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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2019 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2018  
 
 

ADESÃO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2018 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IFMA) 
 
 
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 016/2019 
Data da Assinatura: 01/07/2019 Vigência: 12 meses (01/07/2020) 

Pregão Eletrônico n° 008/2018 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA 

Processo(s) n°: 23249.046363.2017/31 – IFMA e 2087 da PMA-ES 

Data da Sessão: 04/07/2018 às 8h 

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO ESCOLAR: MESAS E 
CADEIRAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS E 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALEGRE-ES 

Preço: R$ 177.940,00 (cento e setenta e sete mil, novecentos e quarenta reais) 

Beneficiária(s): FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA 

CNPJ: 04.869.711/0001-58 

Telefones contato: (62) 3625-5222 

Pregoeiro:  

 

 
 
Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, o MUNICIPIO DE ALEGRE/ES, 
com sede no Parque Getúlio Vargas, 01, Centro, Alegre/ES, 29.500-000, 
CNPJ nº 27.174.101/0001-35, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, 
Jose Guilherme Gonçalves Aguilar, brasileiro, casado, CI n° 2.626.574 ISP/RJ, 
CPF n° 450.215.627-20, residente e domiciliado na Praça Rui Barbosa, 56, Centro, Alegre/ES, em 
conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da 
Empresa FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.869.711/0001-58, com sede na Rua 13, s/n, 
Quadra: 10-Lote: 19-E/24, Polo Empresarial Goiás, Aparecida de Goiana/GO – CEP: 74.985-225, 
neste ato representada por João Francisco Mendes, brasileiro, empresário, portador da 
Carteira de Identidade nº 21372 - OAB/SP, inscrito no CPF nº 046.195.278-58, que apresentou os 
documentos exigidos por lei, adiante denominado de Fornecedor Beneficiário, nos termos da 
Lei nº. 10.520/02, do Decreto nº. 5.450/05, do Decreto 7.892/13, e suas alterações e, 
subsidiariamente, da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações, e das demais normas legais aplicáveis, 
em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico para Registro de 
Preços nº 008/2018 conforme Ata de julgamento de Preços, cujo resultado foi publicado no 
Diário Oficial da União, tendo sido os referidos preços oferecidos pelo Fornecedor Beneficiário 
classificado no certame acima numerado, em 1º lugar conforme Relatório Anexo: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 A presente ATA tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS (SRP), visando à eventual AQUISIÇÃO DE 

MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO ESCOLAR: MESAS E CADEIRAS), PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ALEGRE, 
conforme condições e especificações constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2018, que passa 
a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pela 
licitante classificada em primeiro lugar, por item, conforme consta nos autos do 
processo nº 23249.046363.2017/31. 

1.2 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ÓRGÃO PARTICIPANTE 
2.1 O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE. 
2.2 Participante a Secretaria Municipal de Educação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
3.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.  

3.1.1 É admitida a prorrogação excepcional da vigência da Ata nos termos do artigo 12, do Decreto nº 7.892, de 
2013, desde que o prazo total de, computada a prorrogação, não ultrapasse 1 (um) ano 

3.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o 
acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA – DA REVISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 

mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 

4.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado, o órgão gerenciador deverá: 
4.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado;  
4.2.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  
4.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

4.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
4.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 

motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
4.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
4.3.3 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 

Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.4 Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de 
Preços aos órgãos participantes, se houver. 
 
 

CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 
5.1 O Proponente terá o seu registro cancelado na Ata de Registro de Preço, por intermédio de processo 

administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:  
5.1.1 A pedido, quando: 

5.1.1.1 Comprovar a ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução da Ata de Registro 
de Preço, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado; 

5.1.1.2 O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de 
mercado dos insumos que compõem o custo dos materiais licitados. 
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5.1.2 Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE-ES, quando o Licitante: 

5.1.2.1 Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
5.1.2.2 Perder qualquer condições de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório; 
5.1.2.3 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo 

estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
5.1.2.4 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 
5.1.2.5 Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preço; 
5.1.2.6 Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de 

