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P RE G ÃO  E L E T RÔ NI CO ( P E ) -  S I S T EM A DE  RE G I S T RO  DE  P RE ÇO  (S RP )  N º  0 0 14 -

2 0 2 2  
 

L I C I T AÇÃO BANCO  DO  BRAS I L  Nº  [ 9 29 0 96 ]  
 

1. Regência Legal: 
LEI FEDERAL 10.520/02, LEI FEDERAL 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, DECRETO FEDERAL 

10.024/2019. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E ALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL 9.408 DE 12/05/11 E 

LEGISLAÇÃO POSTERIORES. 
2. Órgão(s) Interessado(s): 
MUNICÍPIO DE ITABUNA – Secretaria de Saúde, Educação, Promoção Social e Gestão e Inovação.  
3. Modalidade: 
PE-SRP NO  0014-2022 

 4. Processo Administrativo:  
Nº 00.73.797/2022 

5. Tipo de Licitação: 
MENOR PREÇO POR ITEM 

 6. Forma de Fornecimento: 
ENTREGA PARCELADA 

7. Objeto: CO NT RAT AÇÃO  DE  E M P RE S A P ARA AQ UI S I ÇÃO  DE  M O BI L IÁR I O  DE S TI NADO  A 
D I V E RS AS  S E CRE T ARI AS  M UNI C I P A IS .  

8. Local e Data do Recebimento das Propostas e Início da Abertura dos Envelopes: 
 
Endereço eletrônico: O Pregão será realizado em sessão pública online por meio de recursos de tecnologia da 
informação – INTERNET, através do site www.licitacoes-e.com.br mediante a inserção e monitoramento de dados 
gerados ou transferidos para o aplicativo “licitações-e”, constante da página eletrônica do Banco do Brasil. 
 
Recebimento das propostas: até 12/04/2022 às 08:30 horas. 
Abertura das propostas: 12/04/2022 às 08:30 horas. 
Início da sessão de disputa de preços: 12/04/2022 às 13:00  horas.  
 
SERÁ CONSIDERADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) PARA TODAS AS INDICAÇÕES DE TEMPO CONSTANTES 
NESTE EDITAL. 
9. Dotação orçamentária: 
Não exigível, nesta fase do certame, tendo em vista as disposições contidas no Decreto Municipal 9.408/2011 
que regulamenta o Sistema de Registro de Preço no município de Itabuna-BA. 

 
10. Prazo de Vigência da Ata: 

06 12(DOZE) MESES 
 11. Patrimônio Líquido Mínimo necessário: 

************** 
12. Local, horário e meio de comunicação para esclarecimentos sobre este Edital: 
Responsável: 
EVELIN S. DE CASTRO 
Endereço: 

Condomínio Jequitibá Trade Center, Av. Aziz Maron, nº 1067, 2º andar, Jardim Vitória, CEP: 45.605-905. 
Complemento: 
DEPTº.  DE LICITAÇÕES 
Cidade: 
ITABUNA-BA 

Estado: 
BAHIA 

Horário: 
Das 08:00 às 14:00 h. 

Telefone/Fax: 
(73) 9 8123-0781 

E-mail: 
i t a b u na l ic i t a@g m ai l . co m . b r . 
 

 
1. OBJETO 
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O presente Pregão Eletrônico tem por objeto a CO NT RATAÇÃO  DE  E M P RE S A PARA AQ UI S I ÇÃO 
DE  M O BI L I ÁR I O  DE S TI NADO  A  D I V E RS AS  S E CRE T ARI AS  M UNI C I P A I S ,  c on forme as 
especificações descritas no Termo de Referência, Anexo I, que integra o presente Edital. 

 
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
2.1 O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de 
segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases. 
 
2.2 O certame será realizado através do aplicativo “Licitações-e” do Portal Eletrônico do Banco do Brasil S.A. 
 
2.3 Os trabalhos serão conduzidos por servidor do Setor de Licitações e Contratos denominado “Pregoeiro”, com o 
suporte de sua equipe de apoio, os quais, juntamente com a autoridade competente do órgão promotor da licitação, 
formam o conjunto de operadores do sistema do Pregão Eletrônico. 
 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
 
3.1 Somente serão admitidos a participar desta Licitação os interessados previamente credenciados perante o 
Banco o Brasil, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e que pertençam ao ramo 
de atividade pertinente ao objeto licitado. 
 
3.2 Poderão participar da presente licitação as empresas interessadas, que atenderem as condições deste Edital, 
inserindo-se aí, as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sendo que, para estas duas últimas, será 
concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado, em consonância com a Lei Complementar nº 
123/2006 e alterações. 
 
3.3  Os licitantes deverão manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento 
dos requisitos de habilitação e a posposta de preços em conformidade com às exigências previstas no edital. 
3.4  Poderão participar do processo interessados estabelecidos no País, que atendam a todas as exigências 
contidas neste edital e seus anexos e pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 
3.5  Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo os interessados que se enquadrem em uma ou 
mais das situações a seguir: 
3.5.1  Declarados inidôneos por ato da Administração Pública; 
3.5.2  Sob falência, dissolução ou liquidação; 
3.5.3  Que estejam reunidos em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si ou qualquer que 
seja a sua forma de constituição; 
3.5.4  Cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração Municipal, ou, ainda, penalidade 
imposta por qualquer órgão da Administração Pública, nas hipóteses previstas no art. 88 da Lei nº. 8.666/93; 
3.5.5  Enquadrados nas hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 9º da Leinº.8.666/93. 
3.6  Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei Complementar de nº.123/2006 e 
alterações, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 
3.6.1  De cujo capital participe outra pessoa jurídica; 
3.6.2  Que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; 
3.6.3  De cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que 
receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar 123/2006 e alterações, desde que a 
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida Lei Complementar; 
3.6.4  Cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não beneficiada 
pela Lei Complementar nº. 123/2006 e alterações, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o 
inciso II do caput, do artigo 3º da referida Lei Complementar; 
3.6.5  Cujo sócio ou titular seja, administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que 
a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do artigo 3º da referida Lei Complementar; 
3.6.6  Constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo; 
3.6.7  Que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
3.6.8  Resultante ou remanescente decisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que 
tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos – calendário anteriores; 
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3.6.9  Constituída sob a forma de sociedade por ações; 
3.6.10 Cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, 
subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014). 
 

4. CREDENCIAMENTO 
 
4.1 As pessoas jurídicas ou empresas individuais deverão credenciar representantes, junto ao Banco do Brasil, 
mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, atribuindo 
poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no Sistema Informatizado de 
Licitações do Banco do Brasil; 
 
4.2 Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa licitante, deverá apresentar cópia do 
respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura; 
 
4.3 Os licitantes ou seus representantes deverão estar previamente credenciados perante o provedor do sistema 
eletrônico, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br; 
 
4.4 O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação de senha, pessoal e intransferível, para 
acesso ao sistema eletrônico. 
 
4.5 A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
na forma eletrônica, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil 
S/A, devidamente justificado; 
 
4.6 A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para 
imediato bloqueio de acesso; 
 
4.7 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da 
licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 
 
4.8 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de 
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica; 
 
4.9 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123/2006 
e alterações e para que essa possa gozar dos benefícios previstos no capítulo V da referida Lei, é necessário, à 
época do credenciamento acrescentar as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas 
respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso; 
 
4.10 Caso a licitante já esteja cadastrada no Sistema e não constem os dados acima em sua firma ou 
denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no Sistema junto a qualquer agência do Banco do 
Brasil S/A; 
 
4.11 A comprovação de que trata o subitem, quanto à condição de microempresa ou empresa de pequeno porte 
(ME ou EPP), será realizada quando da entrega dos documentos de habilitação, pela licitante detentora do melhor 
lance ou proposta, através de um desses documentos: 
 
a) Contrato Social, registrado na Junta Comercial, constando a condição de ME ou EPP; 
b) Certidão de optante pelo SIMPLES emitido pela Receita Federal; 
 
4.12 O Município não se responsabilizará por qualquer problema que venha ocorrer no processo de cadastramento 
junto ao Banco do Brasil que impeça o licitante de participar do certame; 
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4.13 Informações complementares sobre credenciamento poderão ser obtidas pelo telefone 0800 61 0500 ou pelo 
e-mail: licitações@bb.com.br. 
 

5. DO ENVIO DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DA FORMULAÇÃO DE LANCES E 
DOS PROCEDIMENTOS DA SESSÃO.  
  
5.1. A licitante deverá encaminhar proposta concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horários marcados para abertura da sessão 
pública, quando então encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas e dos documentos de 
habilitação.  
 
5.1.1 No campo “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, da proposta eletrônica, o licitante deverá enviar sua proposta 
mediante o preenchimento, dos seguintes campos: valor total do item; indicação de uma Marca e/ou fabricante (não 
serão aceitas expressões do tipo “diversas”, “marcas diversas”, ou quaisquer outras); descrição detalhada do objeto, 
contendo as informações requeridas na especificação do Termo de Referência, indicando, no que for aplicável, o 
modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for 
o caso.   
 
5.1.1.1 Os documentos de habilitação e a proposta de preços deverão estar no formato PDF.  
 
5.1.1.1.1 As empresas devem certificar-se do tamanho do arquivo permitido pelo sistema eletrônico utilizado na 
presente licitação. 
 
5.1.2.  Para a correta elaboração da proposta de preços, deverá a licitante examinar todos os documentos exigidos 
no Edital e atender a todas as condições nele contidas e nos seus anexos, especialmente a descrição e unidade de 
fornecimento do objeto.  
 
5.1.3. A proposta e os lances formulados deverão indicar preço unitário e global, para o lote/item licitado, de 
acordo com o praticado no mercado, em algarismo e por extenso (total), expresso em moeda corrente nacional (R$). 
Havendo divergência será considerado o preço por extenso.  
 
5.1.4. Os valores unitários poderão ter até duas casas decimais, sendo as frações resultantes desprezadas ao final 
dos cálculos (preço global). 
 
5.1.5. Na formação dos preços apresentados deverão estar incluídos todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários, tributários e de transporte, bem como, quaisquer outros que venham a incidir para entrega dos 
mesmos; 
 
5.1.6. A proposta deve indicar a marca e modelo (se houver) do produto ofertado, ficando a mesma 
obrigada a manter na proposta final, caso seja arrematante, a marca inicialmente indicada, sob 
pena de desclassificação no certame. 
 
5.1.6.1. Deverá ser especificada uma única marca para o item ofertado e não serão aceitas expressões do tipo 
“diversas”, “marcas diversas”, ou quaisquer outras. 
 
5.1.6.2. Fica dispensada a indicação de marca para os casos não aplicáveis ao objeto  
 
5.1.7. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.  
 
5.1.8. A licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega 
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer 
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 
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5.1.9. A licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio 
do Sistema que atende aos requisitos do artigo 3º da LC 123/2006 e alterações, para fazer jus aos benefícios 
previstos nessa lei. 
 
5.1.10. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste 
Edital.  
 
5.1.11. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.  
 
5.1.12. Até a abertura da sessão pública, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta e os documentos de 
habilitação anteriormente encaminhados.  
 
5.1.13. Deverão ser observados os preços máximos definidos neste Edital, se for o caso.  
 
5.2. Da abertura da sessão pública e classificação das propostas:  
 
5.2.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na data e na hora 
indicadas no preâmbulo deste Edital, no sítio www.licitacoese.com.br. 
 
5.2.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as licitantes ocorrerá exclusivamente 
mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.  
 
5.2.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida 
pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
5.2.4. Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo motivo justificado e 
aceito pelo(a) pregoeiro(a).  
 
5.2.5. O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos do Edital e/ou que forem manifestamente inexequíveis. 
 
5.2.6. A desclassificação da proposta será fundamentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real por 
todos os participantes. 
 
5.2.7. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as condições e exigências deste Edital e/ou 
consignarem preços inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 
 
5.2.8. O(A) Pregoeiro(a) deverá suspender a sessão pública do pregão quando constatar que a avaliação da 
conformidade das propostas, de que trata o inciso III do artigo 17 do Decreto Federal nº 10.024/2019, demandará 
maior tempo.  
 
5.2.9. Após a suspensão da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) enviará, via chat, mensagens às licitantes informando 
a data e horário previstos para o início da oferta de lances. 
 
 5.2.10. Qualquer elemento que possa identificar o licitante através da sua proposta importará na sua 
desclassificação.  
 
5.2.11. Somente as propostas classificadas pelo(a) Pregoeiro(a) participarão da etapa de envio de lances. 
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5.3. Da etapa competitiva 
 
5.3.1.  Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo informados imediatamente do horário e valor consignados no registro de cada lance, 
vedada a identificação do seu detentor.  
 
5.3.2. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele 
ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de 
percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que 
cobrir a melhor oferta.  
 
5.3.3. Durante o transcurso da sessão pública, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, vedada a identificação do autor do lance aos demais participantes. 
  
5.3.4. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas. 
 
5.3.5. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de 
propostas.  
 
5.3.6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que foi recebido e registrado em 
primeiro lugar pelo sistema eletrônico. 
 
5.3.7. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total 
responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.  
 
5.3.8. Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja 
manifestamente inexequível.  
 
5.3.9. Se ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances e o sistema eletrônico 
permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.  
 
5.3.10. No caso de a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública 
do(a) Pregoeiro(a) será suspensa .e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação 
expressa do fato aos participantes no sítio do www.licitacoes-e.com.br.  
 
5.4. Critérios de desempate: 
 
5.4.1. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, entendendo-se como empate (ficto) as propostas apresentadas pelas ME e EPP que 
sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta mais bem classificada. 
5.4.2. Ocorrendo empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será acionada pelo 
sistema para apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
5.4.3. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas.  
 
5.5. Modo de disputa 
 
5.5.1. Neste pregão, o modo de disputa adotado é o aberto e fechado, assim definido no artigo 33 do Decreto 
Federal nº 10.024/2019 e terá duração de 15 (quinze) minutos.  
5.5.2. Encerrado o prazo previsto no subitem 5.5,1 o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos 
lances e transcorrido o período de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será 
automaticamente encerrada. 
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5.5.3. Encerrado o prazo de que trata o subitem 5.5.2., o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta 
de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar 
um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
5.5.4. Na ausência de, no mínimo, 03 (três) ofertas nas condições de que trata o subitem 5.5.3., os autores dos 
melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03 (três), poderão oferecer um lance 
final e fechado em até 05 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.  
5.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos subitens 5.5.3.e 5.5.4, o sistema ordenará os lances em ordem 
crescente de vantajosidade.  
5.5.6.  Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos subitens 5.5.3.e 5.5.4, haverá o reinício da 
etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de 03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar 
um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, 
após esta etapa, o disposto no subitem 5.5.5. 
5.5.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para 
habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do 
disposto no subitem 5.5.3.    
5.6. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de R$ 0,01 (um centavo), que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance que cobrir a melhor oferta. 
5.7. Se algum licitante fizer um lance que esteja em desacordo com a licitação (preços e diferenças inexequíveis ou 
excessivas), poderá tê-lo cancelado pelo(a) Pregoeiro(a)através do sistema. 
5.8. Os documentos de habilitação e a proposta do licitante melhor classificado serão disponibilizados para 
avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público somente após o encerramento da sessão pública de lances.  
 
5.9. Da Negociação da proposta: 
  
5.9.1 Concluída a etapa de lances, o (a) pregoeiro (a) examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à 
compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação do licitante conforme 
disposições deste edital. 
5.9.1.1 O(a) pregoeiro(a) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao licitante que 
tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem assim decidir sobre a sua 
aceitação. 
5.9.1.2. O licitante que receber solicitação de negociação deverá responder dentro do prazo estipulado na sessão 
pelo(a) Pregoeiro(a). 
5.9.1.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.  
5.9.2. Concluída a negociação, o licitante melhor classificado deverá encaminhar via sistema, a proposta adequada 
ao último lance ofertado e, se necessário, os documentos complementares, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas contadas do encerramento do certame. 
5.9.3. O(A) Pregoeiro(a) poderá, no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, 
registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribuirá validade e eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 
5.9.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, a sessão 
pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, 
e a ocorrência será registrada em ata.  
5.9.5. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o(a) pregoeiro(a) 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, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto 
certame. 
5.9.6 Após a etapa de lances e verificada a regularidade da habilitação, o(a) pregoeiro(a) anunciará o licitante 
vencedor.  
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5.10. Da apresentação de amostra: 
 
5.10.1. Após a aferição da regularidade dos documentos de habilitação, bem como da regularidade da planilha de 
preços da licitante detentora de melhor preço, é facultado ao(a) pregoeiro(a) requerer o envio de amostras e/ou 
catálogos dos produtos/serviços ofertados, o que deverá ser atendido no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, contadas da data de requerimento. 
 
5.10.2. Será desclassificada a licitante que descumprir o estabelecido no subitem anterior, sendo facultado ao(a) 
pregoeiro(a) convocar as empresas remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para apresentação do 
catálogo/produto para avaliação de acordo com as especificações contidas no edital. 
5.10.3. Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor. 
 

6. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 
6.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 
 
6.2 Caberá ao(a) pregoeiro(a) decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 
 

7. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
7.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este pregão deverão ser enviados ao(a) pregoeiro(a), até 02 
(dois) dia úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública, por meio eletrônico via internet, no 
endereço i t a b u na l ic i t a@g m a i l . c om , Departamento de Licitações e Compras, da Prefeitura Municipal de 
Itabuna, Condomínio Jequitibá Trade Center, Av. Aziz Maron, nº 1067, 2º andar, Jardim Vitória, CEP: 45.605-905 – 
Itabuna – Bahia. 
 
8. DA PROPOSTA FINAL   
                                                       
 8.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser apresentada na forma do Anexo deste edital, 
redigida em papel timbrado da licitante, por meio mecânico ou informatizado, de forma clara e inequívoca, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, em estrita observância às especificações contidas neste edital, assinada a última 
folha e rubricada nas demais pelo seu titular ou representante legal da licitante, devidamente identificado, nela 
constando, obrigatoriamente: 
 
a) Razão Social, CNPJ, endereço, CEP, telefone e e-mail da licitante; 
b) RG, CPF e Endereço da pessoa de contato. 
c) Marca, modelo (quando for o caso) e demais características dos materiais ofertados deverão ser informados, 
obrigatoriamente, na Proposta final. 
d) Especificação do preço unitário e total de cada item classificado, expresso em reais, com, no máximo, 02 (duas) 
casas decimais, e valor total da proposta. 
e) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias da data de sua abertura; 
f) Nome do banco e número da conta corrente em que deseja receber o pagamento. 
g) Declaração da licitante de que garantirá a substituição do(s) produto(s), sem ônus para a Administração 
Municipal, durante o prazo de validade dos mesmos, caso venham a apresentar vícios e/ou defeitos. 

8.2. Os preços constantes da proposta escrita deverão referir-se ao do lance formulado no Pregão, considerando-se 
a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, considerar qualquer custo financeiro para o período de 
processamento das faturas.  
 
