLANETáRIA 5 LITROS - BT1 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO: 

Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade 
para 5 litros, 
fabricada em conformidade com a Norma Regulamentadora do 
Ministério do 
Trabalho e Emprego, NR 12 – Segurança no Trabalho em Máquinas e 
Equipamentos. 
Dimensões e tolerância: 

Largura: 240mm; 
Profundidade: 350mm; 
Altura: 420mm; 
Tolerância: +/- 15% 

Características construtivas: 
Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em 

pintura 
epóxi. 

Cuba em aço inox. 
Cabeçote basculante com trave para facilitar a remoção da cuba 

para 
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higienização. 
Sistema de engrenagens helicoidais. 
Com quatro níveis de velocidade. 
Movimento planetário. 
Sistema de troca de velocidade progressiva com polia variadora. 
Com batedor para massas leves, massas pesadas e batedor globo. 
Chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. 
Manipula trava/destrava. 
Com os seguintes acessórios inclusos: 
1 tacho em aço inox, com capacidade para 5 litros; 
1 batedor para massas leves; 
1 batedor plano para massas pesadas; 
1 batedor globo para claras, etc. 
Frequência: 50/60hz. 
Potência: 500wats. 
Voltagem: 110 ou 220V (monofásica). 

10 309984 

BEBEDOURO ELéTRICO CONJUGADO COM DUAS COLUNAS - 
BB1 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO: 

Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, 
acessível, com 
capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e 
certificado 
pelo INMETRO. 
Dimensões e tolerâncias: 

Altura: 960mm 
Altura parte conjugada: 650mm 
Largura: 660mm 
Profundidade: 291mm 
Tolerância: +/-10% 

Características construtivas: 
Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), 

com quebrajato. 
Gabinete em aço inox AISI 304. 
Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulagem 

de jato, 
sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira 
em 
haste para copo. 

Reservatório de água em aço inox AISI 304, bitola 20 (0,95mm de 
espessura, 
com serpetina (tubulação) em cobre (0,50mm de parede) externa, com 
isolamento em poliestireno expandido. 

Filtro de carvão ativado com vela sintetizada. 
Termostato com controle automático de temperatura de 4º a 15ºC 
Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico. 
Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de 

superaquecimento do sistema). 
Dreno para limpeza da cuba. 
Ralo sinfonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto. 
Voltagem: compatível com todas as regiões brasileiras. 
Capacidade aproximada: 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.). 
Não possuir cantos vivos, arestas ou quaisquer outras saliências 

cortantes ou 
perfurantes de modo a não causar acidentes. 

O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 
9050/2005, no que 
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couber. 
Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir 

selos 
INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, 
inclusive 
com eficiência bacteriológica “APROVADO”. 

O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser 
prejudicial à 
camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; Decreto 
Federal nº 
99.280 de 07/06/90, Resolução Conama nº 13 de 1995, Decreto 
Estadual nº 
41.269 de 10/03/97 e Resolução Conama nº 267 de 2000. É desejavel e 
preferencial que o gás refrigerante tenha baixo índice GWP ("Global 
Warming 
Potential" - Potencial de Aquecimento Global), conforme o Protocolo de 
Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05, devendo nesta 
opção utilizar o gás 
refrigerante "R600a". 

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 
elétricos 
compatíveis com a corrente de operação, estando de acordo com a 
determinação da portaria Inmetro nº 185, de 21 de julho de 2000, que 
determina 
a obrigatoriedade de todos os produtos eletroeletrônicos se adaptarem 
ao novo 
padrão de plugues e tomadas NBR 14136, a partir de 1º de janeiro de 
2010. 

Indicação da voltagem no cordão de alimentação. 

11 309960 

BERçO COM COLCHãO - BÇ1 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com 
rodízios. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm; 
Largura: 670 mm +/- 10 mm; 
Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm 

(+ou- 10 mm) sem 
considerar o rodízio. 
CARACTERÍSTICAS 

Selo do INMETRO; 
Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das 

cabeceiras e 
das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, secção 
circular de 1 
1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras 
horizontais 
superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem 
como alças 
para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 
5mm) 
considerando o eixo do tubo. 

Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular 
com dimensões de 
40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). 
Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 
18mm, 
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revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão 
(BP) na cor 
branca. 

Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos 
M6 e porcas 
soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. 
Ajuste do estrado 
em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de 
ferramentas. 

Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 
20mm nas partes 
horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em 
laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), texturizado na cor branca. 

Cabeceiras em MDP, em formato retangular, espessura de 18mm, 
revestidas nas 
duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) texturizado, 
na cor 
branca. 

Nas peças de MDP os topos devem ser encabeçados em todo 
perímetro com fita de 
bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxica, na mesma cor 
e tonalidade 
do laminado. Arestas usinadas configurando acabamento arredondado. 

Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de travas por pedal, 
injetados em nylon 
reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, 
injetadas em 
PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano 
injetado. 
Eixo dotado de rosca métrica. Sistema de travas nos dois sentidos, 
tanto na rodagem 
como no giro, através de mecanismo metálico. Eixos com sistema de 
rosca M12. 

Fixação dos rodízios às estruturas metálicas, por meio de porcas 
internas aos tubos. 
Estas porcas podem ser soldadas em chapas soldadas na parte interna 
dos tubos. 

12 309964 

CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 
(PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja 
removível. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Altura: 1050 mm +/- 50 mm; 
Largura: 560 mm +/- 50 mm; 
Profundidade: 680 mm +/- 50 mm; 
Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção 

lateral à 
superfície do assento; 

Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical; 
Ângulo do encosto: mínimo 60º em relação à horizontal (se menor o 

comprimento 
mínimo do encosto deve ser de 400 mm); 

Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. 
CARACTERÍSTICAS 

Suporta até 15 kg; 
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Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço 
carbono; 

Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona 
vinílica laminada com 
tecido; 
Braços ou dispositivo para proteção lateral; 

Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou 
articulada com 
bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos; 

Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou 
articulado; 

Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso 
emborrachadas. 

Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de 
pontos de retenção 
entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de 
fixação do cinto 
à cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a 
estabilidade da 
criança. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 
Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 
40 micrometros 
na cor cinza. 

13 309951 

CADEIRA FIXA COM BRAçOS - C7 (PROINFÂNCIA) 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; 
Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; 
Altura do assento: 430 mm +/- 10 mm; 
Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais 

saliente do apoio 
lombar); 

Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; 
Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; 
Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm. 
Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591. 
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 

100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 

Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico 
moldado a quente, 
contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 
1,5 mm cada. 

Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano 
expandido, colada 
à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com 
produto 
impermeabilizante hidro-repelente. 

Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com 
capas de plástico 
injetado, na cor preta. 

Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos 
com rosca 
métrica e porcas de cravar. 

Estrutura constituída de 4 pés, confeccionada em tubo de aço com 
costura, laminado 
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a frio, secção circular mínima 22,3 mm (7/8”), com espessura mínima de 
1,5 mm 
(chapa 16). 

Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na 
cor preta. 

Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas 
através de encaixe. 
Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. 

Sapatas articuladas para garantir o nivelamento em relação às 
variações do piso. 

Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem 
receber solda em 
toda a extensão da união. 

14 309956 

CADEIRA GIRATóRIA COM BRAçOS - C6 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de 
mecanismo amortecedor 
e regulador do assento e do encosto. 
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS 

Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm; 
Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm; 
Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm; 
Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais 

saliente do apoio 
lombar); 

Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm; 
Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm; 
Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm; 
Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591; 
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 

100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 

Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico 
moldado a quente, 
contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 
1,5mm cada. 

Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano 
expandido, colada 
à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com 
produto 
impermeabilizante hidro-repelente. 

Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com 
capas de plástico 
injetado, na cor preta. 

Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos 
com rosca 
métrica e porcas de cravar. 

Estrutura composta de: 
- Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto; 
inclinação do 
encosto variável em pelo menos 22º e do assento em pelo menos 8º 
com bloqueio 
em qualquer posição através de sistema de lâminas travadas por 
contato. Comando 
por alavanca. 
- Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, 
dotado de 
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dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. 
- Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. 
Curso mínimo 
do pistão de 100 mm. 
- Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento 
cônico. 
Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 
mm. 
- Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo), 
- Dispositivos de regulagens e alavancas com manoplas em material 
plástico injetado 
e desenho ergonômico. 

Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na 
cor preta. 

Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas 
através de encaixe. 
Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. 

Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem 
receber solda em 
toda a extensão da união. 
  

15 309950 

CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS 
(PROINFÂNCIA) 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Largura: 1310 mm; 
Altura mínima: 1287 mm; 
Comprimento: 1610 mm; 
Tolerância: ±10% (dez por cento). 

CARACTERÍSTICAS 
Selo do INMETRO. 
Peças multicoloridas. 
Não tóxico. 
Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos 

itens a seguir: 
janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com 
ferro, 
telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. 

Balcão externo na janela (apoio para os braços). 
O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de 

rotomoldagem, 
composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra 
raios solares 
e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a 
cor e 
resistência do produto. 

Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu 
acabamento. 

Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não 
se soltem 
facilmente, visando à segurança do usuário. 

Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos 
deverão possibilitar a 
reciclagem após o término da vida útil. 

1 

16 309946 

CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 

16 
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e 1,16m, 
composto de uma mesa e quatro cadeiras. 
- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em 
laminado 
melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico 
de baixa 
pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. 
- Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado 
ou em 
compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de 
aço. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA 

Largura: 800 mm; 
Profundidade: 800 mm; 
Altura: 460 mm; 
Espessura: 25,8 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para 

espessura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na 
face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento texturizado, 
na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em 
laminado 
melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. 

Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em 
PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com 
"primer" na 
face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, 
coladas com 
adesivo "Hot Melting”. 

Estrutura da mesa composta de: 
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com 
costura, secção 
circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm); 
- Travessas em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, 
secção retangular 
de 20 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm). 

Fixação do tampo à estrutura através de parafusos rosca máquina 
polegada, 
diâmetro de 1/4” x comprimento 2” , cabeça chata, fenda simples. 

Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na 
cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 

Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 
40 micrometros 
na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 

Largura do assento: 340 mm; 
Profundidade do assento: 260 mm; 
Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; 
Largura do encosto: 350 mm; 
Altura do encosto: 155 mm; 
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Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; 
Altura do assento ao chão: 260 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para 

espessura e +/- 
10mm para altura do assento ao chão. CARACTERÍSTICAS DA 
CADEIRA 

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de 
cargas minerais, 
injetados na cor laranja. 

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas 
internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada. 

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber 
revestimento na face 
superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, 
acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior 
em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de 
verniz 
poliuretano, inclusive nos bordos. 