Preços; 
5.1.2.7 Caracterizar qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro 

de Preços ou nos pedidos dela decorrentes; 

5.2 Em quaisquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Prefeitura Municipal de Alegre/ES fará o 
devido apostilamento na Ata de Registro de Preços. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES 
6.1 A contratação com o fornecedor registrado, de acordo com a necessidade do órgão, será formalizada 

através de nota de empenho de despesa, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666, de 1993. 
6.1.1 As condições de fornecimento constam do Termo de Referência anexo ao Edital e da Ata de Registro de 

Preços, e poderão ser detalhadas, em cada contratação específica, no respectivo pedido de contratação. 
6.1.2 O órgão deverá assegurar-se de que o preço registrado na Ata permanece vantajoso, mediante 

realização de pesquisa de mercado prévia à contratação, sendo que a revisão e o cancelamento dos 
preços registrados obedecerão aos requisitos do Decreto n° 7892, de 2013. 

6.2 O órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para, a cada contratação, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, efetuar a retirada da Nota de Empenho ou instrumento equivalente, ou assinar o 
Contrato, se for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.  
6.2.1 Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela 

Administração. 

6.3 Antes da assinatura do Contrato ou da emissão da Nota de Empenho, a Contratante realizará consulta 
“on line” ao SICAF, cujos resultados serão anexados aos autos do processo. 

6.4 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato. 
6.4.1 As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% 

(vinte e cinco por cento). 

6.5 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

6.6 Durante a vigência da contratação, a fiscalização será exercida por um representante da Contratante, 
ao qual competirá registrar em relatório todas as ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as 
dúvidas que surgirem no curso da execução contratual, de tudo dando ciência à Administração. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO 
7.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preço, os preços são fixos e irreajustáveis exceto nas 

hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei n° 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado.  

7.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da 
Lei n° 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
processo licitatório. 

7.3 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE-ES promover a necessária negociação junto ao fornecedor. 

7.4 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado 
no mercado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE-ES deverá: 
7.4.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 

mercado; 
7.4.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e  
7.4.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
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7.5 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador 
poderá: 
7.5.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade 

dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e  
7.5.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

7.6 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da 
Ata de Registro de Preço, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 
8.1 DA CONTRATADA: 

8.1.1  Além das responsabilidades resultantes das Leis n.º 8.666/93, 10.520/2002 e Decreto n.º 5.450 de 
31/05/2005, constituem obrigações e responsabilidade da contratada o que segue: 

8.1.2 Responsabilizar-se pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, como também assegurar os direitos e o cumprimento de todas as obrigações estabelecidas pelo 
contrato firmado entre as partes; 

8.1.3 Entregar os bens ofertados novos, em perfeito estado de conservação, dentro da data de validade e 
conforme cotação da empresa e aceitação da Administração, sendo que os materiais defeituosos ou 
vencidos devem ser trocados ou substituídos no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da 
ocorrência; 

8.1.4 Oferecer os materiais cotados conforme apresentação do fabricante e, em embalagem original; 
8.1.5 Entregar os materiais ofertados no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação – PMA, no prazo 

máximo de 15 (trinta) dias corridos;  
8.1.6 Não oferecer tratamento discriminatório quando do fornecimento dos materiais; 
8.1.7 Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos materiais contratados, nos termos da legislação 

vigente;  
8.1.8 Selecionar e preparar os empregados que irão entregar os materiais, designando pessoas portadoras de 

boa conduta e demais referências; 
8.1.9 Quando nas dependências da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE-ES, manter seu pessoal 

uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia recente e provindo-os de 
Equipamentos de Proteção Individual – EPI ‘s; 

8.1.10 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias no sentido de indenizar a contratante 
por acidentes ou eventuais prejuízos, que seus empregados ou sócios vierem causar a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE-ES, ou a terceiros, quando no desempenho do objeto do contrato; 

8.1.11 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do 
contrato, conforme exigência legal; 