8.3. A não cotação de qualquer item pertencente ao lote ensejará a desclassificação da proposta da licitante. 
 
7.2 8.4. A proposta escrita e os originais ou cópias autenticadas da documentação deverão ser encaminhados no 
prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar do dia seguinte à disputa, em envelopes fechados ou lacrados, 
indicando na sua parte frontal: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA/ DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO – 
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Condomínio Jequitibá Trade Center, Av. Aziz Maron, nº 1067, 2º andar, Jardim Vitória, CEP: 45.605-905 – Itabuna 
– Bahia. PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 0014/2022. 

 
9. DA HABILITAÇÃO 
 
9.1  Para habilitação nesta licitação será exigida a seguinte documentação: 
 
9.1.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de  
c) Sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores; 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato 
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
e) Cópia da Cédula de identidade do(s) representante(s) legal (sócio) que atue como administrador da empresa. 
 
9.1.2  A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

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

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através de certidão emitida pela Secretaria da Fazenda do 
Governo do Estado; 

c)  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;  

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de Certidão Conjunta Negativa de Débitos, relativos 
a tributos federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação 
do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF. 

f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

9.1.3 A Qualificação Econômica Financeira que será comprovada mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data de 
expedição ou revalidação dos últimos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no 
preâmbulo deste edital, caso o documento não consigne prazo de validade. 
 
9.1.4 Declaração de Condição de empresa inidônea para licitar e celebrar contrato com a Administração Pública; 
Declaração de que não possui fato superveniente impeditivo para a habilitação e Declaração de que não 
possui no quadro de pessoal da empresa, empregados menores de 18 anos, conforme modelo constante do 
Anexo VII deste instrumento. 
 
10 DA PARTICIPAÇÃO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
10.1 A participação do licitante como microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) somente será 
permitida se o interessado comprovar tal situação jurídica junto com os documentos de credenciamento através 
de seu instrumento constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial ou órgão competente, no qual conste a 
inclusão no seu nome como ME ou EPP (art. 72 da Lei Complementar n. º 123/06 e 147/14), ou através da 

Edição 5.012 | Ano 10
30 de março de 2022

Página 14

Certificação Digital: THIMLPBD-ERISTDPN-7YOR9MXG-TYLV4DDW
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA – BAHIA. 

 
     

 
 

11 

 

apresentação de enquadramento do licitante na condição de ME ou EPP, mediante declaração em instrumento 
próprio para essa finalidade no respectivo órgão e registro de seus atos constitutivos.  
 
10.2 A utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 e alterações por licitante que não se 
enquadra na definição legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à 
aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, além de ser 
descredenciada do Cadastro de Fornecedores da PMI pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 
10.3 O município de Itabuna, considerando o teor do Acórdão TCU nº 298/2011 – Plenário, adotará 
procedimentos complementares, mediante diligência, tais como solicitação de demonstrativos contábeis 
e/ou outros documentos que julgue necessários, a fim de ratificar o atendimento, pelas licitantes, às 
exigências da LC nº 123/2006e alterações. 
 
10.4 A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em quaisquer dos documentos de 
regularidade fiscal e trabalhista acima listados terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova 
documentação, que comprove a sua regularidade em até 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o 
proponente for declarado vencedor do certame. 

10.5 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo 
prazo. 

10.6 O benefício de que trata o item 11.4 não eximirá a microempresa ou empresa de pequeno porte, da 
apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 
 
10.7  A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 11.4 implicará na inabilitação do licitante. 

 
11. DO RECURSO 
 
11.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em 
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 02 (dois) 
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. 
 
11.2 O sistema aceitará a manifestação do recurso, inicialmente, nas 24 (vinte e quatro) horas imediatamente 
posteriores ao ato de declaração do vencedor. O não oferecimento de razões no prazo previsto fará deserto o 
recurso. 
 
11.3 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do art. 44, 
§ 3º do Decreto 10.024/19, importará na decadência desse direito, ficando o (a) pregoeiro (a) autorizado a adjudicar 
o objeto ao licitante declarado vencedor. 
 
11.4 Os recursos interpostos somente terão efeito devolutivo. 
 
11.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
11.6 Os recursos e contrarrazões de recurso deverão ser dirigidos a o (a) pregoeiro (a), protocolados no endereço 
citado abaixo, o qual deverá receber examinar e submeter à autoridade competente que decidirá sobre a sua 
pertinência. 
 
11.7 Não serão conhecidos as impugnações e os recursos apresentados após os respectivos prazos legais e/ou 
subscrito por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente, nem recursos enviados via fax. 

Edição 5.012 | Ano 10
30 de março de 2022

Página 15

Certificação Digital: THIMLPBD-ERISTDPN-7YOR9MXG-TYLV4DDW
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA – BAHIA. 

 
     

 
 

12 

 

11.8 Os autos do processo permanecerão com vistas franqueada aos interessados na sala de Pregão da COPEL, 
na Prefeitura Municipal de Itabuna, Condomínio Jequitibá Trade Center, Av. Aziz Maron, nº 1067, 2º andar, Jardim 
Vitória, CEP: 45.605-905. 
 
12. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS  

 
12.1  O registro formalizado na ata a ser firmada entre o órgão e as empresas que apresentarem as 
propostas classificadas em primeiro lugar no presente certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data 
de sua publicação. 
 
12.2 Durante o prazo de validade do registro de preços o órgão não ficará obrigado a comprar o(s) item(s) e 
ou serviços objeto deste pregão exclusivamente pelo sistema de registro de preços, podendo realizar licitações ou 
proceder a outras formas de aquisição quando julgar conveniente, desde que obedecida a legislação pertinente às 
licitações, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência em igualdade de condições. 
  
12.3 O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro 
quando o município optar pela aquisição por meio legalmente permitido e o preço cotado neste for igual ou superior 
ao registrado.  
 
12.4 O (a) pregoeiro (a) da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com 
a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata, sendo que serão considerados 
compatíveis com os de mercado, os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados 
pelo setor de licitações. 
 
12.5 Caso seja constatado que o preço registrado na ata seja superior à média dos preços de mercado, o (a) 
pregoeiro (a) solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-
lo aos níveis definidos no subitem anterior.  
 
12.6 Caso o fornecedor não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, e o (a) 
pregoeiro (a) da ata deverá convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
12.7 Em hipótese de não haver êxito nas negociações de que trata nos subitens anteriores, o (a) pregoeiro 
(a) procederá à revogação da ata, promovendo a compra por outros meios licitatórios. 
 
13. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO 
 
13.1 O Sistema de Registro de Preços –SRP - conjunto de procedimentos para registro formal de preços, 
objetivando a aquisição de bens e serviços, visando contratações futuras; 
13.2 Ata De Registro De Preços - documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso 
para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos participantes e condições exigidas, 
conforme disposições contidas no instrumento convocatório (Edital) e nas propostas apresentadas;  
 
13.3 Órgão Gerenciador - a Comissão de Licitação do órgão ou entidade ligada à Administração Municipal 
Centralizada, Descentralizada, Autarquias, Fundações e as Sociedades de Economia Mista, sediadas no Município 
de Itabuna, gestora do Sistema de Registro de Preços - SRP, responsável pela condução dos procedimentos 
integrantes do certame de que trata este Decreto e o gerenciamento da respectiva Ata de Registro de Preços. 
13.4 Órgão Participante - órgão ou entidade ligada à Administração Municipal, Centralizada, 
Descentralizada, Autarquia, Fundações e Sociedades de Economia Mista, que participa dos procedimentos iniciais 
do Sistema de Registro de Preços - SRP e integra a Ata de Registro de Preços; 
13.5 Órgão não participante/Adesista - órgão ou entidade ligado à Administração Municipal, que não se 
encontra contemplado na Ata de Registro de Preços, mas, poderá vir a participar desse Sistema, mediante 
apresentação de sua demanda perante o Órgão Gerenciador e este negociar o fornecimento do quantitativo 
levantado com o fornecedor, desde que este atenda as mesmas condições e não venha a prejudicar os demais 
participantes. 
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13.6 O Registro dos preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços, na forma do 
Anexo III e nas condições previstas neste Edital; 
13.7 O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais 
prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
13.8 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/93, o MUNICÍPIO, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório; 
 
13.9 O Município de Itabuna convocará formalmente os fornecedores, com antecedência mínima de 05 
(cinco) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços, 
podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do artigo 64, da Lei federal nº 8.666/93. 
 
13.10 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
decorrentes e devidamente comprovadas às situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº 
8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado; 
 
13.11 A licitante que convocada para assinar a ata de registro de preços, deixar de fazê-lo no prazo fixado 
dela será excluída. 
 
13.12 A Ata de Registro de Preços, bem como o ato que promover a exclusão de alguma licitante, será (ao) 
publicada (os) no Diário Oficial do ente. 
 
13.13 Os fornecedores incluídos na Ata de Registro de Preço estarão obrigados a celebrar os 
contratos/autorizações de fornecimento que poderão advir, nas condições estabelecidas no ato convocatório, 
respectivos anexos e na própria ata. 
 
13.14 O fornecedor deverá assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente no prazo máximo de (05) 
cinco dias úteis contados da convocação, podendo ser prorrogado, em conformidade com o disposto no § 1º, do 
artigo 64, da Lei federal nº 8.666/93. 
 
13.14.1 Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor 
deverá imprimir o(s) documentos(s) em duas vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo 
estipulado acima. 
 
13.15 A formalização do contrato ou a retirada do instrumento equivalente fica condicionada a atualização, 
pelo fornecedor, de sua regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do presente edital, caso as que foram 
apresentadas na fase de habilitação ou as constantes do cadastro estejam vencidas. 
 
13.16 O fornecedor que, convocado, recusar-se injustificadamente a assinar o contrato ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido, terá seu Registro de Preços cancelado, sendo-lhe aplicável a multa 
pela inexecução total do ajuste. 
13.17 É facultado o(a) pregoeiro(a), quando a adjudicatária não assinar o contrato, no prazo e nas condições 
estabelecidas, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificação, para assiná-lo, após comprovados os 
requisitos de habilitação, feita a negociação de preços e aceita a proposta. 
 
13.18 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade 
da Administração Municipal, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão 
Gerenciador, desde que devidamente comprovada a conveniência da utilização. 
 
13.18.1 Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando desejarem 
fazer uso da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, deverão manifestar seu interesse, junto ao órgão Gerenciador da 
Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a 
ordem de classificação. 
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13.18.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em 
Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 
13.18.3 As aquisições ou contratações adicionais realizadas pelo Órgão não participante/Adesista, não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 
 
14 DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
14.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 
no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador 
promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do 
caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado o órgão gerenciador deverá: 
 
14.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
pelo mercado; 
14.2.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
14.2.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
14.3 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: 
 
14.3.1 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;  
14.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
 
14.4 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. 
 
14.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração Municipal a firmar as contratações, que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo 
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições. 
 
15 DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
15.1 O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 
15.1.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
15.1.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, 
sem justificativa aceitável; 
15.1.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados 
no mercado;  
15.1.4 Por razão de interesse público;  
15.1.5 Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no edital 
da licitação e Ata de Registro de Preços. 
15.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, 
serão formalizados por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador. 
 
15.3 A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida ao 
Órgão Gerenciador, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido. 
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15.4 Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será 
comunicada com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao Registro de 
Preços. 
 
15.4.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, considerando-se cancelado o 
preço registrado a partir da última publicação. 
 
15.5 Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente ao Órgão Gerenciador, 
qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis necessárias para recebimento 
de correspondência e outros documentos. 
 
16 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
16.1 Não havendo a manifestação de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto da licitação à 
proponente vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior; 
 
16.2 Ocorrendo a manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade superior 
adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatório. 
 
17 DA REVISÃO E REAJUSTAMENTO 
 
17.1 Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de 
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante a aplicação do 
INPC/IBGE. 
 
17.2 A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se 
tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato 
ou da ata de registro de preços, devendo ser instaurada pela própria administração quando colimar recompor o 
preço que se tornou excessivo. 
 
18 DA CONTRATAÇÃO 
 
18.1 Homologada a licitação pela autoridade competente, a unidade compradora emitirá Nota de Empenho 
ou documento equivalente para o proponente vencedor visando à execução do objeto desta licitação. 
 
18.2 O proponente vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da convocação, para retirar a 
Nota de Empenho ou documento equivalente. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo proponente vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito 
pela unidade compradora; 
 
18.3 Em caso de encaminhamento do contrato e/ou autorização de fornecimento por e-mail, o fornecedor 
deverá imprimir o(s) documentos(s) em três vias, assiná-las, e devolvê-las ao emitente no mesmo prazo estipulado 
acima. 
 
18.4 É facultado à Administração, havendo recusa da licitante vencedora em atender a convocação no 
prazo mencionado no item anterior ou estando em situação irregular, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para assinar o contrato nas mesmas condições do primeiro colocado ou revogar a 
licitação. Contudo, antes de tal convocação, deverão ser examinados os seus documentos habilitatórios, que 
deverão atender as exigências editalícias; 
 
18.5 A contratada obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e 
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras de até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões resultantes de acordo celebrado 
entre as partes, na forma da Lei nº 8.666/93.  
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18.6 A contratante poderá rescindir administrativamente o contrato nas hipóteses previstas no art. 78, 
incisos I a XII e XVII da Lei nº.8.666/93, sem que caiba à contratada direito a qualquer indenização, e sem prejuízo 
das penalidades pertinentes. 

 
19 DA ENTREGA DOS MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
19.1 Conforme especificado no Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
 
20 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
20.1 Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei federal nº 
8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta 
corrente, no prazo não superior a 30(trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela 
e depois de atestada pela CONTRATANTE o recebimento definitivo do objeto licitado. 
 
20.2 O FORNECEDOR deverá enviar junto com a Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica, cópia do contrato e todas 
as certidões negativas de regularidade fiscal e trabalhista.  
 
20.3 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na 
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.  
 
20.4 Caso o FORNECEDOR seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, desde que não haja vedação legal 
para tal opção em razão do objeto executado, a mesma deverá apresentar, juntamente com a Nota 
Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme 
legislação em vigor. 
 
20.5 Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será 
devolvida à CONTRATADA e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 
documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a prefeitura. 
 
20.6 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, serão estes 
restituídos ao FORNECEDOR para as correções solicitadas, não respondendo a prefeitura por quaisquer encargos 
resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 
 
21 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
20.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de 

Itabuna, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato 

e da aplicação de multa de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

21.1.1  Apresentar documentação falsa;  

21.1.2 Fraudar a execução do contrato; 

21.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

21.1.4 Cometer fraude fiscal; ou 

21.1.5 Fizer declaração falsa. 

21.1.6 Para os fins do item 28.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo 

único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
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21.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 

10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial 

ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, 

ou juntamente com as multas definidas nos itens “28.4” a “28.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes 

penalidades: 

21.2.1 Advertência; 

21.2.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Itabuna, por prazo não superior a dois anos; 

21.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

21.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Itabuna 

21.2.5 , ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 

10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; 

21.3 Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, 

sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da 

execução contratual. 

21.4 No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% 

(trinta por cento) do valor do contrato. 

21.5 Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem 

causa justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido 

no contrato. 

21.6 No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser 

sancionada com multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por 

cento). 

21.7 Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) 

dias do término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela 

CONTRATADA, mas não em sua totalidade. 

21.8 No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) do valor total do contrato. 

21.9 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de 

inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica. 

21.10 A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer 

das situações previstas na tabela, a seguir: 

21.11 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação 

estabelecida nas tabelas seguintes: 
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Tabela 1 

GRAU DA INFRAÇÃO 

CORRESPONDÊNCIA 

% do valor total do 

Contrato 

1 1% 

2 2% 

3 3% 

Tabela 2 

Item Descrição Grau Incidência 

1 Manter empregado sem qualificação para a execução dos 
serviços/fornecimentos. 

1 Por empregado e por dia 

2 Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou 
substituição de material licitado por outro de qualidade inferior 

2 Por ocorrência 

4 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes.  

3 Por ocorrência 

5 Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; 

3 Por ocorrência 

6 
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os 
riscos de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou 
consequências letais. 

3 Por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

8 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

2 Por empregado e por dia 

9 Manter a documentação de habilitação atualizada. 2 Por item e por ocorrência 

10 Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

1 Por ocorrência 

11 Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

12 
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros 
documentos necessários à comprovação do cumprimento dos 
demais encargos trabalhistas. 

2 Por ocorrência e por dia 

13 Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 
documentação exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL. 

2 Por ocorrência e por dia 
de atraso 

14 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais 
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas 
suscitadas durante a análise da documentação exigida por 
força do contrato. 

2 
Por ocorrência e por dia 

de atraso 

15 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos 
seus empregados e de impor penalidades àqueles que se 
negarem a usá-los. 

2 
Por empregado e por 

ocorrência 

16 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela, após reincidência formalmente 
notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 Por item e por ocorrência 

 

21.12 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 
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21.13 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 

oficial; 

21.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa; 

21.15  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido 

unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 

8.666/93. 

 
22 DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO 
 
22.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em 
parte. 
 
23 DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO 
 
23.1 O acompanhamento e a fiscalização do objeto desta Licitação serão exercidos por meio de um 
representante (denominado Fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete 
acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer 
dúvidas e pendências que surgirem, determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, 
problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência à CONTRATADA, conforme determina o art. 
67, da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações. 
 
23.2 A fiscalização do contrato ficará a cargo de um servidor determinado pelas secretaria(s) 
contratante(s)  conforme Portaria nº  CGM Nº 005/2021, publicada do Diário Oficial do Município, Edição 
4453, p.34,  de 12 de março de 2021. 
 
23.3 O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no inciso II do art. 73 da Lei Federal 8.666/93, 
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer manifestação do órgão 
ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos 
os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada. 
 
23.4 Não obstante ser a CONTRATADA a única e exclusiva responsável pela execução do objeto, a 
CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, 
exercer a mais ampla e completa fiscalização. 
 
23.5 Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do 
Fiscal ou do substituto inerentes ao objeto desta licitação, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a 
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão ou redução 
da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita em relação ao objeto executado, inclusive perante 
terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou desconformidade observada 
na execução do ajuste. 
 
23.6 A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes. 
 
23.7 A execução do objeto deverá estar rigorosamente dentro das normas vigentes e das especificações 
estabelecidas pelos órgãos competentes e pela Prefeitura, sendo que a inobservância desta condição implicará a 
sua recusa, bem como a sua devida adequação e/ou substituição, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo 
de reclamação ou indenização. 
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23.8 As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do contrato serão encaminhadas 
à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º, 
do art. 67, da Lei nº. 8.666/93. 
 
24 DA RESCISÃO CONTRATUAL  
 
24.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências contratuais e 
as previstas nas Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93. 
 
24.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos enumerados 
nos incisos do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
24.3 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos do art. 78 da Lei Federal 8.666/93, sem que haja 
culpa da contratada, será esta ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. 
 
25 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
25.1 Ao participar da licitação, a licitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela 
licitação, quer direta ou indiretamente. 
 
25.2 A apresentação de proposta pressupõe o pleno conhecimento, atendimento e aceitação, por parte da 
proponente, das exigências e condições estabelecidas neste edital e seus Anexos. 