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber 
revestimento nas duas 
faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, 
acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador seguido de 
verniz 
poliuretano. 

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
diâmetro de 20,7mm, 
em chapa 14 (1,9mm). 

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 
rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. 

Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de 
“repuxo”, diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. 

Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de 
cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso 
que assegure 
resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 
horas. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ 
Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, 
na cor cinza. 

17 309982 

CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO (4 UNIDADES) - 
CO3 (PROINFÂNCIA) 
 

12 
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Colchonete para salas de repouso, nas medidas de 185 cm de 
comprimento x 65 cm de largura e 5 cm de espessura, com 
revestimento externo 
resistente em Kourino na cor azul real, que permita lavagem e secagem 
rápida, 
deverá ser utilizado nas duas faces. 
A estrutura interna deve ser feita com lâmina de espuma selada D33. 
OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção dupla: 
ANTIÁCARO e 
ANTIALÉRGICA 

18 309952 

CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR (3 UNIDADES) - 
CO2 (PROINFÂNCIA) 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Comprimento: 1000 mm +/-5 mm; 
Largura: 600 mm +/-5 mm; 
Altura: 40 mm +/-10 mm. 

CARACTERÍSTICAS 
Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem 

colagem 
horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atóxico, na 
cor azul real, 
impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço 
impermeável. 

2 

19 309954 

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - CJA-01 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Conjunto para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 
1,16m, composto de 
uma mesa e uma cadeira. 
- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face 
superior de 
laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de 
balanceamento, 
montado sobre estrutura tubular de aço. 
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou 
em compensado anatômico moldado., montado sobre estrutura tubular 
de aço. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA 

Largura: 600 mm; 
Profundidade: 450 mm; 
Altura: 460 mm; 
Espessura: 19,4 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para 

espessura e +/- 6 
mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na 
face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, 
acabamento 
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face 
inferior em 
chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação 
de porcas 
garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. 

Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
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confeccionada em 
PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com 
"primer" na 
face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, 
colada com 
adesivo "HotMelting". 

Estrutura composta de: 
- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de 
aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em 
chapa 16 (1,5 
mm). 
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com 
costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 
31,75 mm ( 1 
1/4) em chapa 16 (1,5 mm). 
-Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção 
circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). 

Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca 
métrica M6 (diâmetro 
de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 
comprimento 47 mm, 
cabeça panela, fenda Phillips. 

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites 
de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na 
cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 

Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 
40 micrometros 
na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 

Largura do assento: 340 mm; 
Profundidade do assento: 260 mm; 
Espessura do assento: 7,2 mm a 9,1mm; 
Largura do encosto: 350 mm; 
Altura do encosto: 155 mm; 
Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm; 
Altura do assento ao chão: 260 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para 

espessura e +/- 
10mm para altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA 

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de 
cargas minerais, 
injetados na cor laranja. 

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas 
internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada. 

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber 
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revestimento na face 
superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, 
acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior 
em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de 
verniz 
poliuretano, inclusive nos bordos. 

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber 
revestimento nas duas 
faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, 
acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos com acabamento em 
selador 
seguido de verniz poliuretano. 

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
diâmetro de 20,7mm, 
em chapa 14 (1,9mm). 

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 
rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de 
“repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 16mm. 

Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de 
“repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 18mm. 

Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de 
cargas minerais, 
injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 

Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, 
na cor cinza. 

20 309947 

CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03 - CJA-03 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 
1,42m, composto de 
uma mesa e uma cadeira. 
- Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face 
superior de 
laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de 
balanceamento, 
montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em 
plástico injetado. 
- Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno 
injetado ou 
em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular 
de aço. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA 

Largura: 600 mm; 
Profundidade: 450 mm; 
Altura: 594 mm; 
Espessura: 19,4 mm; 
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Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para 
espessura e +/- 6 
mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na 
face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, 
acabamento 
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face 
inferior em 
chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação 
de porcas 
garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. 

Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em 
PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com 
"primer" na 
face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, 
colada com 
adesivo "HotMelting". 

Estrutura composta de: 
- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de 
aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em 
chapa 16 (1,5 
mm). 
- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com 
costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro de 
31,75mm ( 1 
1/4) em chapa 16 (1,5 mm). 
-Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção 
circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). 

Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, 
composto 
preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, 
podendo 
chegar até 100%, injetado na cor cinza. 

Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca 
métrica M6 (diâmetro 
de 6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6 mm), 
comprimento 47 mm 
cabeça panela, fenda Phillips. 

Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de 
“repuxo”, 
diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. 

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites 
de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12 mm. 

Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, isento de cargas 
minerais, injetadas na 
cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 

Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 
40 micrometros 
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na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 

Largura do assento: 400 mm; 
Profundidade do assento: 310 mm; 
Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; 
Largura do encosto: 396 mm; 
Altura do encosto: 198 mm; 
Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; 
Altura do assento ao chão: 350 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para 

espessura e +/- 
10mm para altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA 

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de 
cargas minerais, 
injetados na cor amarela. 

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas 
internas, com 
espessura máxima de 1,5mm. 

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber 
revestimento na face 
superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, 
acabamento texturizado, na cor amarela. Revestimento da face inferior 
em lâmina de 
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de 
verniz 
poliuretano, inclusive nos bordos. 

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber 
revestimento nas duas 
faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de 
espessura, 
acabamento texturizado, na cor amarela. Bordos com acabamento em 
selador 
seguido de verniz poliuretano. 

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
diâmetro de 20,7mm, 
em chapa 14 (1,9mm). 

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 
rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de 
“repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. 

Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de 
“repuxo”,diâmetro de 4,8mm, comprimento 22mm. 

Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de 
cargas minerais, 
injetadas na cor amarela, fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor.  

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 

Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, 
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na cor cinza. 

21 309955 

CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP-01 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. 
- Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de 
laminado 
melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de 
balanceamento, painel 
frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado 
melamínico de baixa 
pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. 
- Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado 
ou em 
compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de 
aço. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA 

Largura: 1200 mm; 
Profundidade: 650 mm; 
Altura: 760 mm; 
Espessura: 19,4 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para 

espessura e +/- 
10 mm para altura. 
CARACTERÍSTICAS DA MESA 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na 
face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, 
acabamento 
texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face 
inferior em 
chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação 
de porcas 
garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. 

Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido 
nas duas faces 
em laminado melamínico de baixa pressão – BP, acabamento frost, na 
cor cinza. 
Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm 
(espessura) 
admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e altura e +/- 0,6mm 
para 
espessura. 

Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, 
confeccionada em 
PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com 
"primer" na 
face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor cinza, 
colada com 
adesivo "Hot Melting". 

Estrutura composta de: 
- Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de 
aço carbono 
laminado a frio, com costura, secção semi-oblonga de 25mm x 60mm, 
em chapa 16 
(1,5 mm). 

4 
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- Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a 
frio, com 
costura, curvado em formato de “C”, com secção circular, diâmetro 
31,75mm (1 1/4”), 
em chapa 16 (1,5mm). 
- Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com 
costura, secção 
circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm). 

Fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas garra rosca 
métrica M6 (diâmetro 
de 6mm); 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), 
comprimento 47mm, 
cabeça panela, fenda Phillips. 

Fixação do painel à estrutura através de parafusos auto-atarraxantes 
3/16” x 5/8”, 
zincados. 

Aletas de fixação do painel confeccionadas em chapa de aço 
carbono em chapa 14 
(1,9 mm). 

Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites 
de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de 
cargas minerais, 
injetadas na cor cinza. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso. 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 

Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 
40 micrometros 
na cor cinza. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA 

Largura do assento: 400 mm; 
Profundidade do assento: 430 mm; 
Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; 
Largura do encosto: 396 mm; 
Altura do encosto: 198 mm; 
Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; 
Altura do assento ao chão: 460 mm; 
Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1mm para 

espessura e +/- 
10mm para altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA 

Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de 
cargas minerais, 
injetados na cor cinza. 

Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em 
compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas 
internas, com 
espessura máxima de 1,5mm cada. 

Quando fabricado em compensado, o assento deve receber 
revestimento na face 
superior de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8 mm 
de espessura, 
acabamento texturizado, na cor cinza. Revestimento da face inferior em 
lâmina de 
madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de 



MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ: 37.465.556/0001-63. 
 

 

 

 

verniz 
poliuretano, inclusive nos bordos. 

Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber 
revestimento nas duas 
faces de laminado melamínico de alta pressão, de 0,6mm a 0,8mm de 
espessura, 
acabamento texturizado, na cor cinza. Bordos revestidos com selador 
seguido de 
verniz poliuretano. 

Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, 
diâmetro de 20,7mm, 
em chapa 14 (1,9mm). 

Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de 
rebites de “repuxo”, 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 

Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de 
repuxo, diâmetro de 4,8mm, comprimento 19mm. 

Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de 
rebites de 
repuxo, diâmetro 4,8mm, comprimento 22mm. 

Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de 
cargas minerais, 
injetadas na cor cinza, fixadas à estrutura através de encaixe e pino 
expansor. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso, 
Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / 

Poliéster, 
eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 
micrometros, 
na cor cinza.  

22 309981 

ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM 
POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Escorregador para crianças a partir de três anos. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Largura: 590 cm; 
Altura mínima: 1152 mm; 
Comprimento: 2050 mm; 
Tolerância: ±10% (dez por cento). 

CARACTERÍSTICAS 
Selo do INMETRO 
Peças multicoloridas 
Não tóxico 
Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, 

que deve 
obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. 

Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais 
ou central. 

Corrimão incorporado à própria escada. 
Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. 

Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de 
rotomoldagem, 
composto com aditivos anti-estático e aditivo anti-UV que protejam 
contra raios 
solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), 
garantindo a cor e a 

1 
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resistência do produto. 
O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no 

topo da escada. 
Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos 

deverão possibilitar a 
reciclagem após o término da vida útil. 

23 309996 

ESPREMEDOR DE FRUTAS CíTRICAS - EP (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo 
coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de 
extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e 
limão. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 

Altura máxima: 330 mm; 
Diâmetro/ largura máxima: 300 mm; 
Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. 

CARACTERÍSTICAS 
Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. 
Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. 
Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, 

alumínio ou plástico. 
Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. 
Motor de, no mínimo, 1/4 HP. 
Base antiderrapante. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a corrente de operação. 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem. 
Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. 