8.1.12 Observar conduta inadequada de seus empregados durante o fornecimento dos materiais;  
8.1.13 Facilitar a fiscalização da Administração quando da entrega do material;  
8.1.14 Adotar medidas saneadoras quando a Administração notificar a licitante sobre a existência de material com 

garantia ou validade vencida ou que não estejam conforme contratado;  
8.1.15 Informar previamente toda e qualquer alteração nas condições de que atinja direta ou indiretamente a 

contratante; 
8.1.16 Suspender ou interromper o fornecimento do material, quando solicitados pela contratante; 
8.1.17 Responder pelos danos causados pela violação dos direitos da Administração; 

 
8.2 DA CONTRATANTE: 

8.2.1 Além das obrigações resultantes da observância da Lei n.º 8.666/93, a contratante deverá: 
8.2.2 Exercer a fiscalização sobre o fornecimento dos materiais por servidores especialmente designados; 
8.2.3 Assegurar-se da boa prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de material em garantia, 

verificando o seu bom desempenho; 
8.2.4 Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto ao fornecimento dos 

materiais, que, ressalvados os casos de força maior, justificados e aceitos pela contratante, não devem ser 
interrompidos durante a entrega; 

8.2.5 Emitir pareceres em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicações de sanções, 
alterações e acréscimos ou supressão do contrato; 

8.2.6 Permitir o acesso dos empregados da contratada, quando necessário, para entrega dos bens; 
8.2.7 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pela contratada; 
8.2.8 Atestar as notas fiscais;  
8.2.9 Proceder ao pagamento dos bens fornecidos. 
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CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 
9.1 A entrega dos materiais deverá ser efetuada no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Alegre – PMA, 

no horário normal de expediente das 08h às 11:00h e das 13h às 17:00h de segunda-feira a sexta-feira, 
conforme Relatório Anexo. 

9.2 O recebimento será efetuado nos seguintes termos: 
9.2.1 provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos apresentados com as 

especificações constantes no Anexo I deste Edital e na Proposta da licitante vencedora; 
9.2.2 definitivamente, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, após a verificação da qualidade dos materiais. 

9.3 A adjudicatária obrigar-se-á a fornecer o(s) produto (s) estritamente de acordo com as especificações 
constantes de sua proposta, observadas as características mínimas exigidas no Anexo I deste Edital, 
responsabilizando-se pela substituição total ou de partes, na hipótese de se constatar, quando do 
recebimento, estarem em desacordo com as citadas especificações. 

9.4 Todos os itens deverão ser entregues montados, instalados e testados prontos para uso; todos os 
custos de instalação e testes bem como de deslocamento, estadia e alimentação dos profissionais 
serão de responsabilidade da empresa fornecedora, sem custos adicionais para a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE-ES; 

9.5 Os materiais deverão ser fornecidos de acordo com os locais de entrega e quantitativos constantes na 
relação de itens e o mesmo deverá ser observado pelo licitante, a não observância não gera ao mesmo 
direito a futuros questionamentos, bem como não o eximirá de suas obrigações. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO 
10.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE-ES, quando for o caso, pagarão à adjudicatária os valores, 

fixos e irreajustáveis, devidos pelos materiais efetivamente entregues, até o 15º (décimo quinto) dia 
útil, contado a partir da apresentação da Nota Fiscal e da comprovação e atestação pelo servidor 
encarregado do recebimento, sendo efetuada a retenção de tributos e contribuições sobre o 
pagamento a ser realizado, conforme determina a Lei 9.430/96 e as Instruções 
Normativas nº 480/2004 e posteriormente nº 539/2005, ambas da Secretaria da Receita Federal. 

10.2 A adjudicatária, convocada para efetuar o fornecimento de materiais registrados na Ata de registro de 
Preços, deverá emitir a Nota Fiscal de acordo com o estabelecimento na Nota de Empenho. 

10.3 O pagamento será creditado em favor da adjudicatária por meio de Ordem Bancária, em qualquer 
instituição bancária indicada quando da apresentação da Proposta, devendo para isto estar 
especificado o nome do banco, agência com a qual opere, localidade e número da conta corrente em 
que deverá se efetivado o crédito ou por meio de ordem bancária para pagamento de faturas com 
código de barras, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital/Nota de Empenho. 