 
25.3 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o município revogá-la, no 
todo ou em parte, por razões de interesse público derivadas de fato superveniente comprovado, ou anulá-lo por 
ilegalidade de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para 
conhecimento dos participantes da licitação. 
 
25.4 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 
implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a 
rescisão do contrato, sem prejuízo de demais sanções cabíveis. 
25.5 As despesas com a contratação do objeto licitado correrão à conta dos seguintes recursos: 
 
Não exigível, nesta fase do certame, tendo em vista as disposições contidas no Decreto Municipal 
9.408/2011 que regulamenta o Sistema de Registro de Preço no município de Itabuna-BA. 
 
25.6 É facultado ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 
25.7 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo 
determinado pelo(a) pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação. 
25.8 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão de sua proposta. 
25.9 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da 
contratação. 
25.10 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por 
qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento, pelo aplicativo de informática “Licitações-e” do 
Banco do Brasil ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município. 
25.11 São de responsabilidade exclusiva da licitante as informações relativas a endereço, telefone e e-mail, 
bem como a modificação dos mesmos no curso da licitação, dando-se por intimada em caso de eventual tentativa 
frustrada de comunicação. 
25.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia de início e 
incluir-se-á o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dia de expediente normal. 
25.13 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão com base na legislação vigente. 
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25.14 Fica designado o foro da Cidade de Itabuna, Estado da Bahia – Brasil, para julgamento de quaisquer 
questões judiciais resultante deste edital, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
25.15 No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente 
completo e acompanhado do seguinte anexo: 
 
I. TERMO DE REFERÊNCIA 
II. FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
III. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
IV. MINUTA DO CONTRATO 
V. MODELO DE CREDENCIAMENTO/ PROCURAÇÃO 
VI. MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE 
HABILITAÇÃO  
VII. MODELO DE DECLARAÇÕES 
VIII.MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 
 
25.16 O(a) pregoeiro(a) poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover o 
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos. 
25.17 O(a) pregoeiro(a), no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes 
da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a legislação 
pertinente. 
25.18 A homologação e a Adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à contratação. 
25.19 Os casos omissos serão dirimidos pelo(a) pregoeiro(a), com observância da legislação em vigor, em 
especial a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 10.520/2002. Nesses casos aplicar-se-ão as demais disposições constantes nas 
referidas leis, e nos Decretos nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, 5.450, de 31 de maio de 2005. 
25.20 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas Propostas e a 
Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 
25.21 As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
25.22 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação 
serão prestados pelo(a) pregoeiro(a) e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:00 às 14:00, na sala 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, situado no Condomínio Jequitibá Trade Center, Av. Aziz 
Maron, nº 1067, 2º andar, Jardim Vitória, CEP: 45.605-905. 

 
25.23 O presente processo foi analisado e aprovado pela Procuradoria Jurídica do Município. 
 
Itabuna (BA), 18 de março de 2022. 

 
 

Evelin S. de Castro 
Pregoeira(o) Designada(o) 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO   

1.1. O presente Termo de Referência tem por finalidade fornecer elementos necessários e suficientes para 

realização de procedimento licitatório visando formalizar ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) PARA 

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, com a finalidade de atender as demandas de diversas secretarias da Prefeitura 

Municipal de Itabuna, cujas especificações técnicas, quantidades e demais condições encontram-se detalhados 

no presente documento, nos termos exigidos no art. 3º, XI e 8º, II ambos do Decreto nº 10.024/2019. 

2. DA JUSTIFICATIVA  

2.1.  Justifica-se a solicitação do que se trata o presente, tendo em vista suprir as necessidades de 

aquisição através do Sistema de Registro de Preço do fornecimento de mobiliário, de forma parcelada, 

conforme as necessidades das secretarias da Prefeitura Municipal de Itabuna, de acordo com as especificações, 

quantitativos e condições relacionadas no Item 04, considerando: 

 Administração: A aquisição visa dotar as diversas Secretarias do município de Itabuna, solicitantes 

dos mobiliários os quais irão supri-las, proporcionando condições para melhor desenvolver as suas atividades 

favorecendo a resultados mais efetivos de qualidade e condições de trabalho nas atividades rotineiras do 

Município. E também em virtude de reposição de bens que encontram já com uma utilização bem antiga e 

desgastada, já não atendendo de forma ideal as necessidades de uso das unidades. Tendo o objeto deste 

Termo de Referência, amparo legal, integralmente, na Lei nº. 10.520 de 17 de julho de 2003, e na Lei nº. 

8666/93 e suas alterações. 

 Social: Com objetivo de suprir as necessidades dos Programas, os móveis específicos que propiciem 

o adequado funcionamento ao atendimento de nossos usuários, dentro das condições exigidas de ergonomia, 

humanização, conforto e segurança. Os serviços de acolhimento devem: disponibilizar serviço de pequeno porte 

com características semelhantes ao ambiente residencial; propiciar a convivência de grupos; garantir a 

manutenção e fortalecimento dos vínculos familiares existentes, mesmo quando constatada a impossibilidade 

momentânea de retorno ao convívio familiar, favorecer a inserção e circulação social e comunitária, privilegiar o 

atendimento integral e os direitos fundamentais, garantir o acesso aos serviços sócios educativos. 

 Educação: Justifica-se a solicitação de que se trata o presente, tendo em vista suprir as 

necessidades em equipar a Secretaria de Educação de Itabuna com fulcro na Lei de Licitação e Contratos 

Administrativos, Lei 8.666/93. A aquisição se dá por conta de que o constante uso dos móveis e o tempo, faz 

com que devam ser substituídos por conta da deterioração sofrida. As cadeiras devem oferecer o conforto a 

quem vai passar todo o dia digitando, escrevendo, pesquisando e atendendo.Por essa razão os moveis tem um 

papel importante na logística da secretaria, oferecendo a seus funcionários ambientes confortáveis e equipados 

para o melhor desempenho de suas tarefas. A organização depende dos armários, mesas, cadeiras e todo o 

aparato de um departamento público e seu funcionamento. Cumpre informar que essa Secretaria se encontra 
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necessitada de vários itens de mobiliários. Não há cadeiras, mesas e armários suficientes nas salas e setores. 

Há muitos móveis sucateados e o que se tem visto são “arranjos” nos setores para continuar com os 
atendimentos. Um dos maiores benefícios de possuir um espaço e um ambiente agradável é a agilidade nos 

serviços prestados, a comodidade em receber os professores e diretores das escolas. É tornar o local de 

trabalho saudável, com móveis que atendam às necessidades aqui expostas. Cadeiras novas para o melhor 

conforto do servidor, mesas que estejam em bom estado e armários para que se tenha uma melhor organização 

dos setores. A aquisição dos mobiliários irá atender toda a Secretaria de Educação de Itabuna de acordo com as 

especificações, quantidades estimadas e condições estabelecidas no pedido, visando o bem-estar dos 

servidores para uma melhor adaptação no ambiente de trabalho. 

 Saúde: Considerando que o uso constante e a longo prazo, os móveis se deterioraram. Considerando 

ainda, que já faz um tempo que as unidades de saúde não recebem este tipo de material, faz-se necessário a 

aquisição de novos mobiliários para atender a demanda da secretaria. 

2.3 O Presente Registro de Preços enquadra-se nas hipóteses de conveniência de aquisição de materiais 

e/ou produtos com previsão de entrega parcelada, bem como pelo fato de não ser possível definir precisamente 

o quantitativo a ser demandado, conforme disposto no art. 3º, incisos II, III e IV do Decreto 7.892/2013. 

3. DO PREÇO ESTIMADO 

3.1 O valor estimado pela Administração para a aquisição do objeto licitado consta dos autos do processo. 

4.  DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS  

4.1. O objeto do presente termo de referência possui as seguintes características técnicas e condições, as 
quais deverão ser rigorosamente observadas por ocasião da formulação do preço a ser proposto: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUAN

TD. 
MODELO/
MARCA 

VALOR UN 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

1 

ARMÁRIO BAIXO, 2 PORTAS, em MDF ou MDP, 
acabamento melânico; Tampo entre laterais e corpo 
15 mm com acabamento fita espessura do tampo e na 
cor do tampo; Fundo 3 mm, contendo; 1 prateleira 
móvel; Dobradiças 110º,; Base com niveladores / 
sapatas reguláveis; Puxadores em PVC; Fechadura; 
Medidas: 0,80 x 0,37 x 0,75 m COR PADRÃO DA 
UNIDADE (CINZA OU BEGE) 

UNID  104 

   

2 

ARMÁRIO ALTO, 2 PORTAS, em MDF ou MDP, 
acabamento melânico; Tampo entre laterais e corpo 
15 mm com acabamento fita espessura do tampo e na 
cor do tampo; Fundo 3 mm; Contendo 1 prateleira fixa 
e 2 prateleiras móveis; Dobradiças 110º; Base com 
niveladores / sapatas reguláveis; Puxadores em PVC; 
Fechadura; Medidas:(LxPxA) 0,80 x 0,37 x 1,60m; 
COR PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU BEGE) 

UNID  99 

   

3 

ARMARIO BALCÃO BAIXO PARA ESCRITORIO C/4 
PORTAS em MDF ou MDP, acabamento melânico; 
Armário BALCÃO BAIXO 4 portas; Tampo entre 
laterais e corpo 15 mm com acabamento fita 
espessura do tampo e na cor do tampo; Fundo 3 mm; 
Contendo 1 prateleira fixa e 2 prateleiras móveis; 

UNID  54 
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Dobradiças 110º; Base com niveladores / sapatas 
reguláveis; Puxadores em PVC; Fechadura; 
Medidas:(LxPxA) 0,80 x 0,37 x 1,60m; COR PADRÃO 
DA UNIDADE (CINZA OU BEGE)                                        

4 

ARMÁRIO ESTANTE, 2 PORTAS, em MDF ou MDP, 
acabamento melânico; Tampo  MDP 25mm com 
acabamento fita espessura do tampo e na cor do 
tampo; Laterais, Portas     15mm; Fundo 3mm; Portas 
2 Portas com puxadores tipo alça em PVC.; 
Dobradiças 110º; Base com niveladores / sapatas 
reguláveis; Puxadores em PVC; Fechadura ; 
Prateleira: 1 prateleira interna e 1 Externa; Tipo de 
Acabamento Borda Bordas em ABS 2mm; 
Medidas:(LxPxA ) Medidas 804mm X 480mm X 
1600mm                                                                                                                                       
COR PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU CREME)            

UNID  97 

   

5 

ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO, em MDF ou MDP, 
acabamento melânico; corpo em 15 mm com 
acabamento fita espessura do tampo e na cor do 
tampo;  fundo 3 mm; Dobradiças 90 graus; Contendo 
1 prateleiras interna e um nicho aberto; Base com 
niveladores / sapatas reguláveis; puxadores em PVC; 
Fechadura; Medidas: 160 altura x 90  largura x 47 cm 
de profundidade COR PADRÃO DA UNIDADE (CINZA 
OU BEGE) 

UNID  69 

   

6 

ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA 
MDF, QUANTIDADE PORTAS 2, material porta 
madeira mdf, tipo portas com dobradiça e fechadura, 
QUANTIDADE PRATELEIRAS 4, material prateleiras 
madeira mdf, tipo puxador metálico, tratamento 
superficial post forming, tipo porta fechadura com 
chave, revestimento laminado melamínico, 
comprimento 90, largura 40, altura 160, localização 
porta(s) 02 frontais, acabamento superficial pintura 
eletrostática, cor padrão da unidade. 

UNID  46 

   

7 

ARQUIVO 4 GAVETAS, para pasta suspensa, em 
MDF ou MDP, acabamento melânico; Tampo de no 
mínimo 25 mm, com acabamento fita 2mm;  Corpo 
com no mínimo 18 mm com acabamento 0,45 mm; 
Gavetas com mínimo 15 mm de espessura, frente das 
gavetas em; Chapa de com no mínimo 18 mm de 
espessura; Corrediças metálicas telescópicas, com 
capacidade de carga de no Mínimo 20 kg em cada 
gaveta; Travamento simultâneo de todas as gavetas; 
Puxador em perfil post-forming ou tipo alça em AB; 
Base com niveladores; Fechadura; Medindo 
450x500x1300 mm (LxPxA);COR PADRÃO DA 
UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  315 

   

8 

JUNÇÃO DE MESA, em MDF ou MDP, acabamento 
melânico; Tampo em MDF 25mm, acabamento em 
fita; Base em tubo em aço carbono; Sapata 
niveladora; Kit fixação incluso.; Medidas L 0,60 x P 
0,60 x A 0,75; COR PADRÃO DA UNIDADE (CINZA 
OU CREME) 

UNID  22 

   

9 

GAVETEIRO VOLANTE, 3 GAVETAS em MDF ou 
MDP, acabamento melânico; Tampo, Laterais, Costas 
e Gavetas em 15mm, com acabamento fita espessura 
do tampo e na cor do tampo; Fundo em 3mm; 
Contendo 2 gavetas para pasta suspensa, Costas, 
laterais, fundo 15mm; Corrediças metálicas, Chave na 

UNID  48 
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primeira gaveta; Puxadores em PCV de 96mm. 
Rodízio: Nylon 38 mm para livre movimentação. 
Medidas: 465 mm Comprimento X420mm 
Profundidade X 685mm Altura; COR PADRÃO DA 
UNIDADE (CINZA OU CREME) 

10 

MESA PARA COMPUTADOR, com teclado retátil e 
gavetas, em mdf ou mdp, acabamento melânico; 
Tampo 15 mm, painel com acabamento fita espessura 
do tampo e na cor do tampo; Corrediça telescópica; 
Contendo 03 gavetas, Costas, Laterais, Frente 15 
mm; Puxadores em pvc; Fechadura; Travamento 
simultâneo de todas as gavetas; Pé de aço com 
borrachas para estabilização; Medidas: : 1500 x 600 x 
750; COR PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU 
CREME) 

UNID  489 

   

11 

MESA ESCRITÓRIO (DIGITADOR), sem gavetas, em 
mdf ou mdp, acabamento melânico; Tampo espessura 
de 15 mm, com acabamento fita espessura do tampo 
e na cor do tampo; Tampos de canto retos com passa-
fio. Estrutura de aço, constituída por duas colunas 
com pedestal, soldado a um quadro retangular 
horizontal fixado ao tampo. A fixação das peças entre 
si ou na estrutura através de parafusos com buchas 
metálicas embutidas.Todas as partes metálicas 
devem receber tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura em pó e póxi-
poliéster. Todas as terminações aparentes das 
estruturas devem possuir fechamento metálico ou em 
material injetado, na cor preta. Laminados a serem 
fornecidos em uma única cor. Medidas de 750 x 800 x 
700 mm (AxLxP)COR PADRÃO DA UNIDADE (CINZA 
OU CREME) 

UNID  21 

   

12 

MESA AUXILIAR SEM GAVETAS, em mdf ou mdp, 
acabamento melânico; Tampo espessura de 15 mm, 
com acabamento fita espessura do tampo e na cor do 
tampo; Tampos de canto retos; com passa-fio. 
Estrutura de aço, constituída por duas colunas com 
pedestal, soldado a um quadro retangular horizontal 
fixado ao tampo. A fixação das peças entre si ou na 
estrutura através de parafusos com buchas metálicas 
embutidas. Todas as partes metálicas devem receber 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura em pó e póxi-poliéster. Todas 
as terminações aparentes das estruturas devem 
possuir fechamento metálico ou em material injetado, 
na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma 
única cor. Medidas: 1,40 m X 60 cm X 70 cm. COR 
PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  206 

   

13 

MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS, em mdf ou 
mdp, acabamento melânico; Tampo espessura de 15 
mm, com acabamento fita espessura do tampo e na 
cor do tampo; Tampos de cantos ovais, Costa, frente 
e gaveta: 15mm; Estrutura de aço, constituída por 
duas colunas com pedestal, soldado a um quadro 
retangular horizontal fixado ao tampo. A fixação das 
peças entre si ou na estrutura através de parafusos 
com buchas metálicas embutidas. Todas as partes 
metálicas devem receber tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura em pó e póxi-
poliéster. Todas as terminações aparentes das 

UNID  98 
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estruturas devem possuir fechamento metálico ou em 
material injetado, na cor preta. Laminados a serem 
fornecidos em uma única cor. Medidas:1,40 X 0,74 X 
0,60                                                                                   
Com 03 gavetas, fechadura, travamento simultâneo 
de todas as gavetas.  COR PADRÃO DA UNIDADE 
(CINZA OU CREME) 

14 

MESA EM "L" COM 2 GAVETAS, em mdf ou mdp, 
acabamento melânico; Tampo espessura de 15 mm, 
com acabamento fita espessura do tampo e na cor do 
tampo; Costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm; 
Fundo de gaveta: chapa dura de 3mm; Gavetas e 
gavetão com trilho Metálico; Estrutura de aço, 
constituída por duas colunas com pedestal, soldado a 
um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. A 
fixação das peças entre si ou na estrutura através de 
parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas as 
partes metálicas devem receber tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura em pó e póxi-poliéster. Todas as terminações 
aparentes das estruturas devem possuir fechamento 
metálico ou em material injetado, na cor preta. 
Laminados a serem fornecidos em uma única cor. 
Medidas: (A X L X P) 0,74 m X 1,80 cm X 1,40 m COR 
PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  70 

   

15 

MESA REUNIÃO OVAL, confeccionado, em mdf ou 
mdp, acabamento melânico.   
Tampo espessura de 15 mm, com acabamento fita 
espessura do tampo e na cor do tampo    
Estrutura metálica em tubo 30x50 na base e tubo 
30x30 duplos verticais,    
A fixação das peças entre si ou na estrutura através 
de parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas 
as partes metálicas devem receber tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura em pó e póxi-poliéster. Todas as terminações 
aparentes das estruturas devem possuir fechamento 
metálico ou em material injetado, na cor preta. 
Laminados a serem fornecidos em uma única cor. 
Medida: 2,00 x 1,00 x 0,74 m COR PADRÃO DA 
UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  33 

   

16 

MESA PARA REUNIÃO OVAL, com Tampo em MDP 
15 mm, com perfil 180º arredondado. Espessura do 
Tampo: 15 mm. Acabamento: Perfil arredondado. 
Estrutura: Pintura epóxi a pó com tratamento 
antiferrugem. Cor padrão da unidade. Outras opções 
de Medidas: 1,60m x 0,74m altura x 0.90 
profundidade. 