1 

24 309992 

FOGãO 04 BOCAS DE USO DOMéSTICO - FG2 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO: 

Volume do forno: 62,3 litros 
Classificação Energética: Mesa/ forno: A/B 
Mesa: 
Queimador normal (1,7 kW):3 
Queimador família (2 kW):1 
Forno: 
Queimador do forno 2,4 
Dimensões aproximadas: 87x 51x 63 cm (AxLxP) 
Peso aproximado: 28,4 Kg 

1 

25 309986 

FOGãO INDUSTRIAL 06 BOCAS - FG1 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Fogão comercial central de 6 queimadores com 2 fornos, alimentado 
por GLP (gás 
liquefeito de petróleo) ou gás natural. 
DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito 
ao espaço disponível para a 
instalação do equipamento. 
Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste 
fogão é de 1 metro. 

Largura máxima*: 1850 mm; 
Profundidade máxima*: 1350 mm; 
Grelhas mínimo: 400 mm x 400 mm; 

1 
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Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio 
adequado de 
panelas com diâmetro a partir de 300 mm; 

Diâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; 
Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. 

PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 
2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; 
2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. 

CARACTERÍSTICAS 
Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). 
Com dois fornos e torneiras de controle no lado frontal, fixada em 

tubo de 
alimentação (gambiarra). 

Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural 
(segundo demanda). 

O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada 
de forma 
indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através 
de uma das 
seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. 

Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. 
Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” 

de espessura. 
Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de 
material 
polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 
50 mm do 
piso. 

Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, 
em chapa 16 
(1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, 
formando um 
quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox. 

Quadro superior composto por travessas em perfil “U” de aço inox 
em chapa 18 
(1,25mm), tendo as travessas longitudinais 60 mm de altura e as 
transversais180mm 
de altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés 
através de 
parafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-
se no painel 
de fechamento lateral do fogão. 

Tampo (tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 
(1,90mm), obtida 
através de corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as 
grelhas em 
número de seis. 

Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por perfil “L” 
em chapa 14 
(1,90mm), de abas iguais de 1 1/4” x 1/16” de espessura, fixados por 
solda a ponto 
na forma de “V” ao longo da superfície inferior do tampo. Os reforços 
devem ser 
aplicados no perímetro do tampo, bem como em suas divisões internas. 

Fixação do tampo aos pés, através de quatro cantoneiras de aço 
inox soldadas à 
face inferior do tampo e fixadas aos pés através de parafusos e porcas 
de aço inox. 
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Conjunto de apoio dos queimadores em aço inox, com 40 mm de 
largura e 1/8” de 
espessura, com furação para encaixe. 

Bandejas coletoras em aço inox, chapa 20 (0,90 mm) com puxador 
desenvolvido na 
própria peça. 

Conjunto de guias corrediças em aço inox para as bandejas 
coletoras, chapa 18 
(1,25 mm). 

Grade inferior em aço inox para panelas, constituídos por perfil “U” 
em chapa 20 
(0,90 mm), com 70 mm de largura, e espaçamento máximo de 130 mm. 

Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em 
número de seis. 

Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 1/4” x 1/8” e de 
parafusos auto 
atarraxantes de aço inox. 

Tubo de distribuição em aço inox com diâmetro interno de 1”, fixado 
ao fogão por 
meio de quatro suportes em ferro fundido, fixados à estrutura através de 
parafusos 
sextavados e porcas em aço inox. O tubo de distribuição deverá ser 
instalado na 
parte frontal do fogão e a entrada do gás se fará através de conexão 
tipo “L” 
(cotovelo), de 1”, com redução para 1/2”, situada no ponto médio da 
lateral do fogão. 
Ao cotovelo deverá ser acoplado um niple duplo de 1/2” que por sua 
vez, deverá ser 
conectado ao terminal de acoplamento quando da instalação do fogão. 

Alimentação do fogão através de terminal de acoplamento em tubo 
metálico flexível 
para condução de gases conforme ABNT NBR 14177 - Tubo flexível 
metálico para 
instalações de gás combustível de baixa pressão. 

Fogão e fornos com estrutura nas laterais e atrás em chapa em inox 
304. 

Três queimadores duplos, compostos de queimador tipo “cachimbo” 
de 300g/hora 
conjugado com queimador tipo “coroa” de 300g/h, perfazendo por boca, 
a 
capacidade de 600g/hora de GLP, dotados de espalhadores de 
chamas. E três 
queimadores simples, compostos de queimador tipo “coroa” de 300g/h. 

Queimador do forno tubular em forma de “U”, com diâmetro de 1”, e 
capacidade de 
queima de 800g/h. 

Torneiras de controle tipo industrial, 3/8” x 3/8” reforçadas, fixadas e 
alimentadas 
pela gambiarra. 

Cada queimador deverá ser dotado de torneira individual. Os 
queimadores 
conjugados devem possuir duas torneiras de controle. Todas as 
torneiras deverão ter 
limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, assim como 
identificação de 
intensidade das chamas. Torneira do forno deve possuir identificação 
diferenciada 
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para fácil localização, além da identificação para controle de 
temperatura. 

Bicos injetores de rosca grossa. Reguladores de entrada de ar 
fixados a cada injetor. 

Os queimadores do fogão e do forno devem possuir um dispositivo 
“supervisor de 
chama” que mantém aberto o fornecimento de gás para o queimador e 
fecha 
automaticamente o fornecimento caso haja a extinção acidental da 
chama. O 
dispositivo “supervisor de chama” deve ser fabricado de acordo com a 
norma técnica 
ABNT NBR 15076 - Dispositivo supervisor de chama para aparelhos 
que utilizam gás 
como combustível. 

26 310001 

FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA) 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 

Largura mínima: 5000 mm; 
Altura mínima: 2900 mm; 
Profundidade mínima: 3900 mm; 
Volume mínimo: 30 litros. 

CARACTERÍSTICAS 
Gabinete monobloco em aço galvanizado revestido interna e 

externamente com 
pintura eletrostática em pó, na cor branca. 

Iluminação interna. 
Painel de controle digital com funções pré-programadas. 
Timer. 
Relógio. 
Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura. 
Dispositivos e travas de segurança. 
Sapatas plásticas. 
Prato giratório em vidro. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a 
corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da 
voltagem. 

2 

27 309999 

FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, 
com sistema frostfree 
(degelo automático). Temperatura de operação: entre 0 °C e +7°. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito 
ao espaço disponível 
para a instalação do equipamento. 

Largura máxima: 750 mm; 
Capacidade total mínima: 450 litros. 

CARACTERÍSTICAS 
Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo 

“frostfree” (que não 
precisa descongelamento), com uma porta. 

Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no 
mínimo, entre -16°C 

1 
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e -24°C. 
Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço 

inox, em chapa 
22 (0,79 mm). 

Isolamento do gabinete de poliuretano injetado. 
Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de 

borracha resistente. 
Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 

(0,79 mm). 
Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima 

de 45 mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3. 

Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de 
gaxeta magnética 
sanfonada. 

Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com 
travamento automático, 
ou sistema de imã resistente ao peso da porta. 

Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para 
evitar a 
condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, 
intercambiável. 

Sistema de controle de temperatura por meio de termostato 
regulável, dotado de 
termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. 
de refrigeração com unidade compressora selada. 

Compressor hermético de, no mínimo, 1/3 HP, monofásico 127 V ou 
220 V (conforme 
tensão local). 

Temporizador para degelo, dotado de compressor hermético 
monofásico de 127 V ou 
220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo 
automático 
(sistema“frost-free”). 
Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do 
equipamento. 

Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. 
Quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção 

circular com 
diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. 

As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos 
em aço inox que 
possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 
mm). 

Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 
(0,79mm). A base deve 
ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer 
líquido 
derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu 
escoamento. 

Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção 
do sistema de 
refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, 
programador, 
termômetro digital e controle de temperatura. 

Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para 
compressão dos fios. 

Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de 
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braçadeiras. 
Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que 

permitam a 
otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. 

Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da 
voltagem. 

Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. 

28 309957 

GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA 
(PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Largura: 400 mm; 
Altura: 470 mm; 
Comprimento: 1110 mm; 
Tolerância: ±10% (dez por cento). 

CARACTERÍSTICAS 
Selo do INMETRO. 
Peças multicoloridas. 
Não tóxico. 
Gangorra em monobloco para duas crianças. 
Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, 

evitando 
acidentes. 

Base antiderrapante para apoio dos pés. 
Assento anatômico e antiderrapante com ressaltos nas 

extremidades para reduzir a 
possibilidade de a criança cair para trás. 
Produto deverá ser fabricado em olietileno pelo processo de 
rotomoldagem, 
composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra 
raios solares 
e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a 
cor e a 
resistência do produto. 

Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu 
acabamento. 

Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos 
deverão possibilitar a 
reciclagem após o término da vida útil. 

1 

29 309985 

GELADEIRA DE USO DOMéSTICO FROSTFREE - RF2 
(PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de 
refrigeração “frostfree” 
(degelo automático) com capacidade mínima de 410 litros. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito 
ao espaço disponível para a 
instalação do equipamento. 

Largura máxima: 750 mm; 

2 
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Capacidade total: mínima de 410 litros. 
CARACTERÍSTICAS 

Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). 
Refrigerador vertical combinado, linha branca. 
Sistema de refrigeração “frostfree”. 
Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa 

de aço com 
acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. 

Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com 
relevos para suporte 
das prateleiras internas deslizantes. 

Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material 
resistente. 

Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e 
reguláveis. 

Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, 
verduras ou 
legumes. 

Sistema de fechamento hermético. 
Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. 
Dobradiças metálicas. 
Sapatas niveladoras. 
Sistema de controle de temperatura ajustável. 
Sistema de degelo “frostfree”. 
Gás refrigerante R600a ou R134a. 

Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis 
com a 
corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da 
voltagem. 

30 310002 

GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 
(PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Refrigerador vertical de quatro portas e capacidade mínima de 1000 
litros, com 
sistema frost-free (degelo automático). Temperatura de operação: entre 
0 °C e +7°. 
DIMENSÕES BÁSICAS* E CAPACIDADE 
*Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito 
ao espaço disponível para a 
instalação do equipamento. 

Largura máxima: 1250 mm; 
Capacidade total: mínima de 1000 litros. 

CARACTERÍSTICAS 
Gabinete com quatro portas. 
Refrigerador vertical em aço inox com sistema “frostfree” (degelo 

automático, que 
não precisa descongelamento). 

Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço 
inox, em chapa 
22 (0,79 mm). 

Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura 
mínima de 55 mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3. 

Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de 
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borracha resistente. 
Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 

(0,79 mm), 
batente das portas com medidas 55 cm de largura, 65 cm de altura, 
com tolerância 
+/- 5%. 

Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima 
de 45 mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3. 

Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de 
gaxeta magnética 
sanfonada. 

Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com 
travamento automático, 
ou sistema de imã resistente ao peso da porta. 

Barreira térmica em todo o perímetro dos batentes das portas para 
evitar a 
condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, 
intercambiável. 
Sistema de controle de temperatura por meio de termostato regulável, 
dotado de 
termômetro digital, com posicionamento frontal de fácil acesso. 

Sistema de refrigeração completa com unidade compressora selada, 
com forçador 
de ar (ar forçado) situado na parte superior interna do refrigerador. 

Temporizador para degelo com o evaporador situado na parte frontal 
do aparelho, 
com degelo por resistência, com condensadores em cano de cobre em 
volta por 
transmissão térmica convectiva, dotado de compressor hermético de, 
no mínimo, 1/2 
HP, monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local), com sistema 
de ar forçado 
e degelo automático (sistema “frost-free”). 

Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do 
equipamento. 

Gás refrigerante R600a, R134a ou R290. 
Oito prateleiras removíveis em grade de aço inox, perfil de seção 

circular com 
diâmetro de 1/4”. Distância máxima de 25 mm entre arames. 

As paredes internas do gabinete devem ser dotadas de dispositivos 
em aço inox que 
possibilitem o ajuste de altura das prateleiras a cada 70 mm (+/- 10 
mm). 

Piso interno do gabinete revestido em aço inox, em chapa 22 
(0,79mm). A base deve 
ter formato de bandeja com rebaixo para o direcionamento de qualquer 
líquido 
derramado no interior do gabinete para o dreno, com vistas ao seu 
escoamento. 

Painel superior em aço inox, em chapa 22 (0,79mm), para proteção 
do sistema de 
refrigeração e elétrico do equipamento, com comando automatizado, 
programador, 
termômetro digital e controle de temperatura. 

Conexões de fiação com bornes dotados de parafusos para 
compressão dos fios. 

Todo o sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de 
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braçadeiras. 
O equipamento deve ser projetado para a temperatura de trabalho 

de até + 8ºC 
quando submetido a ambientes de até + 43ºC. 

Devem ser utilizados componentes (sistema de refrigeração) que 
permitam a 
otimização no consumo de energia durante a sua vida útil. 

Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a 
corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da 
voltagem. 

Cordão de alimentação com, no mínimo, 2,0 m de comprimento. 

31 309948 

GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA) 
 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Diâmetro: 1000 mm; 
Altura mínima: 495 mm; 
Tolerância: ±10% (dez por cento). 

CARACTERÍSTICAS 
Selo do INMETRO. 
Peças multicoloridas. 
Não tóxico. 
Peça composta por três partes: base, assentos e volante. 
Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os 

assentos e entre a 
base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. 

Volante central fixo. 
Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e 

de maneira 
segura para os usuários. 

Três assentos anatômicos e antiderrapantes. 
Apoio para os pés. 
Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de 

rotomoldagem, 
composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra 
raios solares 
e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a 
cor e a 
resistência do produto. 

Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu 
acabamento. 

Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos 
deverão possibilitar a 
reciclagem após o término da vida útil. 
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32 310004 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8L - LQ1 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo 
monobloco, indicado para 
triturar alimentos leves com adição de líquido. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 

Altura máxima: 750 mm; 
Largura máxima: 460 mm; 
Profundidade máxima: 380 mm; 
Capacidade volumétrica: 8 litros. 

1 
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CARACTERÍSTICAS 
Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça 

única (monobloco), 
sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. 

Flange do copo em material plástico injetado. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, 

com bordas 
rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo 
que não haja 
retenção de resíduos. 

Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem 
frestas de modo a 
evitar o acúmulo de resíduos. 

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 
mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 
mm, flange 
superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange 
posicionado de 
modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. 

Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. 
Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas 

poderão ser de bronze 
ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a 
durabilidade 
do conjunto). 

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve 
ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de 
fixação em aço 
inox. 

Interruptor liga/desliga. 
Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a 
corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da 
voltagem. 

Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. 

33 309988 

LIQUIDIFICADOR SEMI-INDUSTRIAL 2 LITROS - LQ2 
(PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Liquidificador comercial com gabinete em aço inox e copo 
monobloco, indicado para 
triturar alimentos leves com adição de líquido. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 

Altura máxima: 750 mm; 
Largura máxima: 460 mm; 
Profundidade máxima: 380 mm; 
Capacidade volumétrica: 8 litros. 

CARACTERÍSTICAS 
Copo removível confeccionado em chapa de aço inox, em peça 

única (monobloco), 
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sem soldas, com espessura de, no mínimo, 1 mm. 
Flange do copo em material plástico injetado. 
Alças em aço inox, espessura de chapa de, no mínimo, 1,25 mm, 

com bordas 
rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo 
que não haja 
retenção de resíduos. 

Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem 
frestas de modo a 
evitar o acúmulo de resíduos. 

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 
mm, com dobras 
estruturais que permitam a limpeza interna. 

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6 
mm, flange 
superior e da base em material plástico injetado. Dreno da flange 
posicionado de 
modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. 

Sapatas antivibratórias em material aderente e antiderrapante. 
Eixo e porca fixadora do eixo da faca em aço inox (as buchas 

poderão ser de bronze 
ou outro material apropriado que garanta o desempenho mecânico e a 
durabilidade 
do conjunto). 

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve 
ser removível 
para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. 
Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de 
fixação em aço 
inox. 

Interruptor liga/desliga. 
Motor monofásico de, no mínimo, 1/2 HP. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 

compatíveis com a 
corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da 
voltagem. 

Cordão de alimentação com, no mínimo, 1,5 m de comprimento. 

34 309989 

MáQUINA DE LAVAR LOUCAS INDUSTRIAL TIPO MONOCAMARA - 
LV (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO: 

Lava louça industrial, tipo monocâmara. 
Dimensões e tolerância: 
Da máquina 

Largura: 595mm 
Profundidade: 615mm 
Altura: 840mm 

Espaço útil de lavagem 
Largura: 495mm 
Profundidade: 495mm 
Altura: 340mm 
Tolerância: +/-20% 

Características construtivas: 
Operações: lavagem e enxágue, realizados através de braços 

giratórios 
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superiores e inferiores. 
Produção mecânica: 576 pratos ou 270 bandejas ou 3.200 talheres 

ou 1.152 
copo/hora. 

Capacidade por gaveta: 33 pratos (Ø 190mm) 18 pratos (Ø 300mm) 
ou 9 
bandejas ou 100 talheres ou 36 copos (Ø 70mm) ou 50 xícaras (Ø 
60mm). 

Capacidade mecânica: mínima de 32 ciclos (gavetas por hora). 
Tempo de ciclo: (lavagem + enxágue): 112 segundos. 
Painel de comando: uma tecla liga/desliga e uma de operação. 
Auto-star: que inicia automaticamente o ciclo ao se fechar a porta. 
Porta rígida e resistente para apoio das gavetas na carga e 

descarga de louças. 
Controles automáticos: de tempo de ciclo, do nível de água do 

tanque de 
lavagem e das temperaturas das águas da lavagem e do enxágue. 

Segurança: interruptor que interrompe o ciclo caso a porta seja 
aberta. 

Filtro de moto-bomba de lavagem, dreno, braços de lavagem e 
enxágue e 
tampões desses braços removíveis manualmente, sem necessidade de 
ferramentas. 

Aquecimento de água para lavagem e enxágue: elétrico. 
Temperatura da água para lavagem: de 55º a 65ºC 
Temperatura da água para enxágue: de 80º a 90ºC 

Potência da bomba de lavagem: 1cv. 
Potência da bomba de enxágue: 0,5cv. 
Acessórios 
Aquecedor elétrico de água e enxágue. 
Conjunto pressurizador de enxágue. 
Kit de gavetas, contendo 01 gaveta (rack´s) de pinos para pratos e 

bandejas; ½ 
gaveta (rack) lisa para cumbucas, molheiras e peças de tamanhos 
diversos. 

Kit de instalação contendo mangueiras de água e esgoto e cabo 
elétrico com 1 
metro de comprimento, no mínimo. 

Acessórios opcionais 
Gavetas (rack´s) para copos em tamanhos diversos; 
Gavetas (rack´s) para 200 talheres em pé. 
Estrutura de apoio em aço inoxidável. 
Cobertura H: acréscimo de 6cm na altura de lavagem. 
Kit 440 volts. 
Termômetros digitais. 

35 309993 

MáQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 8 KG - MQ 
(PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO: 

Capacidade de roupa seca: 8Kg 
Consumo de energia: 0.24 kWh (110V) / 0.25 kWh (220V) 
Consumo de energia mensal: 8.16 kWh/mês (110V) / 7.83 kWh/mês 

(220V) 
Cor: branca 
Potência: 550.0 W (110/220V) 
Rotação do Motor - Centrifugação: 750 rpm 
Dimensões aproximadas: 103,5x62x67cm (AxLxP) 
Peso aproximado: 40,5Kg 
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36 309978 

MESA DE REUNIãO - M7 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido 
de laminado 
melamínico, montada sobre dois pés. 
DIMENSÕES E TOLERÃNCIAS 

Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm; 
Altura: 750 mm +/- 5 mm; 
Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e 

atendimento às 
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima 
de 730 mm; 

Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm; 
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 

100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 

Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face 
inferior com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado 
melamínico de 
alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, 
acabamento texturizado. 

Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor 
cinza ou branco, 
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se 
pequenas variações 
decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O 
perfil deve ser 
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas 
superfícies. 

Estrutura constituída de: 
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os 
mesmos. 
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 
buchas metálicas. 

Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. 
Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, 

fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de 
ferramentas. 

Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção 
ou partes 
cortantes. 

Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na 
cor cinza ou preta. 

Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem 
receber solda em 
toda a extensão da união. 

1 

37 309945 

MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (PROINFÂNCIA) 
 
Mesa de trabalho com tampo retangular em MDF revestido de laminado 
melamínico, 
montada sobre suporte metálico com dois pés. DIMENSÕES E 
TOLERÃNCIAS 

Tampo retangular: 1200 x 600 mm +/- 10 mm; 
Altura: 750 mm +/- 5 mm; 
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Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e 
atendimento às 
exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o 
tampo: mínima 
de 730 mm; 

Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm; 
Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 

100 micrometros 
CARACTERÍSTICAS 

Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face 
inferior com laminado 
melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado 
melamínico de 
alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, 
acabamento texturizado. 

Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor 
cinza ou branco, 
com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se 
pequenas variações decorrentes das características de cada material 
(brilho, textura). O perfil deve ser 
encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas 
superfícies. 

Estrutura constituída de: 
- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os 
mesmos. 
- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com 
buchas metálicas. 

Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. 
Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, 

fixadas através de 
encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de 
ferramentas. 

Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na 
cor cinza ou preta. 

Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem 
receber solda em 
toda a extensão da união. 

38 309953 

MESA RETANGULAR MONOBLOCO - M1 (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO: 
Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 
0.80, 
com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo 
confeccionado em 
MDF de 15mm com re-engrosso de 30mm, revestido em sua face 
superior em 
laminado melamínico pós formável de 0,6mm de espessura na cor 
salmão (referência 
L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita 
de bordo em 
PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico 
branco brilhante. 
A fixação do tampo será por meio de parafusos auto-atarrachantes de 2 
½” x 3/16” 
A estrutura em aço de pintura eletrostática com tinta epóxi em pó, na 
cor branca 
fosca, polimerizada em estufa. 
Ponteiras de acabamento em polipropileno na cor branca, fixado à 
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estrutura 
através de encaixe. 

39 309991 

MIXER DE ALIMENTOS - MX (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Mixer de alimentos para preparo de sucos, vitaminas e massas 
leves. 
DIMENSÕES 

Altura máxima: 400 mm; 
Largura máxima: 150 mm; 
Profundidade máxima: 320 mm; 
Volume mínimo do copo: 600ml. 

CARACTERÍSTICAS 
Cabo (alça) ergonômico. 
Lâminas destacáveis em aço inox de dupla ação, possibilitando 

cortar na vertical e 
na horizontal. 

Recipiente para trituração em aço inox ou acrílico. 
Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha. 
Base antirespingos. 
Botão turbo. 
Motor com potência mínima de 350W. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 

elétricos compatíveis 
com a corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da 
voltagem. 
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40 309983 

POLTRONA INDIVIDUAL ESTOFADA - PO (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de 
apoio de braços. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm; 
Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm; 
Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 

mm; 
Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm; 
Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm; 
Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -

2º e -7º; 
Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90º / 

máximo 110º; 
Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm 

/ máxima 200 
mm; 

Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. 
CARACTERÍSTICAS 

Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com 
secção retangular, 
com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima 
de 1,5mm. 
Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, 
polimerizada 
em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. 

4 
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Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com secção 
circular com 
diâmetro mínimo de 2”, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em 
contato com 
o piso em plástico injetado. 

Base de sustentação do assento e do encosto em percintas 
elásticas. 

Laterais (braços), suporte do assento e suporte do encosto, de 
formato prismático. 
Cada um destes elementos deve ser inteiramente revestido em couro 
sintético, 
exceto a parte inferior do assento que deve ser revestida de tecido não 
tecido (TNT) 
de gramatura mínima de 70g/m². As superfícies revestidas em couro 
sintético devem 
receber camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 
10 mm), de 
modo que toda a superfície do móvel seja almofadada. No apoio de 
braços (parte 
superior das laterais) a espuma deverá ser de no mínimo 30 mm de 
espessura e 
possuir densidade mínima D-23. 

Almofada do assento confeccionada em espuma de densidade D-33, 
com mínimo de 
100 mm de espessura, revestida com couro sintético, dotada de uma 
subcamada de 
tecido não tecido (TNT). Almofada do encosto confeccionada em 
espuma de 
densidade D-26 com mínimo de 100 mm de espessura, revestida com 
couro 
sintético, dotada de uma subcamada de tecido não tecido (TNT). 

As almofadas deverão ser fixadas de forma permanente, mas não 
devem apresentar 
áreas em suas laterais que possam acumular sujidades. 

Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado 
internamente 
com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura 
mínima de 
0,8mm, de odor neutro, na cor bege, padrão PANTONE 16-1406 TPX. 

41 310000 

PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRíFUGA (DOMéSTICO) - MT 
(PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo 
doméstico. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 

Diâmetro/ largura máxima: 400 mm; 
Altura máxima: 420 mm; 
Profundidade máxima: 420 mm; 
Volume mínimo: 1,5 litros. 

CARACTERÍSTICAS 
Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. 
Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima 

para 1,5l litros de 
ingredientes líquidos. 

Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e 
verduras inteiras. 

Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o 
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controle preciso da 
duração e frequência do processamento. 

Trava de segurança. 
Cabo com armazenamento integrado. 
Base firme com pés antideslizantes (ventosa). 
Motor com potência mínima de 700W. 
Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores 

elétricos compatíveis 
com a corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da 
voltagem. 
ACESSÓRIOS 

Batedor para mistura de massas leves e pesadas; 
Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e 

verduras; 
Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios; 

Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para 
misturar, triturar 
e mexer ingredientes variados; 

Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve 
e maionese. 

42 309997 

PURIFICADOR DE áGUA - PR (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Purificador/ bebedouro de água refrigerado. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE 

Altura máxima: 410 mm; 
Largura máxima: 315 mm; 
Profundidade máxima: 370 mm; 
Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 l/h. 

CARACTERÍSTICAS 
Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem 

os particulados 
da água e o cloro livre. 

Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação 
vigente. 

Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com 
regulagem para 
diferentes níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira. 

Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos. 
Câmara vertical de filtragem e purificação. 
Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e 

acabamento em 
pintura eletrostática a pó. 

Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV. 
Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora. 
Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²). 
Temperatura de trabalho: 03 à 40º C. 
Componentes para fixação e instalação: 

- canopla; conexões cromadas; buchas de fixação S8; parafusos; 
redutor de vazão; 
adaptadores para registro: flexível e mangueira. 

Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir 
selos INMETRO, 
comprobatórios de conformidade com a legislação vigente, inclusive, 
com eficiência 
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bacteriológica “APROVADO”. 
Gás refrigerante R600a ou R134a. 

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis 
com a corrente de operação. 

Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da 
voltagem. 

43 309980 

TúNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) 
 
DESCRIÇÃO 

Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Largura: 870 mm; 
Altura mínima: 870 mm; 
Comprimento: 2140 mm; 
Tolerância: ±10% (dez por cento). 

CARACTERÍSTICAS 
Selo do INMETRO. 
Peças multicoloridas. 
Não tóxico. 
Túnel em estrutura curva. 
Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização 

interna e com 
possibilidades de expansão. 

Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. 
Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo 
antiestático e 
aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento 
provocado pelo 
tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. 

O túnel deverá apresentar diversos formatos. 
Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu 

acabamento. 
Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos 

para que não se 
soltem facilmente, visando segurança dos usuários. 

Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos 
deverão possibilitar a 
reciclagem após o término da vida útil. 
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6 — PRAZO DE ENTREGA DOS ITENS: 

6.1. A entrega dos produtos deverá ser feita no local indicado na solicitação pela Secretaria 

competente, no prazo máximo de até 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data do 
recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, 
devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela Prefeitura. 

6.1.1. Em caso de emergência os mesmos deverão ser entregues em até 05 (CINCO) 
dias corridos. 
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6.2. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues conforme solicitado pelo 
departamento responsável da PREFEITURA. 

6.2.1. No ato da entrega, a contratada deverá trazer descrito na parte exterior das 
embalagens o número da Nota Fiscal a que se refere, para agilidade na conferência por 
parte do Setor responsável. 

6.2.2. No campo “Observação” da Nota fiscal deverá conter o número da Ordem de 
Fornecimento expedida pela solicitante, ao qual a Nota Fiscal se refere.  

6.2.4. O prazo de validade garantia deverá ser de, no mínimo, 12 (doze) meses, 
contados a partir da data da entrega.  

6.2.5. Os Produtos deverão ser entregues em embalagens originais e deverão conter nas 
respectivas embalagens as seguintes informações: 

6.2.6. Se os itens forem fornecidos em caixas, deverá constar na Nota Fiscal a quantidade 
dentro de cada caixa e a quantidade de caixas. 

6.3. As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do 
contrato, mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes. 

6.4. O transporte e a descarga dos bens correrão por conta da CONTRATADA, sem 
qualquer custo adicional a Prefeitura. 

6.5. O recebimento dos materiais será de forma provisória, sendo o mesmo recebido de 
forma definitiva, a partir, da certificação da Nota Fiscal, pelo fiscal do Contrato e/ou 
suplente.  

7 — PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: 

7.1. O registro de preços terá validade por 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
assinatura da ARP/Contrato. 

8 — CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

8.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 
(trinta) dias, contados a partir da entrega do produto solicitado e emissão da referida Nota 
Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal responsável.  

8.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais 
das referidas certidões: 

a) Certidão do FGTS/CRF;  
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b) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais;  

c) Dívida Ativa da União;  

d) Certidão negativa de débito, relativos às contribuições previdenciárias. 

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 
inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da 
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

8.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta aos sítios eletrônicos 
oficiais para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

8.4.1. Constatando-se, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 
notificação, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua situação 
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por 
igual período, a critério da contratante. 

8.4.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade 
fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento 
a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir 
o recebimento de seus créditos.   

8.4.2.1. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à 
rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à 
contratada a ampla defesa.  

8.4.3. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 
normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não 
regularize sua situação.   

8.4.3.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por 
motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 

8.4. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

8.4.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar nº. 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 
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à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 
tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

9 — DO REAJUSTE DE PREÇOS: 

9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de 
Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-
financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no 
máximo o repasse do percentual determinado. 

9.2. Durante o período de validade, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 

9.3. A contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-
se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, 
porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as 
obrigações pactuadas no presente instrumento. 

9.4. À contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para 
a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou 
previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as 
obrigações contraídas por ela. 

9.5. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 

9.6. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a prefeitura 
solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço 
registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 

9.7. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os 
Fornecedores registrados para negociar o novo valor. 

9.7.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão 
Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a 
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de 
negociação. 

10 — DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES: 

a) Do fornecedor dos produtos: 
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10.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 
e sua proposta, assumindo exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto; 

10.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 
prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 
modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990); 

10.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 

10.1.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 

10.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

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

b) Da Prefeitura: 

10.2. Proceder ao pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

10.2.1. A fiscalização e acompanhamento do contrato serão de responsabilidade desta 
Prefeitura Municipal, através do fiscal de contrato designado pela autoridade competente; 

10.2.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 

10.2.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas 
fiscais/faturas; 

10.2.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento; 
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10.2.5. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado. Assim como não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução 
do presente Termo de Contrato. 