10.3.1 Caso a licitante vencedora não seja correntista do Banco do Brasil, as eventuais despesas decorrentes da 
transferência de seus créditos para o Banco do Brasil de seu interesse correrão sob sua inteira 
responsabilidade. 

10.4 O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde 
que a contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, 
principalmente no que se refere às retenções tributárias. 

10.5 Qualquer erro ou omissão ocorridos na documentação fiscal será motivo de correção por parte da 
adjudicatária e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 
definitivamente sanado. 

10.6 Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto estiver pendente de liquidação com 
qualquer obrigação financeira que lhe tiver sido imposta em decorrência de penalidade ou 
inadimplemento contratual. 

10.7 O pagamento dos materiais somente será realizado após consulta junto ao SICAF e verificada as 
mesmas condições de habilitação. 

10.8 A critério da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE-ES, poderão ser utilizados os pagamentos 
devidos para cobrir possíveis despesas com multas, indenizações ou outras de responsabilidade da 
licitante vencedora. 

10.9 Serão retidos na fonte os Impostos sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem como a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos efetuados, 
utilizando-se as alíquotas previstas para o tipo de serviço objeto desta licitação, conforme Instrução 
Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004, DOU de 29.12.2004. 
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10.10 Não haverá a retenção prevista no subitem 17.19, caso a Contratada seja optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
ou encontre-se em uma das situações elencadas no Artigo 3º da Instrução Normativa SRF nº 480, de 
15 de dezembro de 2004, DOU de 29.12.2004. Para usufruir deste direito a contratada deverá 
apresentar juntamente com a Nota Fiscal, a devida declaração (conforme legislação) a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições de acordo com a legislação específica. 

10.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, por culpa da Contratante, o valor devido será 
atualizado financeiramente desde a data final do período de adimplemento até a data do efetivo 
pagamento, tendo como base o IPCA – do IBGE, devidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Maranhão, pro rata tempore-die, de forma não composta, devendo os cálculos dos 
encargos, de cada mês, serem feitos utilizando-se a taxa do mês anterior ao da apuração desses 
encargos, em conformidade com o art. 406 da Lei n.º 10.406/02 – Código Civil.  

10.12 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação financeira, devido pelo 
Contratante será calculado mediante aplicação da seguinte formula: 

 

EM = I x N x VP  
Onde: 
EM = encargos moratórios  
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;  
VP = valor da prestação a ser paga  
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:  
I = (TX) {TX = Percentual da Taxa anual = 6%}  
I = (6/100) / 365  
I = 0,00016438 

 
 

CLÁUSULA ONZE – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 
11.1 A Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude à 

responsabilidade da contratada, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o fornecimento 
dos materiais, diretamente ou através de servidor especialmente designado, na forma da 
Lei 8.666/93, podendo para isso: 

11.2 Solicitar o cumprimento das obrigações assumidas pela contratada, inclusive quanto à substituição de 
material defeituoso, com prazo de validade vencida ou que esteja em desacordo com o contratado; 

11.3 Solicitar teste e orientação sobre funcionamento de material; 
11.4 Examinar o material fornecido ou peças e materiais substituídos ou aplicados, a fim de constatar sua 

procedência e qualidade. 
11.5 A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 

quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou 
de seus agentes e prepostos.  

11.6 O recebimento e aceitação dos produtos estará condicionado à conferência e exame qualitativo e 
quantitativo, obrigando-se a Contratada a reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, os 
eventuais vícios, defeitos ou incorreções porventura detectadas. 
 