UNID  15 

   

17 

MESA PARA REUNIÃO REDONDA, confeccionado, 
em mdf ou mdp, acabamento melânico; Tampo: 25 
mm, com acabamento fita, espessura do tampo e na 
cor do tampo; Estrutura confeccionada em aço, tendo 
uma coluna central em tubo redondo de 101,6mm com 
parede de 2 mm; Travas superiores em tubo de aço 
40x20 com parede de 1,2mm com ponteiras de 
material copolímero de alta resistência. Quatro travas 
inferiores em aço carbono prensada com 2 mm de 
espessura, todas recebem sapatas com regulagem de 
até 15mm para correção de possíveis desníveis do 
piso, composta de material copolímero de alta 

UNID  11 
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resistência a impactos e abrasão. Para fixar à sapata 
à estrutura deverá ser utilizado rebite de aço 
bicromatizado. Todas as partes metálicas devem 
receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura em pó e póxi-poliéster. 
Medida: 1200 mm Altura: 740mm; COR PADRÃO DA 
UNIDADE (CINZA OU CREME) 

18 

SUPORTE PARA CPU/NOBREAK/ESTABILIZADOR 
em MDF ou MDP; confeccionado com 15mm; 4 
Rodízios de silicone transparente resistentes; suporta 
até 45 kg. MEDIDAS EXTERNAS:28CM Largura x 
39CM Altura(Contando as rodinhas) x 45CM 
Profundidade; MEDIDAS INTERNAS:25CM Largura x 
34CM Altura(sem contar as rodinhas as rodinhas) x 
45CM Profundidade; 25cm altura ( espaço do 
estabilizador abaixo da prateleira); 6 cm altura (acima 
da prateleira, espaço para cpu) COR PADRÃO DA 
UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  180 

   

19 

GAVETEIRO VOLANTE, 4 GAVETAS em MDF ou 
MDP, acabamento melânico; Tampo, Laterais, Costas 
e Gavetas em 15mm, com acabamento fita espessura 
do tampo e na cor do tampo; Fundo em 3mm. 
Corrediças metálicas, fechadura; Travamento 
simultâneo de todas as gavetas. Puxadores em PCV 
de 96mm. Rodízio: Nylon 38mm para livre 
movimentação. Medidas: 465mm Comprimento 
X420mm Profundidade X 685mm Altura; COR 
PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  33 

   

20 

MESA REUNIÃO TAMPO RETANGULAR 12 
LUGARES, em mdf ou mdp, acabamento melânico; 
Tampo Bi-Partido: MDP 25 mm revestimento 
melamínico. Saia: MDP 15 mm revestimento 
melamínico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2 
mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para 
passagem de fios. A fixação das peças entre si ou na 
estrutura através de parafusos com buchas metálicas 
embutidas. Todas as partes metálicas devem receber 
tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura em pó e póxi-poliéster. Todas 
as terminações aparentes das estruturas devem 
possuir fechamento metálico ou em material injetado, 
na cor preta. Laminados a serem fornecidos em uma 
única cor. Sapatas niveladoras; Medida: Larg. 3,00 m 
x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm; COR PADRÃO DA 
UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  26 

   

21 

MESA EM POLIPROPILENO Cor  Branco; Modelo 
tipo  Quadrada;  Material  Polipropileno Descrição do 
Tamanho: Largura: 62,00 cm X Altura: 58,00 cm X 
Profundidade: 72,00 cm Peso suportado (kg)  50 

UNID  332 

   

22 

MESA PARA IMPRESSORA, em mdf ou mdp, 
acabamento melânico; Tampo espessura de 15 mm, 
com acabamento fita espessura do tampo e na cor do 
tampo; Estrutura de aço, constituída por duas colunas 
com pedestal, soldado a um quadro retangular 
horizontal fixado ao tampo. A fixação das peças entre 
si ou na estrutura através de parafusos com buchas 
metálicas embutidas. Todas as partes metálicas 
devem receber tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura em pó e póxi-
poliéster.Todas as terminações aparentes das 

UNID  42 
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estruturas devem possuir fechamento metálico ou em 
material injetado, na cor preta. Laminados a serem 
fornecidos em uma única cor. Medidas: 0,74 m X 0,40 
cm X 0,60 cm  COR PADRÃO DA UNIDADE (CINZA 
OU CREME) 

23 

ARQUIVO ESCRITÓRIA, material chapa aço 24, 
acabamento superficial pintura eletrostática em epóxi, 
padrão acabamento tratamento antiferruginoso, 
quantidade gavetas 4 un, tipo fechamento gavetas 
fechadura tranca simultânea, puxador embutido, cor 
cinza, medindo 0,46x0,70x1,34m/corrediça 
telescópicas na s, aplicação pastas suspensas, cor 
cinza 

UNID  64 

   

24 

ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS. Altura 
máxima: 2000 mm. Altura mínima: 1800mm. Largura 
Máxima: 100mm Largura mínima: 900 mm. 
Profundidade máxima: 400 mm Profundidade mínima: 
350mm. Confeccionado em Aço carbono - SAE 1006 
a 1012, com 04 (quatro) colunas confeccionadas em 
chapa de aço com 2,00 mm de espessura, em perfil L, 
abas iguais sendo 30 x 30 mm. Reforços das 
prateleiras em perfil “u” enrijecido, confeccionado em 
chapa de aço, fixado no centro da prateleira no 
sentido longitudinal, por solda a ponto. 06 (seis) 
prateleiras. Suporta até 20 kg distribuidos por 
prateleira e 120 kg no total. As prateleiras inferior e 
superior serão fixadas por parafusos ou porcas; as 
prateleiras intermediárias serão reguláveis mediante 
sistemas de encaixe ou utilização de parafusos 
(colunas perfuradas) e reguláveis de 50 mm em 50 
mm no máximo. A parte frontal e posterior de cada 
prateleira deverá conter três dobras para proporcionar 
maior resistência e menor risco de acidentes, 
minimizando as arestas cortantes inferior, superior e 
intermediarias, serão fixadas por parafusos ou porcas; 
serão reguláveis mediante utilização de parafusos 
(colunas perfuradas) e reguláveis de 50 mm no 
máximo. Coluna com abas iguais de 35 x 35 mm, os 
furos das colunas deverão ser circulares, cada furo 
deve medir 8 mm de diâmetro com paço de 50 mm. 
Coluna com abas iguais de 35 x 35 mm, os furos das 
colunas deverão ser circulares, cada furo deve medir 
8 mm de diâmetro com espaço de 50 mm. Solda do 
tipo MIG ou eletrofusão, os pontos de solda deveram 
ter um espaçamento máximo de 200 mm entre cada 
ponto de solda. Pintura epóxi pó. Com 4 sapatas 
plásticas e mínimo48 parafusos com porcas 
sextavadas zincada, Cor Cinza 

UNID  337 

   

25 

Armário de Aço Produzido em, chapa 26 (0,45 mm); 
Possui 04 (quatro) prateleiras removíveis e reguláveis 
verticalmente a cada 50 mm, aptas a suportar 25 kgf 
(uniformemente distribuídos); Equipado com 04 
(quatro) sapatas plásticas niveladoras; Dispõe de 
sistema de fechadura* conjugada à maçaneta 
cromada, com fechamento em sistema de varão; As 
portas são constituídas em 02 (duas) folhas, com 03 
(três) dobradiças reforçadas em cada uma, com mata-
junta central; Submetido a pré-tratamento com 
nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha 
automatizada e contínua, com tinta a pó; Dimensões 

UNID  172 
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do Armário: 1.988 mm (Alt.) x 900 mm (Larg.) x 400 
mm (Prof.) 

26 

GUARDA VOLUME EM AÇO COM 16 PORTAS 
Estrutura chapa #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 
Medida das Portas/ Vãos: Alt. 0,49 X Larg. 0,33; 16 
portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço 
interno por porta; Sistema de fechamento de varão de 
3 pontos, através de Pitão para cadeado. Capacidade 
por prateleira 15kg (bem distribuídos). Submetido a 
pré-tratamento com nanotecnologia e pintura 
eletrostática, em linha automatizada e contínua, com 
tinta a pó; 32 cabides de nylon.  10 pés reguláveis em 
PVC. MEDIDAS: Altura: 1,93 m X Largura: 1,38 m X 
Profundidade: 0,40m    
COR CINZA 

UNID  17 

   

27 

ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS Estrutura em 
aço, teto e fundo em chapa de aco nr. 20, Laterais e 
portas de vidro de 3 mm; Contendo 4 prateleiras de 
4mm de espessura aproximadamente, prateleiras 
reguláveis;  Porta com fechadura tipo yale, pés 
guarnecidos com ponteiras de borracha; Pintada com 
esmalte sintético ou pintura epóxi, apos tratamento 
anti-ferruginoso; Dimensões aproximadas: 0,65 m de 
largura x 0,40 m de profundida-de x 1,65 m de altura, 
COR BRANCO 

UNID  2 

   

28 

ROUPEIRO EM AÇO COM 8 PORTAS Estrutura em 
Chapa: 26 / 0,45mm; Quantidade de portas: 8; Medida 
das Portas/ Vãos: Alt. 0,985 X Larg. 0,33; 8 portas 
com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno 
por porta. Sistema de fechamento de varão de 3 
pontos, através de Pitão para cadeado. Quantidade de 
cabides por porta: 1; Submetido a pré-tratamento com 
nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha 
automatizada e contínua, com tinta a pó10 pés 
reguláveis em PVC. Medida total: Alt. 1980 X Larg. 
1240 x Prof. 420 COR CINZA 

UNID  71 

   

29 

ARMÁRIO COZINHA EM Aço. PRODUTO FEITO EM 
aço 26mm, contendo: 03 Portas com dobradiças 
metálicas, 02 prateleiras; Puxadores em polipropileno; 
Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e 
pintura eletrostática, em linha automatizada e 
contínua, com tinta a pó. MEDIDAS 1,20 L X 0,69 A X 
0,30 P. 

UNID  73 

   

30 

MESA AUXILIAR em aço na cor branca dimensões de 
L 700x C 400x A740mm prateleira e tampo em chapa 
de aço estrutura tubular com espessura de 25mm com 
rodízios na base. 

UNID  12 

   

31 

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM RELAX E 
COM BRAÇOS Assento e Encosto: Material: 
Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou 
Courvin. Espuma: Injetada de 70mm. Cor: Tecido: 
Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. 
Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, 
Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Anatômicos: Sim. 
União: Lâmina de Aço c/ Capa de Polipropileno. 
Estrutura: Base: 5 Patas em Tubo de Aço; Giratória: 
Sim. Coluna: c/ Regulagem de Altura à Gás; 
Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim. Pintura: 
Epóxi-pó. Capas de Proteção: Possui. Cor: Preto. 
Rodízios: Duplos em Nylon. Relax: Possui. 

UNID  72 
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Dimensões: Assento: 460 x 480mm. Encosto: 460 x 
620mm. Altura até o Assento: 460 à 560mm. Altura 
até o Encosto: 1180 à 1280mm. Braços: Material: 
Lamina de Aço Recoberta com Polipropileno Injetado. 
Modelo: Corsa. 

32 

CADEIRA FIXA Assento e Encosto: Material: Assento: 
Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou 
Courvin. Encosto: Estrutural e Capa em Polipropileno 
Injetado de Alta Resistência Revestido em Tecido ou 
Courvin. Espuma: Injetada de 30mm. Cor: Tecido: 
Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. 
Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, 
Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Anatômicos: Sim. 
Estrutura: Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 
22,22mm(7/8).  Base: 4 pés, sem braço. Tratamento 
Anti Ferrugem e Corrosão: sim. Pintura: Epóxi-pó. Cor: 
Preto. Ponteiras: Internas em Polipropileno Injetado. 
Dimensões: Assento: 400 x 430mm. Encosto: 265 x 
370mm. Altura até o Assento: 440mm. Altura até o 
Encosto: 840mm. 

UNID  560 

   

33 

CADEIRA FIXA COM BRAÇO Assento e Encosto: 
Material: Assento: Compensado Multilaminado 
Revestido em Tecido ou Courvin. Encosto: Estrutural 
e Capa em Polipropileno Injetado de Alta Resistência 
Revestido em Tecido ou Courvin. Espuma: Injetada de 
30mm. Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde 
e Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, 
Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. 
Anatômicos: Sim. Estrutura: Material: Tubo de Aço 
Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8). Base: Trapézio. 
Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim; Pintura: 
Epóxi-pó; Cor: Preto.; Ponteiras: Internas em 
Polipropileno Injetado. Dimensões: Assento: 400 x 
430mm; Encosto: 265 x 370mm.; Altura até o Assento: 
440mm.; Altura até o Encosto: 840mm. 

UNID  412 

   

34 

CADEIRA DE POLIPROPILENO EMPILHÁVEL SEM 
BRAÇO Assento e Encosto: Material: Polipropileno 
Injetado. Cor: Preto ou Azul. Anatômicos: sim; 
Orifícios para Ventilação: sim. Estrutura: Material: 
Tubo de Aco Oblongo 16x30mm. Tratamento Anti 
Ferrugem e Corrosão: sim. Pintura: Epóxi-pó. Cor: 
Preto. Empilhável: sim, até 10 unidades. Ponteiras: 
Internas em Polipropileno Injetado. Dimensões: 
Assento: 445 x 410mm. Encosto: 450 x 280mm. Altura 
até o Assento: 445mm; Altura até o Encosto: 785mm; 
Largura: 525mm; Profundidade: 550mm 

UNID  1011 

   

35 

CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA COM 
ESPUMA IJETADA, SEM BRAÇO. Assento e 
Encosto: Material: Assento: Compensado 
Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin. 
Encosto: Estrutural e Capa em Polipropileno Injetado 
de Alta Resistência Revestido em Tecido ou Courvin. 
Espuma: Injetada de 30mm. Cor: Tecido: Azul, Cinza, 
Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: Amarelo, 
Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e 
Vermelho. Anatômicos: Sim. Estrutura: Base: 5 Patas 
em Tubo de Aço; Giratória: Sim.; Coluna: c/ 
Regulagem de Altura à Gás; Tratamento Anti 
Ferrugem e Corrosão: Sim.; Pintura: Epóxi-pó.; Capas 
de Proteção: Possui. Rodízios: Duplos em Nylon. 

UNID  190 
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Dimensões: Assento: 400 x 430mm.; Encosto: 265 x 
370mm. Altura até o Assento: 430 à 560mm. Altura 
até o Encosto: 800 à 930mm. 

36 
CADEIRA GIRATÓRIA com estrutura de ferro tubular 
com assento e encosto em pvc na cor azul (cor 
padrão da unidade) - com braços. 

UNID  21 
   

37 

CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, ESPALDAR 
BAIXO. material estrutura aço maciço e tubo aço, 
material revestimento assento e encosto em courvin 
na cor azul royal, material encosto espuma injetada, 
tratamento superficial COM BRAÇOS, regulagem 
vertical com regulagem, cor azul, tipo sistema 
regulagem vertical a gás. 

UNID  98 

   

38 

CADEIRA secretária com roldanas para escritório, 
assento encosto madeira compensada, espuma 
injetada, corvim viena azul ou liso, regulagem de 
altura, base giratória cinza, base de apoio com 05 pas 
com rodizios esfericos de duplo giro confeccionados 
em nylon. COM BRAÇOS. 

UNID  386 

   

39 

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM RELAX E 
COM BRAÇOS Assento e Encosto; Material: 
Compensado Multilaminado Revestido em Tecido ou 
Courvin; Espuma: Injetada de 70mm; Cor: Tecido: 
Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. 
Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, 
Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Anatômicos: Sim. 
União: Lâmina de Aço c/ Capa de Polipropileno. 
Estrutura: Base: 5 Patas em Tubo de Aço; Giratória: 
Sim. Coluna: c/ Regulagem de Altura à Gás; 
Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim.; Pintura: 
Epóxi-pó. Capas de Proteção: Possui. Cor: Preto. 
Rodízios: Duplos em Nylon. Relax: Possui. 
Dimensões: Assento: 460 x 480mm. Encosto: 460 x 
480mm. Altura até o Assento: 460 à 560mm. Altura 
até o Encosto: 1040 à 1140mm. Braços: Material: 
Lamina de Aço Recoberta com Polipropileno Injetado. 
Modelo: Corsa. 

UNID  149 

   

40 

LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 3 
LUGARES Assento e Encosto: Material: 
Polipropileno Injetado. Cor: Preto, Azul, Verde, ou 
Vermelho; Anatômicos: sim. Orifícios para Ventilação: 
sim. Estrutura: Material: Tubo de Aço Oblongo, 
16x30mm e Tubo de Aço Retangular, 30x50mm; 
Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim; Pintura: 
Epóxi-pó. Cor: Preto. Reguladorrs de nível: Possui. 
Ponteiras: Internas em Polipropileno Injetado. 
Dimensões: Assento: 445 x 410mm.  Encosto: 450 x 
280mm. Altura até o Assento: 445mm Altura até o 
Encosto: 785mm; Profundidade: 550mm; Largura 
Individual: 525mm; Largura Total: 1570mm 

UNID  338 

   

41 

LONGARINA, de 06 lugares, espaldar médio, sem 
braços, assento e encosto médio em concha única em 
resina de poliéster ou estrutura em aço com reforço 
soldado no sistema de solda Mig, almofadas em 
espuma de poliuretano injetada com no mínimo de 
50mm de espessura, revestido em vinil ou couro 
ecológico na cor azul, estrutura em aço oval com as 
dimensões de 30 x 60 mm, as bases dos pés da 
longarina, com 660 mm de comprimento e 
características auto cortantes, revestimento em 

UNID  104 
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polipropileno e sapatas reguladoras de nível em nylon. 
O produto deve estar em conformidade com a NR17, 
do Ministério do Trabalho, e normas ABNT vigentes. 

42 

CADEIRA DE POLIPROPILENO COM BRAÇOS Cor  
Branco; Modelo tipo  Poltrona;  Material  Polipropileno; 
Descrição do Tamanho  Altura: 77Cm Largura: 43Cm 
Profundidade: 36 Cm; Peso suportado (kg)  120  

UNID  884 

   

43 

CADEIRA UNIVERSITÁRIA PNE ESTOFADA 
Assento e Encosto: Material: Compensado 
Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin. 
Espuma: Laminada de 30mm. Cor: Tecido: Azul, 
Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: 
Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, Preto, 
Verde e Vermelho. Anatômicos: Sim. Prancheta: 
Material: MDF de 15mm Revestido em Fórmica. Cor: 
Branco, Casca de Ovo( Bege) e Cinza. Bordas: Perfil 
de PVC tipo "T". Modelo: Lateral. Dobrável: Sim, 90 
graus. Estrutura: Material: Tubo de Aço Redondo, 
diâmetro 22,22mm(7/8). Base: 4 Pés. Gradil: Possui. 
Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim. Pintura: 
Epóxi-pó. Cor: Prata ou Preto. Ponteiras: Externas em 
Polipropileno Injetado. Dimensões: Assento: 380 x 
390mm. Encosto: 180 x 380mm. Prancheta: 175 x 
475mm. Altura até o Assento: 450mm. Altura até o 
Encosto: 780mm. Altura até a Prancheta: 700mm. 

UNID  18 

   

44 

CADEIRA ESTRELA SECRETARIA COM ARO 
SOLDADA PARA DESCANSO DOS PÉS Pistão a 
gás; Flange em aço; Suporte em L; Kit fixação de 
encosto; Assento secretaria reta; Encosto secretaria 
reta; Prolongador em aço; 6 parafusos; Altura minima 
com assento: 70 cm; Altura maxima com assento: 
82cm, sem braço. 