11 — CONDIÇÕES ESPECIAIS: 

11.1. As empresas participantes do processo licitatório deverão apresentar na proposta de 
preços obrigatoriamente a marca e o modelo para o produto cotado; 

11.2. O produto estará sujeito à aceitação pela Secretaria competente, a qual caberá o 
direito de recusar, caso o produto não esteja de acordo com o especificado; 

11.3. O embargo do recebimento definitivo dos bens não implicará dilação do prazo de 
entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso; 

11.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade dos 
produtos fornecidos; 

12 — DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS: 

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº. 10.520, de 2002, a Contratada 
que: 

12.1.1. Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação; 

12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.5. Cometer fraude fiscal; 

12.2. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento 
ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº. 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 
da Lei 8.666/93, quais sejam: 

12.2.1. O atraso injustificado na entrega sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à 
multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 
cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº. 8666/93, sobre o valor do contrato/ARP. 

12.2.2. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com a Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE /MT e poderá cumular com as demais 
sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 12.3, “b”. 
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12.3. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento do produto, objeto desta 
licitação, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas 
previstas no artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do contrato/ARP; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE /MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite 
máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 
87 da Lei nº. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002. 

12.4. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de NOVA MONTE 
VERDE/MT, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com 
esta Prefeitura; 

12.5. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados 
judicialmente. 

12.6. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de 
fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos 
procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 
10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas 
cumulativamente: 

12.6.1. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 

12.6.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a 
paralisação do fornecimento. 

12.7. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo; 
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12.8. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada, da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de NOVA 
MONTE VERDE /MT. 

12.9. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas (DOC TCE) e/ou Diário Oficial Eletrônico 
dos Municípios - Mato Grosso (AMM) as sanções administrativas previstas no item 12.3, “c” 
e “d”, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 

12.10. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 
1993, as empresas ou profissionais que: 

12.10.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

12.10.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

12.10.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

12.11. 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. 

12.12. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 

12.13. 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 Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

12.14. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo.  

12.15. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº. Lei 
nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

12.16. O processamento do Processo Administrativo não interfere no seguimento regular 
dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos 
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à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 
ou sem a participação de agente público.  

13 — DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:  

13.1. A PREFEITURA terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar os produtos 
fornecidos pela CONTRATADA, sendo que o objeto deste Edital será recebido da seguinte 
forma: 

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade com as 
especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital e da proposta da 
Contratada; 

b) Definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b” do art. 73, da Lei nº. 8.666/93, por 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após a comprovação de adequação do objeto aos 
termos contratuais; 

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos. 

13.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

14 — DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO: 

14.1. Nos termos do art. 67 Lei nº. 8.666, de 1993, será designado representante para 
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 
regularização de falhas ou defeitos observados. 

14.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e 
seis mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 03 (três) membros, 
designados pela autoridade competente, conforme art. 15, §8º, da Lei 8.666/93. 

14.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

14.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 
dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 
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regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 
autoridade competente para as providências cabíveis. 

15 — DO FORO: 

15.1. As partes elegem o foro da Comarca de NOVA MONTE VERDE – MT, como único 
competente para dirimir quaisquer ações oriundas deste Termo de Referência com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
 

 
ANGELA ETELVINO FERRO DA SILVA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 
DECRETO 004/2021 
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA 
 

CARTA PROPOSTA 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE - MT. 
A/C: DA PREGOEIRA OFICIAL  
ASSUNTO: PROPOSTA REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021 
 

DADOS DA EMPRESA 

Razão Social da Empresa: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Endereço: CEP:  Município: 

Telefones: E-mail: 

Banco: Agência: Conta Corrente: 

Representante Legal: 

RG: CPF: 

 
Prezados Senhores: 
Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PERMANENTES MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER A CRECHE PRO-
INFÂNCIA DO MUNCIPIO DE NOVA MONTE VERDE – MT, conforme licitado pelo 
Pregão Eletrônico nº. 33/2021 e descrição do item na Planilha abaixo: 
 

Seq. Código Descrição Unid. Quant. 
Valor 
Unit. 

Total 
 

Marca 

1 309987 
APARELHO DE AR 
CONDICIONADO SPLIT 
12000 BTUS AR3 

UND. 2   
 

2 309990 
APARELHO DE AR 
CONDICIONADO SPLIT 
18000 BTUS AR2 

UND. 2   
 

3 309967 
ARMARIO ALTO EM ACO 
COM DUAS PORTAS DE 
ABRIR AM4 

UND. 4   
 

4 309973 
ARMARIO ROUPEIRO EM 
ACO COM 12 PORTAS 
AM2 

UND. 4   
 

5 309994 
BALANCA DIGITAL 15KG 
BL1 

UND. 1   
 

6 310003 
BALANCA PLATAFORMA 
150KG BL2 

UND. 1   
 

7 309969 
BANCO RETANGULAR 
MONOBLOCO B1 

UND. 12   
 

8 309995 
BATEDEIRA PLANETARIA 
20 LITROS BT2 

UND. 1   
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9 309998 
BATEDEIRA PLANETARIA 
5 LITROS BT1 

UND. 1   
 

10 309984 
BEBEDOURO ELETRICO 
CONJULGADO COM DUAS 
COLUNAS BB1 

UND. 5   
 

11 309960 
BERCO COM COLCHAO 
BC1 

UND. 16   
 

12 309964 
CADEIRA ALTA PARA 
ALIMENTACAO DE 
CRIANCAS C1 

UND. 6   
 

13 309951 
CADEIRA FIXA COM 
BRACOS C7 

UND. 10   
 

14 309956 
CADEIRA GIRATORIA 
COM BRACOS C6 

UND. 4   
 

15 309950 
CASINHA DE BONECCA 
MULTICOLORIDA EM 
POLIETILENO CS 

UND. 1   
 

16 309946 
CONJUNTO COLETIVO 
TAMANHO 01 - CJC-01 

UND. 16   
 

17 309982 

CONJUNTO DE 
COLCHONETE PARA 
REPOUSO (4 UNIDADES) 
CO3 

UND. 12   

 

18 309952 

CONJUNTO DE 
COLCHONETE PARA 
TROCADOR (3 UNIDADES) 
CO2 

UND. 2   

 

19 309954 
CONJUNTO PARA ALUNO 
TAMANHO 01 CJA 01 

UND. 24   
 

20 309947 
CONJUNTO PARA ALUNO 
TAMANHO 03 - CJA-03 

UND. 24   
 

21 309955 
CONJUNTO PARA 
PROFESSOR CJP 01 

UND. 4   
 

22 309981 

ESCORREGADOR COM 
RAMPA E UMA ESCADA 
DE DEGRAUS EM 
POLIETILENO ES 

UND. 1   

 

23 309996 
ESPREMEDOR DE 
FRUTAS CRITICAS EP 

UND. 1   
 

24 309992 
FOGAO 04 BOCAS DE 
USO DOMESTICO FG2 

UND. 1   
 

25 309986 
FOGAO INDUSTRIAL 06 
BOCAS FG 1 

UND. 1   
 

26 310001 
FORNO DE MICROONDAS 
30L - MI 

UND. 2   
 

27 309999 FREEZER VERTICAL FZ UND. 1   
 

28 309957 
GANGORRA COM 
MANOPLAS DUPLAS EM 
POLIETILENO GA 

UND. 1   
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29 309985 
GELADEIRA DE USO 
DOMESTICO FROSFREE 
RF2 

UND. 2   
 

30 310002 
GELADEIRA VERTICAL 
INDUSTRIAL 4 PORTAS 
RF1 

UND. 1   
 

31 309948 
GIRA-GIRA OU 
CARROCEL - CR 
(PROINFANCIA) 

UND. 1   
 

32 310004 
LIQUIDIFICADOR 
INDUSTRIAL 8L LQ1 

UND. 1   
 

33 309988 
LIQUIDIFICADOR SEMI-
INDUSTRIAL 2 LITROS 
LQ2 

UND. 3   
 

34 309989 
MAQUINA DE LAVAR 
LOUCAS INDUSTRIAL 
TIPO MONOCAMARA LV 

UND. 1   
 

35 309993 
MAQUINA DE LAVAR 
ROUPA CAPACIDADE DE 
8KG MQ 

UND. 1   
 

36 309978 MESA DE REUNIAO M7 UND. 1   
 

37 309945 
MESA DE TRABALHO EM 
TAMPO UNICO - M6 

UND. 4   
 

38 309953 
MESA RETANGULAR 
MONOBLOCO M1 

UND. 6   
 

39 309991 MIXER DE ALIMENTOS MX UND. 1   
 

40 309983 
POLTRONA INDIVIDUAL 
ESTOFADA PO 

UND. 4   
 

41 310000 
PROCESSADOR DE 
ALIMENTOS CENTRIFUGA 
(DOMESTICO) MT 

UND. 1   
 

42 309997 
PURIFICADOR DE AGUA 
PR 

UND. 3   
 

43 309980 
TUNEL LUDICO EM 
POLIETILENO TL 

UND. 1   
 

 
Nossa proposta tem preço total de R$ ...................... (valor numérico e por extenso).  
Condições de Pagamento: CONFORME EDITAL 
Prazo de Entrega: (30 dias, no máximo)  
Validade da Proposta: (mínimo, 60 dias)         
Declaro para fins de participação no Pregão Eletrônico nº. ___/2021, que nos preços 
propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, transporte e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão. 
 

Local e Data 
(Assinatura e Identificação do Licitante) 

CARIMBO – CNPJ 
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ANEXO III 
 
 

DECLARAÇÕES 
 
            A...............................(Razão Social da empresa)................................,CNPJ   
................, com endereço à............................., declara que: 
 

a) Em conformidade com o art. 32, parágrafo 2º, da Lei n. 8.666/93, não existem fatos 
supervenientes, que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame 
licitatório na Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE/MT; 

 
b)  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 (se for o caso) nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição República Federativa do Brasil; 

 
c)  Que tomou conhecimento, e esta de acordo com as condições previstas nesse edital; 

 
d)  Que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, do produto licitado para 

realizar a entrega nos prazos e/ou condições previstas no edital e TERMO DE 
REFERÊNCIA, sob as penas do Art. 299 do Código Penal; 

 
e)  Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a 

mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.  

 
f)  Que não possui em seu quadro gerencial ou societário, Agente Político ou 

Administrativo do município, bem como pessoas ligadas a qualquer um deles por 
matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até terceiro grau. 

 
 

 
Obs.: Se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar 
expressamente. 

 
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente 

 
 
 

________________________________________________ 
(assinatura do representante legal da empresa proponente) 

(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO (PESSOA JURÍDICA) – Item 3.2 
 

NOME DA EMPRESA N° CNPJ 
 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME, EPP OU MEI 
  
 
A empresa _______________________, inscrita no CNPJ sob o nº._________, sediada no 
endereço______________, n° ______, ____, telefone/fax nº._______, por intermédio do 
seu Sócio Proprietário Sr(a).________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 
_________- ___/____ e do CPF nº. __________, DECLARA, sob as penas da lei, de que 
cumprem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 para qualificação como 
microempresa ou empresa de pequeno porte estando apta a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido nos arts. 42 à 45 da mesma Lei Complementar.  
  