 

CLÁUSULA DOZE – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
12.1 Aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar 

de entregar documentação exigida no edital, Apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportarse de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à 
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos Sistemas de Cadastramento de Fornecedores a 
que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/02, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em Edital, contrato e das demais cominações legais (art. 7º da Lei 
10.520, de 17 de julho de 2002), (art.28, Decreto nº 5.450/05).  
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12.2 Além do previsto do item anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no 
instrumento contratual (Nota de Empenho) e pela verificação de quaisquer das situações previstas no 
Artigo 78, incisos de I a XI da Lei 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades 
sem o prejuízo de outras: 

12.2.1 Advertência; 
12.2.2 Multa de mora no percentual correspondente a 0,2% (dois décimos por cento), por dia de atraso na entrega 

do material, a ser calculada sobre o valor da parcela que der causa, até o limite de 30(trinta) dias, 
caracterizando inexecução parcial; 

12.2.3 Multa compensatória no percentual de 2% (dois por cento) da parcela contratual que der causa, pela 
inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total do mesmo; e 

12.2.4 Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, por prazo de até 02 (dois) anos; 

12.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do art. 87 da 
Lei nº 8.666/93; 

12.2.6 A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 dias (dez) corridos, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRE-ES. 

12.2.7 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores – SICAF, 
e no caso de suspensão de licitar, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas no contrato e das demais combinações legais (art.28, § único, Decreto nº 5.450/05). 

 
 
CLÁUSULA TREZE – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO 
13.1 Será anexada a esta Ata o Relatório dos itens a serem adquiridos. 
13.2 Integram esta Ata, independente de transcrição, o Edital e Anexos do Pregão Eletrônico para Registro 

de Preços nº 008/2018 e a proposta da empresa. 
13.3 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 10.520, de 2002, do 

Decreto nº 5.450, de 2005, do Decreto n° 3.555, de 2000, do Decreto nº 7.892, de 2013, da 
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 3.722, de 2001, da 
Lei Complementar nº 123, de 2006, e da Lei nº 8.666, de 1993, subsidiariamente. 

13.4 Fica eleito o foro da cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo, para dirimir qualquer dúvida ou 
contestação oriunda direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se, expressamente, a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

13.5 E por estarem justos e acordados assinam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para 
igual distribuição e, consequentemente, produza seus efeitos legais. 

 
 
 

Alegre/ES, 01 de julho de 2019. 
 
 
 
 
 

JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR 
Prefeito Municipal de Alegre  

Contratante 
 
 
 
 

JOÃO FRANCISCO MENDES 

Flexibase Indústria e Comércio de Móveis, Importação e Exportação Ltda 
Contratada 
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- RELATÓRIO - 
 
 
Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preço (PPRP) n° 008/2018 (ADESÃO/CARONA) 
Processo Administrativo (IFMA): 23249.046363.2017/31 
Processo Administrativo (PMA-ES): 2087/2019 
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO ESCOLAR: MESAS E CADEIRAS), PARA ATENDER NAS NECESSIDADES DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE 

ENSINO DE ALEGRE-ES. 
Data da Publicação:  
Data da Sessão: 04/07/2018 às 8h 
Data da Homologação: 25/09/2018 
Valor Global: R$ 177.940,00 (cento e setenta e sete mil, novecentos e quarenta reais) 
Prazo: 12 meses (01/07/2020) 
 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UND VALORES PREGÃO (R$) 

UNIT. TOTAL 

102 GRUPO 05     
CONJUNTO PROFESSOR MESA E CADEIRA  
Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira.  
 
Mesa retangular 1200x600x740mm  
 

Superfície de trabalho com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Partículas de Média Densidade) com espessura mínima de 
25mm, formando uma peça única. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de 
espessura na parte superior e inferior da superfície, na cor a definir;  
Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na 
mesma cor da superfície), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, 
coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente);  
Passagem para fiação com acabamento em PVC rígido texturizado na mesma cor do tampo, com diâmetro de 60mm;  
A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da 
mesa.  
Painel frontais em madeira MPD (painéis de partículas de média densidade) com 18,0mm de espessura no mínimo. Revestimento em 
laminado melamínico de baixa pressão nas duas faces, na mesma cor da superfície de trabalho;  
As bordas deverão ser retas e recebem proteção de fita de poliestireno semirrígido com 1,0mm de espessura, no mínimo, na mesma cor do 
laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixação do painel frontal na estrutura deverá ser por meio de quatro pinos de aço com 
rosca padrão M6 e tambor de travamento em ZAMAK.  
Componentes Metálicos: A sustentação do tampo deverá ser através de suas estruturas laterais, interligadas por calha horizontal, que 
deverão propiciar a estruturação do conjunto. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”, com medidas totais de 44x520x700 
(LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em 
tubos de aço com Ø44mm e espaçamento mínimo entre elas de 100mm, formando um pórtico. Uma coluna deverá conter 04 furos para 