UNID  8 

   

45 

CADEIRA CAIXA ALTA, giratória, espaldar baixo, 
sem braços, dimensões do encosto 300 x 380 mm e 
assento 430 x 430 mm, podendo variar em +/- 5%, 
revestidos em vinil na cor azul royal, base giratória 
estruturada em aço tubular, cinco patas e suportes, 
assento e encosto confeccionados em madeira 
multilaminada, moldados anatomicamente e estofadas 
c/ espuma de poliuretano injetada de densidade 
mínima p/ o assento de 54 kg/m3 e p/ o encosto de 54 
kg/m3, c/ espessura mínima de 50 mm, com perfil 
protetor de bordas em PVC rígido de alto impacto 
preto, tipo macho e fêmea, eixo central c/ mola 
amortecedora e capa telescópica protetora e 
regulagem continua de altura do assento através de 
sistema pneumático (a gás) c/ acionamento através de 
alavanca de controle localizado sob assento. 

UNID  25 

   

46 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 4 lugares branca com o 
tampo madeirado, de 2,40 de comprimento por 1,20 
de largura, em MDF de 15mm, com gavetas.  
Quantidade de estações de trabalho: 1 Comprimento 
total: 240 m; Altura total: 75 cm; Largura total: 120 m; 
Materiais: MDF 

UNID  24 

   

47 

SOFÁ, material estrutura madeira, material 
estofamento espuma poliuretano, revestimento couro, 
quantidade módulos 1, cor preta, características 
adicionais com braços e encosto em capitonné, 
quantidade assentos 2, profundidade 0,85, altura 0,76, 
comprimento 1,65 

UNID  7 
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48 

SOFÁ , Fibra sintética com 3 lugares ,com braço e pés 
de madeira , assento de espuma no mínimo D-33 , 
forração em material de fácil higienização (courino ou 
similar) na cor marrom escuro ou preto, na capacidade 
mínima de 100 kg. 

UNID  11 

   

49 

CAMA DE SOLTEIRO, Madeira Maciça altamente 
resistente, Escala de brilho, Semi-brilho, tamanho do 
colchão indicado, solteiro 88 x 188 cm, Estrutura do 
estrado, madeira maciça, Informações 
complementares - Barra com 12 cm de altura: 80 cm, 
Peso mínimo que suporta 150 Kg por cama Produto 
desmontado (necessita de montagem), Sistema de 
Montagem Cavilhas / Parafusos. 

UNID  35 

   

50 

BICAMA SOLTEIRO 110,5cmx201cmx105cm em 
madeira maciça. A cama auxiliar possui rodízios para 
facilitar a movimentação e comporta um colchão 
padrão solteiro de 0,88x1,88m com altura máxima de 
16cm. Sua peseira é fechada com bordas 
arredondadas e acabamento fino. Combina 
perfeitamente com diversos ambientes mostrando 
que, muito além de uma cama, ela é um produto ideal 
para sua família em termos de qualidade e 
aproveitamento de espaço. Altura 110,5 cm largura 
201 cm profundidade 105 cm 

UNID  35 

   

51 

MESA RETANGULAR de madeira com 8 cadeiras em 
madeira Angelim. Altura: 80cm, largura: 1,20m, 
comprimento: 3m. cadeiras em tamanho padrão, 
cadeira toda em madeira. Altura: 90cm, largura: 40cm, 
profundidade: 45cm. 

UNID  3 

   

52 

MESA INDUSTRIAL PARA COZINHA - tampo 
superior em aco inoxidavel 304, dimensoes de 1200 x 
800 x 850 mm, com bordas de 40mm, montada sobre 
pes tubulares galvanizados, com acabamento pintado, 
sapatas regulaveis em polipropileno injetado. 

UNID  52 

   

53 

Colchão de Solteiro Densidade 33, altura: 18cm, 
largura: 88cm, comprimento: 1,88, confeccionado em 
espuma de poliuretano, com capa em courvin, soldada 
eletronicamente, com zíper e respiros. 

UNID  110 

   

54 

BALCÃO ATENDIMENTO, reto em aglomerado BP 
25mm, revestido em melamínico, com acabamento em 
fita reta em todos os lados, painéis em aglomerado 
fechamento em bp 18 mm com acabamento em fita 
reta, em chapa de aço perfurada, pés com parte 
superior em tubo, coluna em tubo redondo e pés por 
baixo duplo com eletro calha e tampa da fiação 
removível confeccionado em aço carbono com tubos 
oblongos, com tratamento antiferruginoso, 
acabamento em pintura eletrostática a pó texturizado. 
- Acabamento: fita de borda 2mm em todo o contorno. 
COR do tampo: Cinza - Cor do painel: Marfim. 
Medidas: alt. 1100mm (mesa 740mm) x larg. 1200mm 
x prof. 655mm. COR do tampo: Cinza - Cor do painel: 
Marfim. 

UNID  5 

   

55 

BALCÃO DE ATENDIMENTO, dimensões de 2260 x 
1100 x 450 mm, em madeira MDF, espessura de 
25mm, revestida em laminado melaminico liso, cor 
padrão da unidade, contemplando 04 (quatro) 
prateleiras horizontais de 390 x 770 mm e 25mm de 
espessura 

UNID  8 

   

56 CONJUNTO MESA INFANTIL em madeira, 80 cm x UNID  11    
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80 cm, altura entre 50 cm e 55 cm, 04 cadeiras 
coloridas, tampa da mesa quadrada em m.d.f, ao 
redor do tampo, fita de borda e pés da mesa coloridos. 
Bases de sustentação da mesa branca, material: 
madeira e m.d.f. 

57 

ESCADA, DE 07 DEGRAUS, alumínio, dupla abertura 
em A, com 7 degraus antiderrapantes, sapata de 
borracha antiderrapante. Dimensões aproximadas da 
mínimas (AxLxP) 136x46x100cm. Peso aproximado 
da embalagem c/ produto - Kg3,5kg. Garantia do 
Fornecedorde 6 Meses. 

UNID  40 

   

58 

ESTANTE DE AÇO MULTI-USO 5 PRATELEIRAS 
Altura: 198 cm; Largura: 70 cm; Profundidade: 31 cm; 
Coluna Chapa: 20; Prateleira Chapa: 26. Capacidade 
de cada bandeja: 30kg. 

UNID  20 

   

59 

MESA PARA REFEITÓRIO INDUSTRIAL COM 8 
LUGARES -tampo da mesa em mdf 30 mm, 
acabamento em fórmica cinza claro liso brilhante, 
estrutura desmontável, dimensões altura 0,75 m x 
comprimento 2,40 m x largura 0,80 m, com fita de pvc 
cinza claro, estrutura na cor epóxi pó preto 
texturizado, assentos medindo 0,30 x 0,30 m, em mdf 
15 mm de espessura, acabamento da borda em perfil 
de pvc altura 0,45 m e estrutura montada para bancos 
fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 
mm de parede. 

UNID  7 

   

60 
MESA, infantil, em polipropileno, quadrada, 
dimensões 0,56 x 0,56 cm podendo variar +/- 5%, com 
04 cadeiras em polipropileno, cores variadas. 

UNID  70 
   

61 

POLTRONA RECLINÁVEL, material impermeável, cor 
bege, componentes braços articulados acompanham 
movimento do encosto, características adicionais 
apoio p/ pés acoplado a poltrona, acabamento 
acolchoado no encosto, braços e assento, largura 75, 
profundidade 85cm aberta e 165cm fechada. 

UNID  12 

   

62 
SUPORTE, para Monitor 38 x 25 x 11, MDF Black 
Piano. Com duas gavetas. 

UNID  334 
   

63 

ARMÁRIO EXTRA ALTO medida 800x470x2100mm 
com quatro gavetões e portas de vidro. Confeccionado 
em placa de MDP, é um composto de partículas de 
madeira de média densidade. As partículas de média 
densidade são derivadas de árvores de eucalipto e 
pinus das áreas de reflorestamento. São aglutinadas e 
compactadas entre si com resina sintética por meio da 
ação conjunta de pressão e calor, a placa contém 
25mm de espessura. Revestido nas duas faces com 
filme termo prensado de melânico com espessura de 
0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. As 
placas possuem densidade mínima de 565 Kgf/m³, 
resistência à tração perpendicular kgf/cm² = 3.1, 
resistência à flexão estática kgf/cm² = 143, resistência 
à tração superficial Kgf/cm² = 10,2 de acordo com as 
normas NBR 14810-1 – Terminologia e NBR 14810-2. 
São revestidos apenas na frente com fita de 
policloreto de vinila com 2,5mm de espessura mínima, 
em conformidade com a NBR 13966 que exige que o 
raio mínimo da borda de contato com o usuário seja 
de 2,5 mm.04 gavetões localizadas na parte inferior 
do armário, sendo distribuída metade para cada lado. 
Confeccionados em chapa de aço #24 (0,60mm) de 

UNID  1 
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OBS:  

a) As dimensões deste (s) objeto (s), por exemplo, diâmetro, espessura, altura, largura, profundidade, 

admitem variações em até 10% para mais ou para menos, desde que sejam preservados os atributos 

de estabilidade, resistência, durabilidade, ergonomia, estética, dentre outros, bem como a 

proporcionalidade dos elementos que compõem o produto. 

b) É de responsabilidade da Contratada a montagem e a instalação dos bens sem custo adicional, dos 

produtos especificados neste Termo de Referência. 

4.2  ESPECIFICAÇÕES TECNICAS: 

4.2.1  Qualidade:  

4.2.1.1 Os materiais empregados deverão ser de alta qualidade, e com acabamento impecável, sem falhas;  

4.2.1.2 Os móveis deverão ser construídos de modo a terem resistência e estabilidade, e proporcionando 

segurança ao equipamento e ao usuário. 

4.2.2  Identificação: 

4.2.2.1 Etiqueta permanente de identificação do fabricante, fixada em local de fácil visualização, contendo 

nome do fabricante e modelo do mobiliário, além de estar acompanhada do manual de instruções. 

5. DA CLASSIFICAÇÃO POR LOTE 

5.1. Não haverá agrupamento do objeto.  

6. DA GARANTIA DO PRODUTO 

6.1. A licitante deverá encaminhar, quando da apresentação de sua proposta, certificado de garantia do 

produto, impresso em língua portuguesa, contra vícios ou defeitos de fabricação e/ou montagem e contra 

desgaste excessivo, no qual deverá expor total anuência aos termos e às cláusulas previstos no edital do 

certame licitatório. 

6.2. Caso a licitante e o fabricante sejam pessoas distintas, a licitante também deverá encaminhar o 

certificado de garantia emitido pelo fabricante, impresso em língua portuguesa, no qual deve constar o prazo 

ofertado por este, contra vícios ou defeitos de fabricação e/ou montagem e contra desgaste excessivo. 

6.3. Não serão aceitas propostas em que o certificado da licitante contenha prazo de garantia inferior a 5 

(cinco) anos, contados do recebimento definitivo do produto, ou que não atenda às condições estabelecidas 

neste item do Termo de Referência. 

espessura (mínimo), dobrada e soldada através de 
eletro-fusão, com deslizamento suave sobre 
corrediças telescópicas em aço, roldanas em nylon e 
eixos em aço. Frente dos gavetões e/ou gavetas em 
madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em 
laminado melamínico de baixa pressão texturizado em 
ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de 
PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo 
sistema hot-melt. Puxadores do tipo Zamak niquelado 
redondo com forma côncava com aproximadamente 
110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na 
frente dos 02 gavetões superiores, com fechamento 
simultâneo dos gavetões de cada lado, com 02 
chaves dobráveis para cada fechadura. 
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6.3.1. Esta condição se aplica independentemente de a licitante e a fabricante serem pessoas distintas. 

6.4. Durante o período de garantia a CONTRATADA obrigar-se-á a substituir ou reparar, sem ônus para o 

município de Itabuna (garantia on site), o objeto que apresentar vícios ou defeitos ou incorreções resultantes da 

fabricação ou de sua correta utilização, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do dia seguinte ao da 

notificação de inconformidade. 

6.5. O término do atendimento ocorrerá no dia de conclusão do reparo e da disponibilidade do objeto em 

perfeito estado de uso nas instalações da PMI. 

6.6. O pedido de substituição ou reparo do objeto, durante o período de garantia, poderá ser formalizado 

por e-mail, fax ou outro meio hábil de comunicação. 

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS DOS LICITANTES 

7.1. A proposta de preços do particular deverá conter as seguintes informações, entre outras: 

7.2. Indicar o prazo de validade que será, no mínimo, de 60 (sessenta) dias corridos; 
7.2.1. Indicar expressamente o fabricante, marca, modelo e/e referência do produto proposto, de maneira que 

se possa identificá-lo exatamente dentro da linha de produção do fabricante; 

7.2.2. Poderá ser solicitado catálogos, folderes ou prospectos do material ou produto cotado, que contenham, 

de forma clara e detalhada, as especificações técnicas básicas que demonstrem sua adequação ao que foi 

solicitado no presente termo de referência; 

7.2.3. Se for possível, deverá o particular indicar os respectivos links dos sítios oficiais dos respectivos 

fabricantes dos produtos cotados para fins de averiguações e julgamentos; 

7.2.4. O preço ofertado deve ter a inclusão dos tributos, fretes, tarifas e as despesas decorrentes da execução; 

7.2.5.  Indicar expressamente endereço completo do particular, inclusive eletrônico (e-mail da empresa) bem 

como telefones para contados, para fins de futuras notificações e intimações de obrigações relativas à futura 

contratação 

7.3.  Vencido o prazo de validade indicado na alínea anterior sem a formalização da respectiva ARP, ficará o 

particular desobrigado, podendo o particular convalidar sua proposta e aceitar a formalização da respectiva ARP. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS  

8.1. O objeto deste instrumento pode ser considerado como bem comum, pois, conforme prevê o 

parágrafo único do Art. 1º da Lei nº 10.520/02, a classificação do bem ou o serviço será comum quando for 

possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, mediante especificações utilizadas no mercado, 

padrões de qualidade e desempenho peculiares ao objeto e descritos de forma objetiva no instrumento 

convocatório, não acarretando prejuízos à qualidade dos serviços e, tampouco, ao interesse público, e ainda, 

consoante o art. 1º do Decreto nº 3.555/00 e o art. 4º do Decreto no 5.450/05, resta claro que o serviço a ser 

contratado é comum, sendo, portanto, obrigatória a contratação na modalidade Pregão Eletrônico. 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDCAÇÃO DO OBJETO  

9.1. O julgamento da licitação será realizado pelo critério do MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as 

regras de aceitação das propostas fixadas neste termo de referência; 
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9.2. A adjudicação o objeto será realizado segundo o critério de julgamento fixado na alínea anterior, 

observada a decisão final de julgamento do certame pelo Pregoeiro. 

10. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO: PREÇO MÁXIMO 

10.1. Os preços unitários finais e totais propostos deverão ser, no máximo, aqueles contidos na tabela de 

valores máximos de referência acostados aos autos do processo. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

13.1.1.1 Deverá ser analisada a conformidade técnica do objeto proposto às especificações fixadas neste 

termo de referência, observadas as especificações indicadas pelo fabricante do produto. 

12.  DAS AMOSTRAS 

12.1.  Não será solicitado à licitante amostra do produto. 

13. DA CONTRATAÇÃO E DOS PRAZOS 

13.1. A ARP terá vigência de 12 meses; 

13.2. A entrega PARCELADA do objeto da presente licitação, será no prazo máximo de até 10 (dez) dias 

úteis, após recebimento da ORDEM DE FORNECIMENTO, devidamente assinado pelo Servidor competente, 

nas quantidades e especificações descritas.  

14. DA FORMA DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

14.1. As aquisições decorrentes do contrato deverão ser FORNECIDAS PARCIALMENTE pela Contratada, 

conforme ordem de fornecimento; 

14.2. O Particular deverá fornecer os materiais rigorosamente segundo as especificações, marcas e referências 

indicadas na respectiva proposta, salvo fato superveniente acatado pela Administração; 

14.3. Correrão por conta do Particular os custos com o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos, 

segundo condições de entrega abaixo indicadas; 

14.4. Os materiais deverão ser entregues devidamente acondicionados e em perfeitas condições de utilização; 

14.5. O prazo de fornecimento será executado conforme previsto no item 15 deste Termo de Referência, 

contados do recebimento da respectiva nota de empenho ou ordem de fornecimento, podendo ser prorrogado a 

critério da Administração em razão de fato superveniente demonstrado pelo Particular. 

15. DO LOCAL, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DO OBJETO 

15.1. O Particular deverá fornecer os materiais rigorosamente segundo as especificações, marcas e referências 

indicadas na respectiva proposta, salvo fato superveniente acatado pela Administração; 

15.2. Correrão por conta do Particular os custos com o fornecimento dos materiais e/ou equipamentos, 

segundo condições de entrega abaixo indicadas; 

15.3. Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de utilização; 

15.4.  A empresa fornecedora deverá entregar o material, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, após 

recebimento da Ordem de Fornecimento, devidamente assinada pelo servidor “competente”.  
15.5. A Contratada deverá realizar a entrega dos materiais em dia fixo da semana, formalmente especificado 

no momento da contratação, durante o horário de 8:00h às 14:00; 
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15.6. Substituir em até 05 (cinco) dias após entrega, os produtos que apresentarem defeitos de fabricação 

após a aceitação definitiva, substituindo-os por outro novo, nas mesmas condições inscritas na proposta de 

preços originária, exceto nos casos decorrentes de uso indevido.  

15.7. Cada Ordem de fornecimento deverá ser acompanhado de recibo ou meio de controle similar onde 

deve constar a data da efetuação da entrega, a quantidade entregue e assinatura do responsável pelo 

recebimento da Unidade Requisitante. 

15.8. As entregas deverão ser no local abaixo indicado: 

15.8.1. Almoxarifado Central - Prefeitura de Itabuna/Ba; Rodovia BR 415, Centro Industrial, 4160 Galpão 

10 - KM 50 (Próximo a Bahia Gás) - Itabuna/BA; CEP.: 45613-000; Segunda a Sexta Feira (Das 

8:00 hs. às 13:00 hs). 

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

16.1.  O recebimento do objeto deverá ser realizado por servidor responsável pela unidade técnica ou por 

comissão de recebimento, devendo ser observado: 

16.1.1.  Recebimento provisório: no ato da entrega, mediante mera conferência de volumes e aposição de 

carimbo na segunda via do documento de entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com 

as especificações constantes neste termo de referência e na proposta; 

16.1.2. Recebimento definitivo: no prazo de até 10 (dez) dias, contados do recebimento provisório, após a 

verificação da qualidade, quantidade, prazo de validade do material e demais condições fixadas neste termo de 

referência, bem como ato de aceitação por meio de emissão de relatório e atesto na referida nota fiscal. 

16.2.  Não serão aceitos produtos em desacordo com as condições indicadas neste termo de referência, bem 

como na respectiva proposta do Contratado, especialmente quanto às especificações técnicas mínimas, marcas, 

referências, prazo de validade, entre outras, salvo fato superveniente devidamente acatado pela Contratante. 

16.3.  Constatadas irregularidades no objeto contratual, a contratada, às suas expensas, terá o prazo máximo 

de 10 dias, contados a partir da data de notificação, para cumprir a determinação exarada pela Administração, 

sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

16.4.  Por ocasião de entrega, a contratada deverá colher a data, a hora, o nome, o cargo, a matrícula e a 

assinatura do servidor ou membro da comissão da contratante responsável pelo recebimento. 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

17.1. Não exigível, nesta fase do certame, tendo em vista as disposições contidas no Decreto Municipal 

9.408/2011 e Decreto Federal que regulamentam o Sistema de Registro de Preço no município de Itabuna-BA. 