(    ) MICROEMPRESA - ME  
 
(    ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP  
 
(    ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI 
 
 

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé. 
 

Município/ Estado, Dia /Mês/Ano 
 
 
 

ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 
(Carimbo com CNPJ da empresa) 

 
 
 

(papel timbrado da empresa) 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO V 
 
 
 

(Timbre/logomarca da Pessoa Jurídica Emitente) 
 
 
 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
 
 
A (órgão/empresa emitente) _______________________________ localizada à 
____________________, com CNPJ sob nº. ______________atesta para os devidos fins 
que a Empresa ____________________________________com CNPJ sob nº. 
______________, com sede na _______________________, fornece/forneceu os itens 
relacionados abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não 
havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.  
 
 
 
Relação dos itens:  
________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

Local e Data 
_________________________________________________________ 

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica emitente deste atestado 
e sua assinatura) 

 
 
 
 

OBS: Caso a Pessoa Jurídica pertença a administração pública, o atestado 
deverá ser assinado pelo ordenador de despesa correspondente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Pelo presente instrumento, nesta cidade de NOVA MONTE VERDE 
Estado de Mato Grosso, na sede da Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE, de um 
lado o O MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE, Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede administrativa à Avenida Mato Grosso, nº. 51, Centro, 
nesta cidade, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 37.465.556/0001-63, representado neste ato 
pelo Prefeito Municipal, Sr. EDEMILSON MARINO DOS SANTOS, CPF/MF nº. 
330.412.338-51, residente e domiciliado na rua José Joaquim Vieira, nº. 101, Centro, nesta 
cidade de Nova Monte Verde/MT, doravante denominado “MUNICÍPIO”, e do outro lado 
a empresa .............., inscrita no CNPJ sob o nº............, e Inscrição Estadual nº........ 
estabelecida a ........., nº......., bairro ..............., cidade de ..........., neste ato representada 
pelo Sr. .............., portador do CIRG nº. .......... SSP/XX e CPF Nº. ............ doravante 
denominada “PROMITENTE FORNECEDORA”, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 
8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº. 10.520/2002, e demais normas legais 
aplicáveis e, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021, para 
REGISTRO DE PREÇOS, firmam a presente Ata de Registro de Preços, obedecidas as 
disposições da Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições 
seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 
1.1. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PERMANENTES MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER A CRECHE PRO-
INFÂNCIA DO MUNCIPIO DE NOVA MONTE VERDE – MT. 

* Inserir apenas o(s) item(ns) que a empresa venceu no certame. 
 
1.2. A descrição detalhada, contendo as especificações dos produtos e suas peculiaridades 
estão discriminadas no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento Convocatório e 
deverão ser minuciosamente observadas pelas licitantes. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
2.1. Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preços órgãos ou entidades da Administração 
que não tenham participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, 
desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as 
condições e as regras estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Federal nº. 10.520/02. 
 

Item Código Descrição Und Qtd Marca Vlr. Unit Vlr. Total 

 

01 

     
  



 

 

 

 

2.2. Caberá ao fornecedor detentor do registro na Ata de Registro de Preço, observadas as 
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não 
seja prejudicial às obrigações anteriormente assumidas. 
 
2.3. Os Órgãos ou Entidades da administração pública municipal não participantes poderão 
utilizar até 100% dos quantitativos registrados na ata de registro de preços decorrente 
deste certame. 
 
2.4. Os quantitativos decorrentes das adesões à ata de registro de preços efetuadas por 
Órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo 
de cada item registrado na Ata de Registro de Preço decorrente deste certame, constantes 
no Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 
2.5. O Município de NOVA MONTE VERDE será o órgão responsável pelos atos de controle 
e administração da Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação, por meio da 
Secretaria de Administração e Finanças. 
 
2.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem 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 as suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
2.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 
Registro de Preços. 
 
2.7.1. Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a 
prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da 
ata, desde que solicitada pelo órgão não participante. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

 
3.1. A presente ata de registro de preços terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da 
data de ____/____/____ até ____/____/____.  
 
3.2. Nos termos do §4º, do artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93, durante o prazo de 
validade desta Ata de Registro de Preços, o Município de NOVA MONTE VERDE não será 
obrigado à aquisição, exclusivamente por seu intermédio, o objeto referido na cláusula 
primeira, podendo utilizar, para tanto, outros meios, desde que permitidos em lei, sem que, 
desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora. 
 
3.3. Em cada aquisição decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às 
cláusulas e condições constantes do edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021, que 



 

 

 

 

a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de 
transcrição, por ser de pleno conhecimento das partes. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DO PAGAMENTO 

 
4.1. Os pagamentos serão efetuados no prazo mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 
(trinta) dias, contados a partir da entrega do produto solicitado e emissão da referida Nota 
Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal responsável. 
4.1.1. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais 
das referidas certidões: 
a) Certidão do FGTS/CRF;  
b) Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos Federais;  
c) Dívida Ativa da União;  
d) Certidão negativa de débito, relativos às contribuições previdenciárias. 
 
4.2. A nota fiscal somente será liberada quando o cumprimento do Empenho estiver em 
total conformidade com as especificações exigidas pelo MUNICÍPIO. 
 
4.3. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas 
simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à 
aplicação da penalidade. 
 
4.4. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país. 
 
4.5. O CNPJ da detentora da Ata constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da 
documentação apresentada no procedimento licitatório. 
 
4.6. Nenhum pagamento será efetuado a detentora da Ata enquanto pendente de 
liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de 
preços ou correção monetária. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DA ENTREGA E DO PRAZO 

 
5.1. A empresa vencedora deverá entregar os produtos na quantidade e especificações 
contidas na solicitação da Secretaria competente, conforme solicitado pelo departamento 
responsável da PREFEITURA. 
 
5.2.  A entrega dos produtos deverá ser feita no local indicado na solicitação pela Secretaria 

competente, no prazo máximo de até 15 (QUINZE) dias corridos, contados da data do 
recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, 
devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela Prefeitura. 



 

 

 

 

5.2.1. Em caso de emergência os mesmos deverão ser entregues em até 05 (CINCO) 
dias corridos. 
 
5.3. Os produtos, objeto desta licitação, deverão ser entregues conforme solicitado pelo 
departamento responsável da PREFEITURA. 
5.3.1. No ato da entrega, a contratada deverá trazer descrito na parte exterior das 
embalagens o número da Nota Fiscal a que se refere, para agilidade na conferência por 
parte do Setor responsável. 
5.3.2. No campo “Observação” da Nota fiscal deverá conter o número da Ordem de 
Fornecimento expedida pela solicitante, ao qual a Nota Fiscal se refere.  
5.3.6. Se os itens forem fornecidos em caixas, deverá constar na Nota Fiscal a quantidade 
dentro de cada caixa e a quantidade de caixas. 
5.3.7. No ato da entrega, a contratada deverá trazer descrito na parte exterior das 
embalagens o número da Nota Fiscal a que se refere, para agilidade na conferência por 
parte do Setor responsável. 
5.3.8. No campo “Observação” da Nota fiscal deverá conter o número da Ordem de 
Fornecimento expedida pela solicitante, ao qual a Nota Fiscal se refere.  
 
5.4. A PREFEITURA terá o prazo de até 05 (cinco) dias para aceitar os produtos fornecidos 
pela CONTRATADA, sendo que o objeto deste Edital será recebido da seguinte forma: 
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade com as 
especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital e da proposta da 
Contratada; 
b) Definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b” do art. 73, da Lei nº. 8.666/93, por 
servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após a comprovação de adequação do objeto aos 
termos contratuais; 
c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.  
 
5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
substituídos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
 
5.6. A marca dos produtos cotados não poderá ser substituída no decorrer do contrato, 
mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes. 
 
5.7. O transporte e a descarga dos bens correrão por conta da CONTRATADA, sem 
qualquer custo adicional a Prefeitura. 
 
5.8. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses contados a partir da 
data de assinatura da referida ata de registro. 
5.8.1. As vigências da Ata de Registro de Preços e dos contratos administrativos dela 
derivados são autônomas e independentes entre si. O contrato administrativo celebrado em 
decorrência e durante a vigência do Registro de Preços rege-se pelas normas estampadas 



 

 

 

 

na Lei de Licitações, podendo ter seu prazo prorrogado, desde que as situações fáticas de 
prorrogação se enquadrem nos permissivos delineados no artigo 57, da Lei 8.666/1993. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DAS OBRIGAÇÕES 

 
6.1. Do Município: 
6.1.1. Proceder ao pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 
objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
6.1.2. A fiscalização e acompanhamento do contrato serão de responsabilidade desta 
Prefeitura Municipal, através do fiscal de contrato responsável pelos produtos; 
6.1.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 
6.1.4. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão 
devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que 
motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas 
fiscais/faturas; 
6.1.5. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas 
responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento; 
6.1.6. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças 
serão de responsabilidade do Contratado. Assim como não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução 
do presente Termo de Contrato. 
 
6.2. Da Detentora da Ata: 
6.2.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos 
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes 
da boa e perfeita execução do objeto; 
6.2.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota 
fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência 
e prazo de garantia ou validade; 
6.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078, de 1990); 
6.2.4.  Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
6.2.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovação; 
6.2.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
6.2.7. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
 
 



 

 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 

 
7.1. As aquisições decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizadas 
pela retirada da nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa pela detentora. 
 
7.2. A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada a atender todos os 
pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrentes 
estiver prevista para data posterior à do seu vencimento. 
 
7.3. Toda aquisição deverá ser efetuada mediante solicitação da unidade requisitante, a 
qual deverá ser feita através de nota de empenho ou Nota de Autorização de Despesa. 
 
7.4. A empresa fornecedora, quando do recebimento da nota de empenho, deverá colocar, 
na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que a tiver recebido, além 
da identificação de quem procedeu ao recebimento. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DAS PENALIDADES 

 
8.1. O atraso injustificado na entrega sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à 
multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por 
cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº. 8666/93, sobre o valor do contrato/ARP. 
8.1.2. A multa prevista neste item será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com a Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE/MT e poderá cumular com as demais 
sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 8.2, “b”. 
 