100 UND 790,00 79.000,00 
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fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo;  
As colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço, medindo 3/16”x3/8”, com dimensão longitudinal de 
100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alças, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa 
de aço com espessura mínima de 1,5mm, para fixação das grapas das tampas removíveis; Tampas laterais removíveis, tanto do interno 
como do lado externo, dobradas em chapa de aço com espessura mínima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm 
dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem 
arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; 
Base superior do pórtico em chapa de aço #14 (no mínimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras 
deverão ser arredondados com raio mínimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio mínimo de 10mm, evitando 
arestas cortantes, sem uso de ponteiras plásticas; A base superior deverá conter dois furos com formato oblongo, medindo 20mm, 
distanciados entre si 448mm ou múltiplo de 32mm;  
Na base inferior, parte frontal do pórtico, perpendicular às colunas, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, 
dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas, formado um trapézio irregular com a base retangular. A extremidade anterior será 
soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas, diâmetro 
de 50mm e altura de 45mm, com suporte interno em aço para fixação da sapata niveladora; 
Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com diâmetro mínimo de 60mm, possui formato cônico na parte superior e 
reto na inferior. Regulagem mínima de 15mm.  
Calhas metálicas estrutural confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo), dobrada, com formato “J” medindo 102x60mm; possui dobras 
na parte superior, de 20mm perpendicular ao lado de 102mm e de 10mm perpendicular a dobra de 20mm. Na parte inferior possui dobra de 
20mm perpendicular ao lado de 60mm;  
As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço medindo 99x17mm com espessura mínima de 1,5mm, com dois furos 
para ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte 
em diagonal na face inferior, com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a 
fiação; Na calha deverá conter 02 (dois) suportes, no mínimo, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 
99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem:  
A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e 
arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber prétratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de 
lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água 
deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-
pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor a definir; Após a montagem da mesa e todos 
seus componentes e acessórios, deverá apresentar um espaço livre, destinado à acomodação e movimentação dos membros inferiores dos 
usuários, conforme figuras 4 e 5 da NBR 13966.  
 
Cadeira em polipropileno Empilhável Base fixa 4 Pés  
 

Assento: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil 
higienização. 
Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo 
sanguíneo normal do usuário; 
Deverá conter respiradores quadrados medindo 9x9mm, formado uma fileira com no mínimo 08 furos distanciados entre si, no mínimo, 
40mm, para melhor aeração e transpiração do usuário; 
Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm, proporcionando maior resistência a qualquer tipo de esforço não 
convencional; 
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Largura de no mínimo 467 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 410 mm, na cor a definir. 
Encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil 
higienização. Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira; 
Deverá conter respiradores quadrados medindo 9x9mm, na quantidade mínima de 08 por fileira e possuir no mínimo 04 fileiras, distância 
entre os furos deverá ser de no mínimo 40mm, para melhor aeração e transpiração do usuário.  
A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada 
lado da estrutura. Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto; 
Largura de no mínimo 470 mm e extensão vertical do encosto de no mínimo 340 mm, na cor a definir.  
Estrutura: Composta por 04 pés, confeccionada em tubo de aço carbono 1020, com formato oblongo medindo 16x30 mm, espessura da 
parede de 1,20 mm, utilizado na fabricação dos pés e estrutura do encosto;  
A ligação e estruturação das peças em tubo oblongo serão confeccionadas em tubo de aço carbono ¾, espessura da parede de 1,50mm; 
A estrutura de união do assento ao encosto possui na parte sob o assento seis furos com diâmetro de 7mmm, três em cada lado. O primeiro 
furo distanciado 35 mm da parte frontal do tubo e os outros distanciados, respectivamente, 98mm e 88mm considerando o primeiro furo. 
Possui também dois furos com diâmetro de 8mm, um de cada lado, na parte superior da estrutura a 63mm da extremidade, para fixar o 
encosto; 
Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas 
deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem ácida, 
refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a 
superfície para receber a pintura; 
Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, 
na cor preta acabamento fosco.  
Garantia Mínima: 03 anos 