18. DA HABILITAÇÃO  

18.1.  Habilitação Jurídica - documentos exigidos no art. 28 da lei 8.666/93 

18.2. Regularidade fiscal e trabalhista- documentos exigidos no art.29 da lei 8.666/93. 

18.3. Qualificação Técnica - documentos exigidos no art.30 da lei 8.666/93 Pregão - deve estar de acordo 

com o objeto e a avaliação dos agentes administrativos. 

18.4. Capacitação econômico-financeira- documentos exigidos no art. 31 da lei 8.666/93.  
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18.5. Deverá ser apresentada pelo licitante declaração expressa de que tem plena ciência do conteúdo do 

edital e seus anexos, e que atende plenamente os requisitos de habilitação e todas as condições estabelecidas 

para a prestação de serviço/fornecimento do objeto deste Pregão Eletrônico. 

19. DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

19.1. A despesa deverá ser devidamente atestada pelo responsável, mediante emissão de nota técnica 

referente a nota fiscal objeto da contratação, no prazo máximo 05 dias; 

19.2.  Caso o valor do objeto seja superior ao limite fixado na alínea “a” do inciso II do artigo 23 da Lei 
8.666/93, o procedimento exigido na alínea anterior deverá ser realizado por meio de comissão de recebimento, 

nos termos exigidos no § 8º do artigo 15 do mesmo diploma legal; 

19.3.  Fornecidos os materiais/bens, a licitante vencedora deverá apresentar, mediante entrega no Setor de 

Almoxarifado e posterior entrega nos Setores de Compras desta PMI, a(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s), emitida(s) 

para fins de protocolização, liquidação e pagamento, acompanhada(s) dos seguintes documentos:  

19.3.1. Ofício encaminhando a (s) Nota(s) Fiscal (is) para registro nos Setores de Compras.  

19.3.2. Certidões Conjuntas de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, que abrange 

inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas “a” e “d” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 
24 de julho de 1991.  

19.3.3. Certificados de Regularidade de Situação do FGTS – CRF.  

19.3.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), demonstrando a inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011.  

19.3.5. Certidões Negativas de Débitos junto às Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio sede do licitante.  

19.4. O pagamento devido á Contratada será efetuado pela Contratante, no prazo de até 30(trinta) dias após o 

recebimento definitivo com a nota fiscal/fatura atestada, emitida em nome da Contratante, no valor e condições 

estabelecidas neste termo.  

19.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, na pendência de qualquer uma das situações 

abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira:  

19.5.1. A falta de atestação pela PMI, com relação ao cumprimento do objeto deste Termo e da licitação, das 

notas fiscais emitidas pelo licitante vencedor.  

19.6. Para efeito de pagamento serão computados apenas os quantitativos efetivamente fornecidos. 

20.  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

22.1 A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, 

encarregada de acompanhar a entrega, prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, 

inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado pelo responsável da Contratante 

22.2  É de responsabilidade da Contratada a montagem e a instalação dos bens sem custo adicional, dos 

produtos especificados neste Termo de Referência. 

22.3 Cumprir as demais disposições contidas neste termo de referência. 
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22.4 Manter comunicação formal com a instituição por meio de endereço eletrônico, o qual deve ser verificado 

diariamente e acusado o recebimento. Não o fazendo, no decurso de 5 (cinco) dias corridos, o seu silêncio será 

reputado como comunicação/notificação recebida 

22.5 Entregar os materiais/bens de acordo com os requisitos de quantidades, especificações técnicas, 

manuais de operação (quando couber) e demais condições consignadas nas propostas técnicas e/ou de preços, 

de acordo com Termo de Referência. 

22.6 Entregar os materiais/bens impreterivelmente, nos prazos previstos, no local designado e conforme 

especificações constantes no Termo de Referência; 

22.7 Garantir que os materiais/bens fornecidos estarão isentos de defeitos de fabricação, independentemente 

de a CONTRATADA ser ou não o fabricante, devendo providenciar a correção ou a substituição daqueles que 

apresentarem defeitos ou divergência com as especificações fornecidas.  

22.8 Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o material em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação, sem prejuízo das penalidades 

cabíveis. 

22.9 Comunicar à contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis que antecedam o prazo de vencimento 

da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento; 

22.10 Responsabilizar-se perante a Administração e terceiros, por ações ou omissões de seus empregados, 

prepostos e contratados, das quais resultem danos ou prejuízos a pessoas ou bens, não implicando 

corresponsabilidade da CONTRATANTE. 

22.11 Responsabilizar-se por todos os custos, diretos e indiretos, inclusive transporte e de pessoal, necessários 

à adequada e regular entrega dos materiais/bens contratados, em plena conformidade com os termos e 

especificações, inclusive prazos, horários e local de entrega, previstos neste Termo de Referência e anexos; 

22.12 Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e 

indiretamente, sobre os produtos vendidos, bem como eventual custo de frete e entrega, inclusive seguro; 

22.13 Assumir todos os encargos sociais, trabalhistas, fiscais, previdenciários e comerciais resultantes da 

execução contratual, bem como por eventuais demandas de caráter cível ou penal; 

22.14 Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação correspondente, devendo comunicar à Administração, por escrito, qualquer normalidade de caráter 

urgente e prestar esclarecimentos julgados necessários; 

22.15 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 

até o limite legalmente permitido. 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

21.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

21.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalização, por servidor especialmente designado, anotando em 

registro próprio as falhas detectadas e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 
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21.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela 

propostas sejam as mais adequadas; 

21.4. Reservar local apropriado para o recebimento do material objeto da contratação; 

21.5. Ter pessoal disponível para o recebimento dos produtos contratados no horário e local previsto para 

entrega; 

21.6.  Receber os produtos de acordo com as especificações descritas neste documento, rejeitando, no 

todo ou em parte, o fornecimento executado em desacordo com o Contratado;  

21.7. Pagar à Contratada o valor resultante da execução, no prazo e condições estabelecidas neste Termo 

de Referência; 

21.8. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que 

couber, em conformidade com a legislação vigente; 

21.9. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento do objeto do contrato; 

21.10. Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificações técnicas, orçamentos, termos de 

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do objeto e 

notificações expedidas; 

21.11. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

22. DA SUBCONTRATAÇÃO 

22.1.  Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

23. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

23.1. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto do 

presente contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado. 

23.2. São admitidas prorrogações desde que, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a 

manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, caso ocorra algum dos motivos previstos no art. 57, §1º da 

lei 8.666/93. 

24. DO REAJUSTE E REVISÃO DE PREÇOS 

24.1. Os preços registrados na ARP não serão reajustados, conforme estabelece o Decreto 7.892/2013; 

24.2. Eventualmente, os preços referentes aos objetos contratados poderão ser reajustados se ultrapassado 

um ano da data da apresentação da proposta, para manutenção das suas condições efetivas, com base no IPCA 

(IBGE), com fulcro no art. 37, XXI, da Constituição Federal e nos arts. 40 e 55 da Lei 8.666/93; 

24.2.1. O reajuste de preços deverá ser requerido do contratado, sob pena de preclusão; 

24.3.  Havendo comprovado desequilíbrio contratual, caberá revisão de preço pactuado, para mais ou para 

menos, nos termos fixados nos arts. 57, § 1º, 58, § 2º e 65, II, d, e §§ 5º e 6º, todos da Lei 8.666/93. 

24.4. No caso de desequilíbrio contratual, cabe à parte que alega demonstrar concreta e objetivamente o 

quantum do impacto negativo na economia contratual. 
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25. DA FISCALIZAÇÃO 

25.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à 

Administração. 

25.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios 

redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, 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. 

25.3. O fiscal do contrato 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 regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis.  

26. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS - PENALIDADES 

26.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município 

de Itabuna, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral 

do contrato e da aplicação de multa de até, 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a 

CONTRATADA que: 

26.1.1 Apresentar documentação falsa; 

26.1.2 Fraudar a execução do contrato; 

26.1.3 Comportar-se de modo inidôneo 

26.1.4 Cometer fraude fiscal; ou 

26.1.5 Fizer declaração falsa. 

26.1.6 Para os fins do item 26.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo 

único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

26.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 10.520, 

de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial 

ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, 

isoladamente, ou juntamente com as multas definidas nos itens “6.4” a “26.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, 

com as seguintes penalidades: 

26.2.1 Advertência; 

26.2.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Itabuna, por prazo não superior a dois anos; 

26.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
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aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

26.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Itabuna, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; 

26.3 Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, 

sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da 

execução contratual. 

26.4 No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% 

(trinta por cento) do valor do contrato. 

26.5 Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem 

causa justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto 

definido no contrato. 

26.6 No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser 

sancionada com multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por 

cento). 

26.7 Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) 

dias do término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela 

CONTRATADA, mas não em sua totalidade. 

26.8 No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) do valor total do contrato. 

26.9 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de 

inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica. 

26.10 A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer 

das situações previstas na tabela 2 do item 26.12 a seguir: 

26.11 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação 

estabelecida nas tabelas seguintes: 

Tabela 1 

GRAU DA INFRAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 

% do valor total do 
Contrato 

1 1% 
2 2% 
3 3% 

Tabela 2 

Item Descrição Grau Incidência 

1 
Manter empregado sem qualificação para a execução dos 
serviços/fornecimentos. 

1 
Por empregado e por 

dia 

2 
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou 
substituição de material licitado por outro de qualidade inferior 

2 Por ocorrência 
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3 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes.  

3 Por ocorrência 

4 
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; 

3 Por ocorrência 

5 
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os 
riscos de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou 
consequências letais. 

3 Por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

6 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

2 
Por empregado e por 

dia 

7 Manter a documentação de habilitação atualizada. 2 
Por item e por 

ocorrência 

8 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

1 Por ocorrência 

9 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

10 
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros 
documentos necessários à comprovação do cumprimento dos 
demais encargos trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e por 

dia 

11 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 
documentação exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL. 

2 
Por ocorrência e por 

dia de atraso 

12 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais 
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas 
suscitadas durante a análise da documentação exigida por 
força do contrato. 

2 
Por ocorrência e por 

dia de atraso 

13 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos 
seus empregados e de impor penalidades àqueles que se 
negarem a usá-los. 

2 
Por empregado e por 

ocorrência 

14 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela, após reincidência formalmente 
notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 
Por item e por 

ocorrência 

 

26.12 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

26.13 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 

oficial; 

26.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa; 

26.15  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido 

unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei 

nº 8.666/93. 

27.  DAS REGRAS BÁSICAS DO REGISTRO DE PREÇOS 

27.1.  As contratações decorrentes do registro de preços formalizado por intermédio deste procedimento de 

contratação serão realizadas segundo as regras da ARP, observadas as seguintes condições básicas: 

27.1.1.  A vigência da ARP será de 12 (doze) meses, salvo as hipóteses de cancelamento contidas no art. 21 do 

Decreto nº 7.892/2013; 
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27.1.2.  A existência de ARP não obriga a Administração a firmar as contratações que dele 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; 

27.1.3.  Não haverá acréscimos nos quantitativos registrados na ARP, nos termos do § 1º do art. 12 do Decreto 

nº 7.892/2013; 

27.1.4.  Poderá haver remanejamento de quantitativos entre órgãos e entidades participantes, nos termos da IN 

nº 06/2014 – SLTI; 

27.1.5. A revisão e o cancelamento dos preços registrados na ARP obedecerão às disposições contidas no 

Decreto 7.892/2013. 

28. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO 

28.1.  O futuro contrato poderá ser rescindido, a critério da Contratante, nas hipóteses de inadimplemento 

parcial ou total de quaisquer obrigações contidas neste termo de referência, nos termos do art. 77 da Lei 

8.666/93, desde que efetivamente reste comprovado prejuízo à finalidade pública pretendida com a contratação; 

28.2. Cabe à parte prejudicada ou interessada a comprovação do efetivo prejuízo que justifique a rescisão 

contratual, caso ocorra quaisquer dos motivos indicados artigo 78 da Lei 8.666/93; 

28.3.  A rescisão contratual será processada nos autos de processo de gestão, sempre se garantindo o 

contraditório e a ampla defesa; 

28.4.  Na ocorrência de rescisão contratual, ficam assegurados os direitos da Administração contidos no artigo 

80 da Lei 8.666/93, sem prejuízo de quaisquer outros previstos pela legislação. 

29.  DAS CONDIÇÕES GERAIS 

29.1 A PMI poderá a qualquer tempo recusar o serviço/fornecimento, no todo ou em parte, sempre que não 

atender ao estipulado neste Termo ou aos padrões técnicos de qualidade exigíveis. 

29.2 No interesse da PMI, o objeto da contratação poderá sofrer acréscimos ou supressões, nos termos do 

artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, com a apresentação das devidas justificativas. 

29.3 Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido em lei, exceto as supressões 

resultantes de acordo entre as partes. 

29.4 De acordo com o art. 48 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, as propostas que apresentem 

valores incompatíveis com os preços praticados no mercado ou que apresentem valores excessivos, superiores 

aquele fixado no ato convocatório como sendo o maior valor que a Administração está disposta a desembolsar, 

serão desclassificadas, acaso não haja a sua readequação. 

29.5 Nos preços propostos e nos lances que vier a ofertar deverão estar inclusos todos os custos necessários 

a execução do serviço/fornecimento objeto do presente Termo e da licitação, bem como todos os impostos, 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, transporte, 

garantia dos materiais/acessórios e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado 

constante da proposta. Não será permitido, portanto, que tais encargos sejam discriminados em separado. 

 

Edição 5.012 | Ano 10
30 de março de 2022

Página 49

Certificação Digital: THIMLPBD-ERISTDPN-7YOR9MXG-TYLV4DDW
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA – BAHIA. 

 
     

 
 

46 

 

  Itabuna, 05 de janeiro de 2022. 

 

APROVO O PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA 

APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar os licitantes de todas as informações 

necessárias à participação do certame, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto e 

todos os critérios para participação de forma clara e concisa. 

 

 

 José Alberto De Lima Filho 
                                                                   Secretário de Gestão e Inovação 
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ANEXO II 
FORMULÁRIO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 0014-2022 

ABERTURA: -------- HORÁRIO: ----- (------) 

RAZÃO SOCIAL: 

CNPJ.:  
 

TELEFONE: 

ENDEREÇO: 
 

CIDADE: UF: 

 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT. MARCA V. UNIT V.TOTAL 

01       

 
CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

TRANSPORTE Por conta e responsabilidade do Fornecedor. 
LOCAL DE ENTREGA Em local definido pela Secretaria Requisitante 

PRAZO DE ENTREGA Imediatamente após a Solicitação da Secretaria Requisitante. 

 
O valor total é de R$ ______________ (_____________________________________) 

Declaramos que os produtos e serviços ofertados estão estritamente de acordo com as características constantes 

do Anexo I – Especificações Técnicas/Proposta de Preço deste Edital. 

Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme legislação vigente.  

O prazo de eficácia desta proposta é de 60 dias, a partir da entrega do respectivo envelope, conforme art. 64, §3º da Lei 

de Licitações.  

A eficácia suspensiva dos recursos hierárquicos que forem interpostos no curso da licitação estender-se-á ao 

prazo de convocação previsto no artigo 64 § 3º da Lei de Licitações. 

__________, __ de ____________ de _______ 

_______________________________ 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 

(Identificação)  R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO III 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO-SRP Nº 0014-2022 

 
Pelo presente instrumento, a Comissão Permanente de Licitação, ÓRGÃO GERENCIADOR DESTE 

REGISTRO DE PREÇOS, localizada Av. Princesa Isabel, nº 678, bairro São Caetano, Sala de Reuniões do 

Departamento de Licitação, Itabuna - BA, nos termos do artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 

10.520/2002, Decreto Municipal nº 9.408 de 12/05/2011, que regulamenta a aplicação do Sistema de Registro 

de Preços no município, e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das 

propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014-2022, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - 

SRP, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, transcurso o prazo para interposição de recursos e Aviso de  

Resultado e Homologação  publicado  no DOM nº..........do dia ..............., página ,à(s) empresa(s) abaixo 

citada(s),  doravante denominada(s)  Fornecedor(es), firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 

mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1  A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a AQ UI S I ÇÃO  DE MO BI L I ÁR IO  
DE S T I NADO  A  D IV E RS AS  S E CRE T ARI AS  M UNI C I P A I S . 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 
2.1 Os preços dos produtos estão registrados nos termos da proposta vencedora do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0014-2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme o tabela (s) abaixo: 
 
NOME DA EMPRESA: _____________________________Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº_________, localizada no endereço ____________________, telefone _____, neste ato 
representada pelo Sr.____________________, inscrito no CPF nº _______________, portador do RG nº 
____________, residente e domiciliado _____________________________. 
 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QUANT. 
TOTAL 

MARCA VALOR UNIT. 
VALOR 
TOTAL 

1.       
2.       

VALOR TOTAL DO ITEM(NS) 

 
 

QUANTITATIVO POR SECRETARIA 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. 
QUANT. 
TOTAL 

SAUDE EDUC. 
PROM.  
SOCIAL 

GESTÃO E 
INOVAÇÃO 

01 

ARMÁRIO BAIXO, 2 PORTAS, em MDF ou MDP, 
acabamento melânico; Tampo entre laterais e 
corpo 15 mm com acabamento fita espessura do 
tampo e na cor do tampo; Fundo 3 mm, contendo; 
1 prateleira móvel; Dobradiças 110º,; Base com 
niveladores / sapatas reguláveis; Puxadores em 
PVC; Fechadura; Medidas: 0,80 x 0,37 x 0,75 m 
COR PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU BEGE) 

UNID  104 33 05 43 23 

02 
ARMÁRIO ALTO, 2 PORTAS, em MDF ou MDP, 
acabamento melânico; Tampo entre laterais e 
corpo 15 mm com acabamento fita espessura do 

UNID  99 --------- 40 22 37 
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tampo e na cor do tampo; Fundo 3 mm; Contendo 1 
prateleira fixa e 2 prateleiras móveis; Dobradiças 
110º; Base com niveladores / sapatas reguláveis; 
Puxadores em PVC; Fechadura; Medidas:(LxPxA) 
0,80 x 0,37 x 1,60m; COR PADRÃO DA UNIDADE 
(CINZA OU BEGE) 

03 

ARMARIO BALCÃO BAIXO PARA ESCRITORIO 
C/4 PORTAS em MDF ou MDP, acabamento 
melânico; Armário BALCÃO BAIXO 4 portas; 
Tampo entre laterais e corpo 15 mm com 
acabamento fita espessura do tampo e na cor do 
tampo; Fundo 3 mm; Contendo 1 prateleira fixa e 2 
prateleiras móveis; Dobradiças 110º; Base com 
niveladores / sapatas reguláveis; Puxadores em 
PVC; Fechadura; Medidas:(LxPxA) 0,80 x 0,37 x 
1,60m; COR PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU 
BEGE)                                                                           

UNID  54 --------- 05 25 24 

04 

ARMÁRIO ESTANTE, 2 PORTAS, em MDF ou 
MDP, acabamento melânico; Tampo  MDP 25mm 
com acabamento fita espessura do tampo e na cor 
do tampo; Laterais, Portas     15mm; Fundo 3mm; 
Portas 2 Portas com puxadores tipo alça em PVC.; 
Dobradiças 110º; Base com niveladores / sapatas 
reguláveis; Puxadores em PVC; Fechadura ; 
Prateleira: 1 prateleira interna e 1 Externa; Tipo de 
Acabamento Borda Bordas em ABS 2mm; 
Medidas:(LxPxA ) Medidas 804mm X 480mm X 
1600mm                                                                        
COR PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU CREME)    

UNID  97 44 04 24 25 

05 

ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO, em MDF ou MDP, 
acabamento melânico; corpo em 15 mm  com 
acabamento fita espessura do tampo e na cor do 
tampo;  fundo 3 mm; Dobradiças 90 graus; 
Contendo 1 prateleiras interna e um nicho aberto; 
Base com niveladores / sapatas reguláveis; 
puxadores em PVC; Fechadura; Medidas: 160 
altura x 90  largura x 47 cm de profundidade COR 
PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU BEGE) 

UNID  69 51 02 --------- 16 

06 

ARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA 
MDF, QUANTIDADE PORTAS 2, material porta 
madeira mdf, tipo portas com dobradiça e 
fechadura, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4, 
material prateleiras madeira mdf, tipo puxador 
metálico, tratamento superficial post forming, tipo 
porta fechadura com chave, revestimento laminado 
melamínico, comprimento 90, largura 40, altura 
160, localização porta(s) 02 frontais, acabamento 
superficial pintura eletrostática, cor padrão da 
unidade. 