8.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento do produto, objeto desta 
licitação, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas 
previstas no artigo 87 da Lei nº. 8.666/93: 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por 
cento) sobre o valor total do contrato/ARP; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE/MT, por prazo não superior a 02 (dois) anos, 
sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite 
máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 
87 da Lei nº. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº. 10.520/2002. 
 
8.3. Se a Fornecedora não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis contados da intimação por parte da Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE/MT, 
o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta 
Prefeitura; 



 

 

 

 

8.4. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores 
a serem pagos pelo município, ou recolhidos em favor do município, ou deduzidos da 
garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e 
cobrados judicialmente. 
 
8.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude 
ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos 
cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer 
das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente: 
8.5.1. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de 
julgamento; 
8.5.2. Cancelamento do contrato, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação 
do fornecimento. 
 
8.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou 
nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, 
dentro do mesmo prazo; 
 
8.7. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, 
consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa contratada, da reparação das 
eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura Municipal de NOVA 
MONTE VERDE/MT. 
 
8.8. Serão publicadas no Diário Oficial de Contas (DOC TCE) e/ou Diário Oficial Eletrônico 
dos Municípios - Mato Grosso (AMM) as sanções administrativas previstas no item 8.2, “c” e 
“d”, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública. 
 
8.9. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº. 8.666, de 1993, 
as empresas ou profissionais que: 
8.9.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos; 
8.9.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
8.9.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 
 
8.10. 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. 
 
8.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 
conduta do licitante, o município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, 
conforme artigo 419 do Código Civil. 
 



 

 

 

 

8.12. 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 Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
8.13. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 
infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato 
lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo 
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a 
eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo. 
 
8.14. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 
como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 
 
8.15. O processamento do Processo Administrativo não interfere no seguimento regular 
dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos 
à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com 
ou sem a participação de agente público.  
 

CLÁUSULA NONA 
DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 

 
9.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata de 
Registro de Preços, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-
financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no 
máximo o repasse do percentual determinado. 
 
9.2. Durante o período de validade, os preços não serão reajustados, ressalvada a 
superveniência de normas federais aplicáveis à espécie. 
 
9.3. A contratada tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, procedendo-
se à revisão do mesmo a qualquer tempo, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, 
porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as 
obrigações pactuadas no presente instrumento. 
 
9.4. À contratada, quando for o caso, deverá formular à Administração requerimento para 
a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou 
previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as 
obrigações contraídas por ela. 
 
9.5. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços 
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor 
originalmente da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro. 
 



 

 

 

 

9.6. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a prefeitura 
solicitará ao fornecedor/consignatária, mediante correspondência, redução do preço 
registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado. 
 
9.7. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual 
redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os 
Fornecedores registrados para negociar o novo valor. 
9.7.1. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão 
Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a 
negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de 
negociação. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
10.1. A presente ata poderá ser cancelada pelo MUNICÍPIO, de comum acordo, sem ônus, 
que deverá ser feito mediante notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30 
(trinta) dias, no caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas do documento pelo 
“PROMITENTE FORNECEDORA”, sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa 
prevista no art. 77, da Lei Federal nº. 8.666/93 e ainda, unilateralmente pelo MUNICÍPIO. 
 
10.2. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, automaticamente, por 
decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por 
iniciativa do Gestor da Ata quando: 
10.2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata; 
10.2.2. A detentora não retirar qualquer nota de empenho, no prazo estabelecido e a 
Administração não aceitar sua justificativa; 
10.2.3. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro 
de preços, a critério do MUNICÍPIO; observada a legislação em vigor; 
10.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente 
de registro de preços, se assim for decidido pelo MUNICÍPIO, com observância das 
disposições legais; 
10.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, e a 
detentora não acatar a revisão dos mesmos;  
10.2.6. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração. 
 
10.3. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, 
será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao 
processo de administração da presente Ata de Registro de Preços. No caso de ser ignorado, 
incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no 
Diário Oficial de Contas (DOC/TCE) e/ou Diário Oficial Eletrônico dos Municípios - Mato 
Grosso (AMM), por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço e registrado a partir 
da última publicação. 
 



 

 

 

 

10.4. Pela detentora, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar 
impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo do 
MUNICÍPIO, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no 
artigo 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
10.4.1. A solicitação da detentora para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada á Administração a aplicação das 
penalidades previstas na cláusula sétima, caso não aceitas as razões do pedido. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO 

 
11.1. As aquisições dos itens objeto da presente Ata de Registro de Preços serão 
autorizadas, em cada caso, pelo ordenador de despesa correspondente, sendo obrigatório 
informar ao Departamento de Compras do Município, os quantitativos das aquisições. 
11.1.1. A emissão das notas de empenho, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial 
serão, igualmente, autorizados pela mesma autoridade, ou a quem esta delegar a 
competência para tanto. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DO ORÇAMENTO 

 
12.1. As despesas decorrentes da presente Ata correrão por conta de recursos previstos no 
Orçamento da Prefeitura Municipal de NOVA MONTE VERDE. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 
13.1. Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente 
de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº. 33/2021, bem como os documentos a ele referentes, além da 
proposta apresentada pela PROMITENTE FORNECEDORA, no certame licitatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DAS COMUNICAÇÕES 

 
14.1. As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle 
da presente Ata, serão feitas sempre por escrito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
15.1. Integram esta Ata, o edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021 a proposta da 
empresa .................................................................... classificada em 1º lugar no 
certame supranumerado. 
 



 

 

 

 

15.2. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº. 8.666/93 e 
10.520/02. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de direito. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
DO FORO 

 
16.1. As partes elegem o foro da Comarca de NOVA MONTE VERDE – MT, como único 
competente para dirimir quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas 
abaixo. 

 
NOVA MONTE VERDE - MT, ....de ......... de 2021. 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE 
Prefeito Municipal 

 
 
 

EMPRESA 
PROMITENTE FORNECEDORA 



 

 

 

 

ANEXO VII – MINUTA DE CONTRATO 
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 33/2021 
 

AQUISIÇÃO DE PERMANENTES 
MOBILIARIOS DIVERSOS PARA ATENDER A 
CRECHE PRO-INFÂNCIA DO MUNCIPIO DE 
NOVA MONTE VERDE – MT E A EMPRESA 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MONTE VERDE, Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa à Avenida Mato Grosso, nº. 51, 
Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 37.465.556/0001-63, NOVA MONTE VERDE, Estado 
de Mato Grosso, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. EDEMILSON 
MARINO DOS SANTOS, CPF/MF nº. 330.412.338-51, residente e domiciliado na rua José 
Joaquim Vieira, nº. 101, Centro, nesta cidade de Nova Monte Verde/MT, doravante 
denominada simplesmente Contratante, e, do outro lado, a (empresa ou pessoa física 
qualificar) .............., inscrita no (CNPJ sob o nº............) ou CPF nº. .........................., e 
(Inscrição Estadual Nº........) estabelecida a ........., nº......, bairro ..............., cidade de 
..........., (neste ato representada pelo Sr. .............., portador da Cédula de Identidade – 
Registro Geral nº. .......... SSP/XX e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da 
Fazenda CPF nº. ............), doravante denominada Contratada, em observância às 
disposições Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação aplicável, resolvem 
celebrar o presente contrato nos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº. 33/2021, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 
1.1. “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS 
HIDRAULICOS E EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA O DAE – 
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE – 
MT.,” 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA LICITAÇÃO 

 
2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação modalidade Pregão Eletrônico nº. 
______/2021, nos termos da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 
 



 

 

 

 

3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal 8.666/93 e suas 
alterações ulteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e 
pelas disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições deste contrato. 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DA VIGÊNCIA 

 
4.1. O presente contrato terá validade a partir da data da sua assinatura até 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

 
5.1. O valor global do presente contrato é de R$ xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx).  
 
5.2. Os pagamentos serão efetuados no prazo mínimo de 15 (quinze) e máximo de 30 
(trinta) dias, contados a partir da entrega dos produtos solicitados e emissão da referida 
Nota Fiscal, devidamente atestada pelo fiscal responsável. 
 
5.3. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 
Referência. 
 

CLÁUSULA SEXTA 
DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 
6.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo ao Edital. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA 

 
7.1. Todas as despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta de recursos 
próprios, alocados nas seguintes dotações orçamentárias: 
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx-
xx.xxx.xx.xxx.xxxx.xxxx/xxxx.xx.xx.xx.xx  

 
CLÁUSULA OITAVA 

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
 
8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 
de Referência, anexo do Edital. 
 

CLÁUSULA NONA 
DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS 

 



 

 

 

 

9.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Projeto 
Básico/Termo de Referência, anexo do Edital. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DOS CASOS DE RESCISÃO 

 
10.1. O presente contrato poderá ser rescindido pela CONTRATANTE, sem ônus, mediante 
notificação extrajudicial com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, no caso de 
descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente contrato pela CONTRATADA, 
sendo reconhecido o direito de rescisão administrativa nos termos do arts. 77 a 79 da lei 
8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOS ITENS 

 
11.1. A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor credenciado, 
independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento 
do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, o seu exclusivo juízo. A 
fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA. 
 
11.2. O objeto desta licitação, deverá ser entregue conforme solicitado pelo departamento 
responsável da PREFEITURA. 
11.2.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação de conformidade com as 
especificações constantes no TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital e da proposta da 
Contratada. 
11.2.2. Definitivamente, na forma do inciso I, alínea “b” do art. 73, da Lei nº. 8.666/93, 
por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após a comprovação de adequação do objeto aos 
termos contratuais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS OMISSOS 
 
12.1. Aplica-se a Lei nº. 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em 
especial aos seus casos omissos. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
VINCULAÇÃO AO EDITAL 

 
13.1. Farão parte do presente contrato, além de suas expressas cláusulas, 
independentemente de transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital 
de Pregão Eletrônico Nº. 33/2021, bem como os documentos a ele referentes, além da 
proposta apresentada pela CONTRATADA, no certame licitatório. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 



 

 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
14.1. Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar nas 
mesmas condições requeridas na fase de habilitação, bem assim para o recebimento dos 
pagamentos relativos aos produtos fornecidos e aceitos. 
 
14.2. É vedado à CONTRATADA: 
14.2.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
14.2.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
 
14.3. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº. 
8.666, de 1993. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DO FORO 

 
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de NOVA MONTE VERDE/MT, com recusa 
expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento 
contratual, em duas vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de 
duas testemunhas idôneas e civilmente capazes. 
 
 
 

NOVA MONTE VERDE - MT, xx de xxxxxx de 2021. 
 
 
 

EDEMILSON MARINO DOS SANTOS 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

EMPRESA 
CONTRATANTE 