106 CONJUNTO PARA REFEITÓRIO COMPOSTO DE 1 (UMA) MESA E 6 (SEIS) CADEIRAS  
 

Mesa - 2100X800X740MM 
 

Tampo: Tampo com formato retangular, em madeira MDP, com espessura mínima de 25mm, formando uma peça única; 
Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do 
tampo, na cor a definir;  
Bordas retas, em todo seu perímetro, com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirígido, com 3,0mm de espessura no mínimo (na 
mesma cor do tampo), contendo raio da borda de contato com o usuário com no mínimo 2,5mm, conforme NBR 13966 – Tabela 1, coladas 
pelo processo HOLT-MELT (a quente); A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de 
fixação do tampo à estrutura metálica da mesa.  
Estrutura da mesa: 
Estrutura composta por 04 pés e travessas laterais;  
Os pés e as travessas são confeccionados em tubo de aço (SAE 1010/1020) com secção retangular 50X30MM, com espessura de 1,2mm 
no mínimo, soldada pelo processo MIG, sem arestas cortantes. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampos é feita através 
de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão;  
Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: 
desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água 
deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; 
Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, 
na cor a definir.  
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Cadeira 
 

Assento: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil 
higienização.  
Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo 
sanguíneo normal do usuário;  
Deverá conter respiradores quadrados medindo 9x9mm, formado uma fileira com no mínimo 08 furos distanciados entre si, no mínimo, 
40mm, para melhor aeração e transpiração do usuário; Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de alumínio 4,8x35mm, proporcionando 
maior resistência a qualquer tipo de esforço não convencional; 
Largura de no mínimo 467 mm e profundidade da superfície do assento de no mínimo 410 mm, na cor a definir. 
Encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolímero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de fácil 
higienização. 
Os acabamentos das bordas não apresentam saliências que podem acumular sujeira; 
Deverá conter respiradores quadrados medindo 9x9mm, na quantidade mínima de 08 por fileira e possuir no mínimo 04 fileiras, distância 
entre os furos deverá ser de no mínimo 40mm, para melhor aeração e transpiração do usuário.  
A fixação do encosto na estrutura será por meio de encaixe moldado no próprio encosto, com auxílio de dois plugs injetados, um em cada 
lado da estrutura. Plug de fixação injetado em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto; 
Largura de no mínimo 470 mm e extensão vertical do encosto de no mínimo 340 mm, na cor a definir. Estrutura: Composta por 04 pés, 
confeccionada em tubo de aço carbono 1020, com formato oblongo medindo 16x30 mm, espessura da parede de 1,20 mm, utilizado na 
fabricação dos pés e estrutura do encosto;  
A ligação e estruturação das peças em tubo oblongo serão confeccionadas em tubo de aço carbono ¾, espessura da parede de 1,50mm; 
A estrutura de união do assento ao encosto possui na parte sob o assento seis furos com diâmetro de 7mmm, três em cada lado. O primeiro 
furo distanciado 35 mm da parte frontal do tubo e os outros distanciados, respectivamente, 98mm e 88mm considerando o primeiro furo. 
Possui também dois furos com diâmetro de 8mm, um de cada lado, na parte superior da estrutura a 63mm da extremidade, para fixar o 
encosto; Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas 
utilizadas deverão receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem 
ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, 
preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas deverão receber pintura epóxi-pó, fixada por meio de carga 
elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco. 

VALOR GLOBAL 177.940,00 
 

 
 

Alegre/ES, 01 de julho de 2019. 
 
 

JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR 
Prefeito Municipal de Alegre  

Contratante 

JOÃO FRANCISCO MENDES 
Flexibase Indústria e Comércio de Móveis, Importação e Exportação Ltda 

Contratada 
 

http://www.alegre.es.gov.br/