UNID  46 46 --------- --------- --------- 

07 

ARQUIVO 4 GAVETAS, para pasta suspensa, em 
MDF ou MDP, acabamento melânico; Tampo de no 
mínimo 25 mm, com acabamento fita 2mm;  Corpo 
com no mínimo 18 mm com acabamento 0,45 mm; 
Gavetas com mínimo 15 mm de espessura, frente 
das gavetas em; Chapa de com no mínimo 18 mm 
de espessura; Corrediças metálicas telescópicas, 
com capacidade de carga de no Mínimo 20 kg em 
cada gaveta; Travamento simultâneo de todas as 
gavetas; Puxador em perfil post-forming ou tipo 
alça em AB; Base com niveladores; Fechadura; 
Medindo 450x500x1300 mm (LxPxA);COR 
PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  315 271 04 25 15 

08 

JUNÇÃO DE MESA, em MDF ou MDP, 
acabamento melânico; Tampo em MDF 25mm, 
acabamento em fita; Base em tubo em aço 
carbono; Sapata niveladora; Kit fixação incluso.; 
Medidas L 0,60 x P 0,60 x A 0,75; COR PADRÃO 

UNID  22 --------- 10 08 04 
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DA UNIDADE (CINZA OU CREME) 

09 

GAVETEIRO VOLANTE, 3 GAVETAS em MDF ou 
MDP, acabamento melânico; Tampo, Laterais, 
Costas e Gavetas em 15mm, com acabamento fita 
espessura do tampo e na cor do tampo; Fundo em 
3mm; Contendo 2 gavetas para pasta suspensa, 
Costas, laterais, fundo 15mm; Corrediças 
metálicas, Chave na primeira gaveta; Puxadores 
em PCV de 96mm. Rodízio: Nylon 38 mm para livre 
movimentação. Medidas: 465 mm Comprimento 
X420mm Profundidade X 685mm Altura; COR 
PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  48 --------- 04 21 23 

10 

MESA PARA COMPUTADOR, com teclado retátil e 
gavetas, em mdf ou mdp, acabamento melânico; 
Tampo 15 mm, painel com acabamento fita 
espessura do tampo e na cor do tampo; Corrediça 
telescópica; Contendo 03 gavetas, Costas, 
Laterais, Frente 15 mm; Puxadores em pvc; 
Fechadura; Travamento simultâneo de todas as 
gavetas; Pé de aço com borrachas para 
estabilização; Medidas: : 1500 x 600 x 750; COR 
PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  489 387 50 20 32 

11 

MESA ESCRITÓRIO (DIGITADOR), sem gavetas, 
em mdf ou mdp, acabamento melânico; Tampo 
espessura de 15 mm, com acabamento fita 
espessura do tampo e na cor do tampo; Tampos de 
canto retos com passa-fio. Estrutura de aço, 
constituída por duas colunas com pedestal, soldado 
a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. 
A fixação das peças entre si ou na estrutura 
através de parafusos com buchas metálicas 
embutidas.Todas as partes metálicas devem 
receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura em pó e póxi-poliéster. 
Todas as terminações aparentes das estruturas 
devem possuir fechamento metálico ou em material 
injetado, na cor preta. Laminados a serem 
fornecidos em uma única cor. Medidas de 750 x 
800 x 700 mm (AxLxP)COR PADRÃO DA 
UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  21 --------- 05 12 04 

12 

MESA AUXILIAR SEM GAVETAS, em mdf ou 
mdp, acabamento melânico; Tampo espessura de 
15 mm, com acabamento fita espessura do tampo 
e na cor do tampo; Tampos de canto retos; com 
passa-fio. Estrutura de aço, constituída por duas 
colunas com pedestal, soldado a um quadro 
retangular horizontal fixado ao tampo. A fixação 
das peças entre si ou na estrutura através de 
parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas 
as partes metálicas devem receber tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura em pó e póxi-poliéster. Todas as 
terminações aparentes das estruturas devem 
possuir fechamento metálico ou em material 
injetado, na cor preta. Laminados a serem 
fornecidos em uma única cor. Medidas: 1,40 m X 
60 cm X 70 cm. COR PADRÃO DA UNIDADE 
(CINZA OU CREME) 

UNID  206 150 25 18 13 

13 

MESA ESCRITÓRIO COM GAVETAS, em mdf ou 
mdp, acabamento melânico; Tampo espessura de 
15 mm, com acabamento fita espessura do tampo 
e na cor do tampo; Tampos de cantos ovais, Costa, 
frente e gaveta: 15mm; Estrutura de aço, 
constituída por duas colunas com pedestal, soldado 
a um quadro retangular horizontal fixado ao tampo. 
A fixação das peças entre si ou na estrutura 
através de parafusos com buchas metálicas 

UNID  98 --------- 10 24 64 
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embutidas. Todas as partes metálicas devem 
receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura em pó e póxi-poliéster. 
Todas as terminações aparentes das estruturas 
devem possuir fechamento metálico ou em material 
injetado, na cor preta. Laminados a serem 
fornecidos em uma única cor. Medidas:1,40 X 0,74 
X 0,60   
Com 03 gavetas, fechadura, travamento simultâneo 
de todas as gavetas.  COR PADRÃO DA UNIDADE 
(CINZA OU CREME) 

14 

MESA EM "L" COM 2 GAVETAS, em mdf ou mdp, 
acabamento melânico; Tampo espessura de 15 
mm, com acabamento fita espessura do tampo e 
na cor do tampo; Costa, laterais, frente, porta e 
gaveta: 15mm; Fundo de gaveta: chapa dura de 
3mm; Gavetas e gavetão com trilho Metálico; 
Estrutura de aço, constituída por duas colunas com 
pedestal, soldado a um quadro retangular 
horizontal fixado ao tampo. A fixação das peças 
entre si ou na estrutura através de parafusos com 
buchas metálicas embutidas. Todas as partes 
metálicas devem receber tratamento anticorrosivo 
por fosfatização e acabamento em pintura em pó e 
póxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das 
estruturas devem possuir fechamento metálico ou 
em material injetado, na cor preta. Laminados a 
serem fornecidos em uma única cor. Medidas: (A X 
L X P) 0,74 m X 1,80 cm X 1,40 m COR PADRÃO 
DA UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  70 06 20 06 38 

15 

MESA REUNIÃO OVAL, confeccionado, em mdf 
ou mdp, acabamento melânico.   
Tampo espessura de 15 mm, com acabamento fita 
espessura do tampo e na cor do tampo   
Estrutura metálica em tubo 30x50 na base e tubo 
30x30 duplos verticais,     
A fixação das peças entre si ou na estrutura 
através de parafusos com buchas metálicas 
embutidas. Todas as partes metálicas devem 
receber tratamento anticorrosivo por fosfatização e 
acabamento em pintura em pó e póxi-poliéster. 
Todas as terminações aparentes das estruturas 
devem possuir fechamento metálico ou em material 
injetado, na cor preta. Laminados a serem 
fornecidos em uma única cor. Medida: 2,00 x 1,00 x 
0,74 m COR PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU 
CREME) 

UNID  33 15 05 07 06 

16 

MESA PARA REUNIÃO OVAL, com Tampo em 
MDP 15 mm, com perfil 180º arredondado. 
Espessura do Tampo: 15 mm. Acabamento: Perfil 
arredondado. Estrutura: Pintura epóxi a pó com 
tratamento antiferrugem. Cor padrão da unidade. 
Outras opções de Medidas: 1,60m x 0,74m altura x 
0.90 profundidade. 

UNID  15 15 --------- --------- --------- 

17 

MESA PARA REUNIÃO REDONDA, 
confeccionado, em mdf ou mdp, acabamento 
melânico; Tampo: 25 mm, com acabamento fita, 
espessura do tampo e na cor do tampo; Estrutura 
confeccionada em aço, tendo uma coluna central 
em tubo redondo de 101,6mm com parede de 2 
mm; Travas superiores em tubo de aço 40x20 com 
parede de 1,2mm com ponteiras de material 
copolímero de alta resistência. Quatro travas 
inferiores em aço carbono prensada com 2 mm de 
espessura, todas recebem sapatas com regulagem 
de até 15mm para correção de possíveis desníveis 
do piso, composta de material copolímero de alta 

UNID  11 --------- --------- --------- 11 
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resistência a impactos e abrasão. Para fixar à 
sapata à estrutura deverá ser utilizado rebite de 
aço bicromatizado. Todas as partes metálicas 
devem receber tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura em pó e 
póxi-poliéster. Medida: 1200 mm Altura: 740mm; 
COR PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU CREME) 

18 

SUPORTE PARA 
CPU/NOBREAK/ESTABILIZADOR em MDF ou 
MDP; confeccionado com 15mm; 4 Rodízios de 
silicone transparente resistentes; suporta até 45 kg. 
MEDIDAS EXTERNAS:28CM Largura x 39CM 
Altura(Contando as rodinhas) x 45CM 
Profundidade; MEDIDAS INTERNAS:25CM 
Largura x 34CM Altura(sem contar as rodinhas as 
rodinhas) x 45CM Profundidade; 25cm altura ( 
espaço do estabilizador abaixo da prateleira); 6 cm 
altura (acima da prateleira, espaço para cpu) COR 
PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  180 --------- 50 14 116 

19 

GAVETEIRO VOLANTE, 4 GAVETAS em MDF ou 
MDP, acabamento melânico; Tampo, Laterais, 
Costas e Gavetas em 15mm, com acabamento fita 
espessura do tampo e na cor do tampo; Fundo em 
3mm. Corrediças metálicas, fechadura; Travamento 
simultâneo de todas as gavetas. Puxadores em 
PCV de 96mm. Rodízio: Nylon 38mm para livre 
movimentação. Medidas: 465mm Comprimento 
X420mm Profundidade X 685mm Altura; COR 
PADRÃO DA UNIDADE (CINZA OU CREME) 

UNID  33 --------- --------- 21 12 

20 

MESA REUNIÃO TAMPO RETANGULAR 12 
LUGARES, em mdf ou mdp, acabamento melânico; 
Tampo Bi-Partido: MDP 25 mm revestimento 
melamínico. Saia: MDP 15 mm revestimento 
melamínico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2 
mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para 
passagem de fios. A fixação das peças entre si ou 
na estrutura através de parafusos com buchas 
metálicas embutidas. Todas as partes metálicas 
devem receber tratamento anticorrosivo por 
fosfatização e acabamento em pintura em pó e 
póxi-poliéster. Todas as terminações aparentes das 
estruturas devem possuir fechamento metálico ou 
em material injetado, na cor preta. Laminados a 
serem fornecidos em uma única cor. Sapatas 
niveladoras; Medida: Larg. 3,00 m x Prof. 1,10 m X 
Alt. 0,74 cm; COR PADRÃO DA UNIDADE (CINZA 
OU CREME) 

UNID  26 16 01 02 07 

21 

MESA EM POLIPROPILENO Cor  Branco; Modelo 
tipo  Quadrada;  Material  Polipropileno Descrição 
do Tamanho: Largura: 62,00 cm X Altura: 58,00 cm 
X Profundidade: 72,00 cm Peso suportado (kg)  50 

UNID  332 100 --------- 210 22 

22 

MESA PARA IMPRESSORA, em mdf ou mdp, 
acabamento melânico; Tampo espessura de 15 
mm, com acabamento fita espessura do tampo e 
na cor do tampo; Estrutura de aço, constituída por 
duas colunas com pedestal, soldado a um quadro 
retangular horizontal fixado ao tampo. A fixação 
das peças entre si ou na estrutura através de 
parafusos com buchas metálicas embutidas. Todas 
as partes metálicas devem receber tratamento 
anticorrosivo por fosfatização e acabamento em 
pintura em pó e póxi-poliéster.Todas as 
terminações aparentes das estruturas devem 
possuir fechamento metálico ou em material 
injetado, na cor preta. Laminados a serem 
fornecidos em uma única cor. Medidas: 0,74 m X 
0,40 cm X 0,60 cm  COR PADRÃO DA UNIDADE 

UNID  42 --------- 05 13 24 
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(CINZA OU CREME) 

23 

ARQUIVO ESCRITÓRIO, material chapa aço 24, 
acabamento superficial pintura eletrostática em 
epóxi, padrão acabamento tratamento 
antiferruginoso, quantidade gavetas 4 un, tipo 
fechamento gavetas fechadura tranca simultânea, 
puxador embutido, cor cinza, medindo 
0,46x0,70x1,34m/corrediça telescópicas na s, 
aplicação pastas suspensas, cor cinza 

UNID  64 --------- 15 26 23 

24 

ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS. 
Altura máxima: 2000 mm. Altura mínima: 1800mm. 
Largura Máxima: 100mm Largura mínima: 900 mm. 
Profundidade máxima: 400 mm Profundidade 
mínima: 350mm. Confeccionado em Aço carbono - 
SAE 1006 a 1012, com 04 (quatro) colunas 
confeccionadas em chapa de aço com 2,00 mm de 
espessura, em perfil L, abas iguais sendo 30 x 30 
mm. Reforços das prateleiras em perfil “u” 
enrijecido, confeccionado em chapa de aço, fixado 
no centro da prateleira no sentido longitudinal, por 
solda a ponto. 06 (seis) prateleiras. Suporta até 20 
kg distribuidos por prateleira e 120 kg no total. As 
prateleiras inferior e superior serão fixadas por 
parafusos ou porcas; as prateleiras intermediárias 
serão reguláveis mediante sistemas de encaixe ou 
utilização de parafusos (colunas perfuradas) e 
reguláveis de 50 mm em 50 mm no máximo. A 
parte frontal e posterior de cada prateleira deverá 
conter três dobras para proporcionar maior 
resistência e menor risco de acidentes, 
minimizando as arestas cortantes inferior, superior 
e intermediarias, serão fixadas por parafusos ou 
porcas; serão reguláveis mediante utilização de 
parafusos (colunas perfuradas) e reguláveis de 50 
mm no máximo. Coluna com abas iguais de 35 x 35 
mm, os furos das colunas deverão ser circulares, 
cada furo deve medir 8 mm de diâmetro com paço 
de 50 mm. Coluna com abas iguais de 35 x 35 mm, 
os furos das colunas deverão ser circulares, cada 
furo deve medir 8 mm de diâmetro com espaço de 
50 mm. Solda do tipo MIG ou eletrofusão, os 
pontos de solda deveram ter um espaçamento 
máximo de 200 mm entre cada ponto de solda. 
Pintura epóxi pó. Com 4 sapatas plásticas e 
mínimo48 parafusos com porcas sextavadas 
zincada, Cor Cinza 

UNID  337 152 50 75 60 

25 

ARMÁRIO DE AÇO Produzido em, chapa 26 (0,45 
mm); Possui 04 (quatro) prateleiras removíveis e 
reguláveis verticalmente a cada 50 mm, aptas a 
suportar 25 kgf (uniformemente distribuídos); 
Equipado com 04 (quatro) sapatas plásticas 
niveladoras; Dispõe de sistema de fechadura* 
conjugada à maçaneta cromada, com fechamento 
em sistema de varão; As portas são constituídas 
em 02 (duas) folhas, com 03 (três) dobradiças 
reforçadas em cada uma, com mata-junta central; 
Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e 
pintura eletrostática, em linha automatizada e 
contínua, com tinta a pó; Dimensões do Armário: 
1.988 mm (Alt.) x 900 mm (Larg.) x 400 mm (Prof.) 

UNID  172 116 20 21 15 

26 

GUARDA VOLUME EM AÇO COM 16 PORTAS 
Estrutura chapa #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm); 
Medida das Portas/ Vãos: Alt. 0,49 X Larg. 0,33; 16 
portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço 
interno por porta; Sistema de fechamento de varão 
de 3 pontos, através de Pitão para cadeado. 
Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). 

UNID  17 --------- --------- 07 10 
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Submetido a pré-tratamento com nanotecnologia e 
pintura eletrostática, em linha automatizada e 
contínua, com tinta a pó; 32 cabides de nylon.  10 
pés reguláveis em PVC. MEDIDAS: Altura: 1,93 m 
X Largura: 1,38 m X Profundidade: 0,40m     
COR CINZA 

27 

ARMÁRIO VITRINE COM 2 PORTAS Estrutura em 
aço, teto e fundo em chapa de aco nr. 20, Laterais 
e portas de vidro de 3 mm; Contendo 4 prateleiras 
de 4mm de espessura aproximadamente, 
prateleiras reguláveis;  Porta com fechadura tipo 
yale, pés guarnecidos com ponteiras de borracha; 
Pintada com esmalte sintético ou pintura epóxi, 
apos tratamento anti-ferruginoso; Dimensões 
aproximadas: 0,65 m de largura x 0,40 m de 
profundida-de x 1,65 m de altura, COR BRANCO 

UNID  2 --------- --------- --------- 02 

28 

ROUPEIRO EM AÇO COM 8 PORTAS Estrutura 
em Chapa: 26 / 0,45mm; Quantidade de portas: 8; 
Medida das Portas/ Vãos: Alt. 0,985 X Larg. 0,33; 8 
portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço 
interno por porta. Sistema de fechamento de varão 
de 3 pontos, através de Pitão para cadeado. 
Quantidade de cabides por porta: 1; Submetido a 
pré-tratamento com nanotecnologia e pintura 
eletrostática, em linha automatizada e contínua, 
com tinta a pó10 pés reguláveis em PVC. Medida 
total: Alt. 1980 X Larg. 1240 x Prof. 420 COR 
CINZA 

UNID  71 50 --------- 14 07 

29 

ARMÁRIO COZINHA EM Aço. PRODUTO FEITO 
EM aço 26mm, contendo: 03 Portas com 
dobradiças metálicas, 02 prateleiras; Puxadores em 
polipropileno; Submetido a pré-tratamento com 
nanotecnologia e pintura eletrostática, em linha 
automatizada e contínua, com tinta a pó. MEDIDAS 
1,20 L X 0,69 A X 0,30 P. 

UNID  73 40 02 17 14 

30 

MESA AUXILIAR em aço na cor branca dimensões 
de L 700x C 400x A740mm prateleira e tampo em 
chapa de aço estrutura tubular com espessura de 
25mm com rodízios na base. 

UNID  12 --------- 05 --------- 07 

31 

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM RELAX E 
COM BRAÇOS Assento e Encosto: Material: 
Compensado Multilaminado Revestido em Tecido 
ou Courvin. Espuma: Injetada de 70mm. Cor: 
Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e 
Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, 
Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. 
Anatômicos: Sim. União: Lâmina de Aço c/ Capa de 
Polipropileno. Estrutura: Base: 5 Patas em Tubo de 
Aço; Giratória: Sim. Coluna: c/ Regulagem de 
Altura à Gás; Tratamento Anti Ferrugem e 
Corrosão: Sim. Pintura: Epóxi-pó. Capas de 
Proteção: Possui. Cor: Preto. Rodízios: Duplos em 
Nylon. Relax: Possui. Dimensões: Assento: 460 x 
480mm. Encosto: 460 x 620mm. Altura até o 
Assento: 460 à 560mm. Altura até o Encosto: 1180 
à 1280mm. Braços: Material: Lamina de Aço 
Recoberta com Polipropileno Injetado. Modelo: 
Corsa. 

UNID  72 --------- 02 07 63 

32 

CADEIRA FIXA Assento e Encosto: Material: 
Assento: Compensado Multilaminado Revestido em 
Tecido ou Courvin. Encosto: Estrutural e Capa em 
Polipropileno Injetado de Alta Resistência 
Revestido em Tecido ou Courvin. Espuma: Injetada 
de 30mm. Cor: Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, 
Verde e Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, 
Cinza, Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. 
Anatômicos: Sim. Estrutura: Material: Tubo de Aço 

UNID  560 251 140 71 98 
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Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8).  Base: 4 pés, 
sem braço. Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: 
sim. Pintura: Epóxi-pó. Cor: Preto. Ponteiras: 
Internas em Polipropileno Injetado. Dimensões: 
Assento: 400 x 430mm. Encosto: 265 x 370mm. 
Altura até o Assento: 440mm. Altura até o Encosto: 
840mm. 

33 

CADEIRA FIXA COM BRAÇO Assento e Encosto: 
Material: Assento: Compensado Multilaminado 
Revestido em Tecido ou Courvin. Encosto: 
Estrutural e Capa em Polipropileno Injetado de Alta 
Resistência Revestido em Tecido ou Courvin. 
Espuma: Injetada de 30mm. Cor: Tecido: Azul, 
Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: 
Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, 
Preto, Verde e Vermelho. Anatômicos: Sim. 
Estrutura: Material: Tubo de Aço Redondo, 
diâmetro 22,22mm(7/8). Base: Trapézio. 
Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim; 
Pintura: Epóxi-pó; Cor: Preto.; Ponteiras: Internas 
em Polipropileno Injetado. Dimensões: Assento: 
400 x 430mm; Encosto: 265 x 370mm.; Altura até o 
Assento: 440mm.; Altura até o Encosto: 840mm. 

UNID  412 300 10 72 30 

34 

CADEIRA DE POLIPROPILENO EMPILHÁVEL 
SEM BRAÇO Assento e Encosto: Material: 
Polipropileno Injetado. Cor: Preto ou Azul. 
Anatômicos: sim; Orifícios para Ventilação: sim. 
Estrutura: Material: Tubo de Aco Oblongo 
16x30mm. Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: 
sim. Pintura: Epóxi-pó. Cor: Preto. Empilhável: sim, 
até 10 unidades. Ponteiras: Internas em 
Polipropileno Injetado. Dimensões: Assento: 445 x 
410mm. Encosto: 450 x 280mm. Altura até o 
Assento: 445mm; Altura até o Encosto: 785mm; 
Largura: 525mm; Profundidade: 550mm 

UNID  1011 940 15 --------- 56 

35 

CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA COM 
ESPUMA IJETADA, SEM BRAÇO. Assento e 
Encosto: Material: Assento: Compensado 
Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin. 
Encosto: Estrutural e Capa em Polipropileno 
Injetado de Alta Resistência Revestido em Tecido 
ou Courvin. Espuma: Injetada de 30mm. Cor: 
Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e 
Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, 
Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. 
Anatômicos: Sim. Estrutura: Base: 5 Patas em 
Tubo de Aço; Giratória: Sim.; Coluna: c/ 
Regulagem de Altura à Gás; Tratamento Anti 
Ferrugem e Corrosão: Sim.; Pintura: Epóxi-pó.; 
Capas de Proteção: Possui. Rodízios: Duplos em 
Nylon. Dimensões: Assento: 400 x 430mm.; 
Encosto: 265 x 370mm. Altura até o Assento: 430 à 
560mm. Altura até o Encosto: 800 à 930mm. 

UNID  190 --------- 100 --------- 90 

36 
CADEIRA GIRATÓRIA com estrutura de ferro 
tubular com assento e encosto em pvc na cor azul 
(cor padrão da unidade) - com braços. 

UNID  21 21 --------- --------- --------- 

37 

CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, ESPALDAR 
BAIXO. material estrutura aço maciço e tubo aço, 
material revestimento assento e encosto em 
courvin na cor azul royal, material encosto espuma 
injetada, tratamento superficial COM BRAÇOS, 
regulagem vertical com regulagem, cor azul, tipo 
sistema regulagem vertical a gás. 

UNID  98 70 --------- --------- 28 

38 

CADEIRA secretária com roldanas para escritório, 
assento encosto madeira compensada, espuma 
injetada, corvim viena azul ou liso, regulagem de 
altura, base giratória cinza, base de apoio com 05 

UNID  386 386 --------- --------- --------- 
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pas com rodizios esfericos de duplo giro 
confeccionados em nylon. COM BRAÇOS. 

39 

CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM RELAX E 
COM BRAÇOS Assento e Encosto; Material: 
Compensado Multilaminado Revestido em Tecido 
ou Courvin; Espuma: Injetada de 70mm; Cor: 
Tecido: Azul, Cinza, Marrom, Preto, Verde e 
Vermelho. Courvin: Amarelo, Azul, Branco, Cinza, 
Laranja, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. 
Anatômicos: Sim. União: Lâmina de Aço c/ Capa de 
Polipropileno. Estrutura: Base: 5 Patas em Tubo de 
Aço; Giratória: Sim. Coluna: c/ Regulagem de 
Altura à Gás; Tratamento Anti Ferrugem e 
Corrosão: Sim.; Pintura: Epóxi-pó. Capas de 
Proteção: Possui. Cor: Preto. Rodízios: Duplos em 
Nylon. Relax: Possui. Dimensões: Assento: 460 x 
480mm. Encosto: 460 x 480mm. Altura até o 
Assento: 460 à 560mm. Altura até o Encosto: 1040 
à 1140mm. Braços: Material: Lamina de Aço 
Recoberta com Polipropileno Injetado. Modelo: 
Corsa. 

UNID  149 26 10 32 81 

40 

LONGARINA DE POLIPROPILENO COM 3 
LUGARES Assento e Encosto: Material: 
Polipropileno Injetado. Cor: Preto, Azul, Verde, ou 
Vermelho; Anatômicos: sim. Orifícios para 
Ventilação: sim. Estrutura: Material: Tubo de Aço 
Oblongo, 16x30mm e Tubo de Aço Retangular, 
30x50mm; Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: 
sim; Pintura: Epóxi-pó. Cor: Preto. Reguladorrs de 
nível: Possui. Ponteiras: Internas em Polipropileno 
Injetado. Dimensões: Assento: 445 x 410mm.  
Encosto: 450 x 280mm. Altura até o Assento: 
445mm Altura até o Encosto: 785mm; 
Profundidade: 550mm; Largura Individual: 525mm; 
Largura Total: 1570mm 

UNID  338 243 15 58 22 

41 

LONGARINA, de 06 lugares, espaldar médio, sem 
braços, assento e encosto médio em concha única 
em resina de poliéster ou estrutura em aço com 
reforço soldado no sistema de solda Mig, 
almofadas em espuma de poliuretano injetada com 
no mínimo de 50mm de espessura, revestido em 
vinil ou couro ecológico na cor azul, estrutura em 
aço oval com as dimensões de 30 x 60 mm, as 
bases dos pés da longarina, com 660 mm de 
comprimento e características auto cortantes, 
revestimento em polipropileno e sapatas 
reguladoras de nível em nylon. O produto deve 
estar em conformidade com a NR17, do Ministério 
do Trabalho, e normas ABNT vigentes. 

UNID  104 100 --------- --------- 04 

42 

CADEIRA DE POLIPROPILENO COM BRAÇOS 
Cor  Branco; Modelo tipo  Poltrona;  Material  
Polipropileno; Descrição do Tamanho  Altura: 
77Cm Largura: 43Cm Profundidade: 36 Cm; Peso 
suportado (kg)  120  

UNID  884 --------- --------- 794 90 

43 

CADEIRA UNIVERSITÁRIA PNE ESTOFADA 
Assento e Encosto: Material: Compensado 
Multilaminado Revestido em Tecido ou Courvin. 
Espuma: Laminada de 30mm. Cor: Tecido: Azul, 
Cinza, Marrom, Preto, Verde e Vermelho. Courvin: 
Amarelo, Azul, Branco, Cinza, Laranja, Marrom, 
Preto, Verde e Vermelho. Anatômicos: Sim. 
Prancheta: Material: MDF de 15mm Revestido em 
Fórmica. Cor: Branco, Casca de Ovo( Bege) e 
Cinza. Bordas: Perfil de PVC tipo "T". Modelo: 
Lateral. Dobrável: Sim, 90 graus. Estrutura: 
Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 
22,22mm(7/8). Base: 4 Pés. Gradil: Possui. 

UNID  18 --------- --------- --------- 18 
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Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: Sim. 
Pintura: Epóxi-pó. Cor: Prata ou Preto. Ponteiras: 
Externas em Polipropileno Injetado. Dimensões: 
Assento: 380 x 390mm. Encosto: 180 x 380mm. 
Prancheta: 175 x 475mm. Altura até o Assento: 
450mm. Altura até o Encosto: 780mm. Altura até a 
Prancheta: 700mm. 

44 

CADEIRA ESTRELA SECRETARIA COM ARO 
SOLDADA PARA DESCANSO DOS PÉS Pistão a 
gás; Flange em aço; Suporte em L; Kit fixação de 
encosto; Assento secretaria reta; Encosto 
secretaria reta; Prolongador em aço; 6 parafusos; 
Altura minima com assento: 70 cm; Altura maxima 
com assento: 82cm, sem braço. 

UNID  8 --------- --------- --------- 08 

45 

CADEIRA CAIXA ALTA, giratória, espaldar baixo, 
sem braços, dimensões do encosto 300 x 380 mm 
e assento 430 x 430 mm, podendo variar em +/- 
5%, revestidos em vinil na cor azul royal, base 
giratória estruturada em aço tubular, cinco patas e 
suportes, assento e encosto confeccionados em 
madeira multilaminada, moldados anatomicamente 
e estofadas c/ espuma de poliuretano injetada de 
densidade mínima p/ o assento de 54 kg/m3 e p/ o 
encosto de 54 kg/m3, c/ espessura mínima de 50 
mm, com perfil protetor de bordas em PVC rígido 
de alto impacto preto, tipo macho e fêmea, eixo 
central c/ mola amortecedora e capa telescópica 
protetora e regulagem continua de altura do 
assento através de sistema pneumático (a gás) c/ 
acionamento através de alavanca de controle 
localizado sob assento. 

UNID  25 25 --------- --------- --------- 

46 

ESTAÇÃO DE TRABALHO 4 lugares branca com 
o tampo madeirado, de 2,40 de comprimento por 
1,20 de largura, em MDF de 15mm, com gavetas.  
Quantidade de estações de trabalho: 1 
Comprimento total: 240 m; Altura total: 75 cm; 
Largura total: 120 m; Materiais: MDF 

UNID  24 20 --------- --------- 04 

47 

SOFÁ, material estrutura madeira, material 
estofamento espuma poliuretano, revestimento 
couro, quantidade módulos 1, cor preta, 
características adicionais com braços e encosto em 
capitonné, quantidade assentos 2, profundidade 
0,85, altura 0,76, comprimento 1,65 

UNID  7 04 --------- --------- 03 

48 

SOFÁ , Fibra sintética com 3 lugares ,com braço e 
pés de madeira , assento de espuma no mínimo D-
33 , forração em material de fácil higienização 
(courino ou similar) na cor marrom escuro ou preto, 
na capacidade mínima de 100 kg. 

UNID  11 --------- --------- 11 --------- 

49 

CAMA DE SOLTEIRO, Madeira Maciça altamente 
resistente, Escala de brilho, Semi-brilho, tamanho 
do colchão indicado, solteiro 88 x 188 cm, Estrutura 
do estrado, madeira maciça, Informações 
complementares - Barra com 12 cm de altura: 80 
cm, Peso mínimo que suporta 150 Kg por cama 
Produto desmontado (necessita de montagem), 
Sistema de Montagem Cavilhas / Parafusos. 

UNID  35 --------- --------- 35 --------- 

50 

BICAMA SOLTEIRO 110,5cmx201cmx105cm em 
madeira maciça. A cama auxiliar possui rodízios 
para facilitar a movimentação e comporta um 
colchão padrão solteiro de 0,88x1,88m com altura 
máxima de 16cm. Sua peseira é fechada com 
bordas arredondadas e acabamento fino. Combina 
perfeitamente com diversos ambientes mostrando 
que, muito além de uma cama, ela é um produto 
ideal para sua família em termos de qualidade e 
aproveitamento de espaço. Altura 110,5 cm largura 
201 cm profundidade 105 cm 

UNID  35 --------- --------- 35 --------- 
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51 

MESA RETANGULAR de madeira com 8 cadeiras 
em madeira Angelim. Altura: 80cm, largura: 1,20m, 
comprimento: 3m. cadeiras em tamanho padrão, 
cadeira toda em madeira. Altura: 90cm, largura: 
40cm, profundidade: 45cm. 

UNID  3 --------- --------- 03 --------- 

52 

MESA INDUSTRIAL PARA COZINHA - tampo 
superior em aco inoxidavel 304, dimensoes de 
1200 x 800 x 850 mm, com bordas de 40mm, 
montada sobre pes tubulares galvanizados, com 
acabamento pintado, sapatas regulaveis em 
polipropileno injetado. 

UNID  52 --------- 50 02 --------- 

53 

Colchão de Solteiro Densidade 33, altura: 18cm, 
largura: 88cm, comprimento: 1,88, confeccionado 
em espuma de poliuretano, com capa em courvin, 
soldada eletronicamente, com zíper e respiros. 

UNID  110 --------- --------- 110 --------- 

54 

BALCÃO ATENDIMENTO, reto em aglomerado BP 
25mm, revestido em melamínico, com acabamento 
em fita reta em todos os lados, painéis em 
aglomerado fechamento em bp 18 mm com 
acabamento em fita reta, em chapa de aço 
perfurada, pés com parte superior em tubo, coluna 
em tubo redondo e pés por baixo duplo com eletro 
calha e tampa da fiação removível confeccionado 
em aço carbono com tubos oblongos, com 
tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura 
eletrostática a pó texturizado. - Acabamento: fita de 
borda 2mm em todo o contorno. COR do tampo: 
Cinza - Cor do painel: Marfim. Medidas: alt. 
1100mm (mesa 740mm) x larg. 1200mm x prof. 
655mm. COR do tampo: Cinza - Cor do painel: 
Marfim. 

UNID  5 05 --------- --------- --------- 

55 

BALCÃO DE ATENDIMENTO, dimensões de 2260 
x 1100 x 450 mm, em madeira MDF, espessura de 
25mm, revestida em laminado melaminico liso, cor 
padrão da unidade, contemplando 04 (quatro) 
prateleiras horizontais de 390 x 770 mm e 25mm 
de espessura 

UNID  8 08 --------- --------- --------- 

56 

CONJUNTO MESA INFANTIL em madeira, 80 cm 
x 80 cm, altura entre 50 cm e 55 cm, 04 cadeiras 
coloridas, tampa da mesa quadrada em m.d.f, ao 
redor do tampo, fita de borda e pés da mesa 
coloridos. Bases de sustentação da mesa branca, 
material: madeira e m.d.f. 

UNID  11 11 --------- --------- --------- 

57 

ESCADA, DE 07 DEGRAUS, alumínio, dupla 
abertura em A, com 7 degraus antiderrapantes, 
sapata de borracha antiderrapante. Dimensões 
aproximadas da mínimas (AxLxP) 136x46x100cm. 
Peso aproximado da embalagem c/ produto - 
Kg3,5kg. Garantia do Fornecedorde 6 Meses. 

UNID  40 40 --------- --------- --------- 

58 

ESTANTE DE AÇO MULTI-USO 5 PRATELEIRAS 
Altura: 198 cm; Largura: 70 cm; Profundidade: 31 
cm; Coluna Chapa: 20; Prateleira Chapa: 26. 
Capacidade de cada bandeja: 30kg. 

UNID  20 20 --------- --------- --------- 

59 

MESA PARA REFEITÓRIO INDUSTRIAL COM 8 
LUGARES -tampo da mesa em mdf 30 mm, 
acabamento em fórmica cinza claro liso brilhante, 
estrutura desmontável, dimensões altura 0,75 m x 
comprimento 2,40 m x largura 0,80 m, com fita de 
pvc cinza claro, estrutura na cor epóxi pó preto 
texturizado, assentos medindo 0,30 x 0,30 m, em 
mdf 15 mm de espessura, acabamento da borda 
em perfil de pvc altura 0,45 m e estrutura montada 
para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 
mm com 1,20 mm de parede. 

UNID  7 05 --------- --------- 02 

60 
MESA, infantil, em polipropileno, quadrada, 
dimensões 0,56 x 0,56 cm podendo variar +/- 5%, 
com 04 cadeiras em polipropileno, cores variadas. 

UNID  70 70 --------- --------- --------- 
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61 

POLTRONA RECLINÁVEL, material impermeável, 
cor bege, componentes braços articulados 
acompanham movimento do encosto, 
características adicionais apoio p/ pés acoplado a 
poltrona, acabamento acolchoado no encosto, 
braços e assento, largura 75, profundidade 85cm 
aberta e 165cm fechada. 

UNID  12 12 --------- --------- --------- 

62 
SUPORTE, para Monitor 38 x 25 x 11, MDF Black 
Piano. Com duas gavetas. 

UNID  334 334 --------- --------- --------- 

63 

ARMÁRIO EXTRA ALTO medida 
800x470x2100mm com quatro gavetões e portas 
de vidro. Confeccionado em placa de MDP, é um 
composto de partículas de madeira de média 
densidade. As partículas de média densidade são 
derivadas de árvores de eucalipto e pinus das 
áreas de reflorestamento. São aglutinadas e 
compactadas entre si com resina sintética por meio 
da ação conjunta de pressão e calor, a placa 
contém 25mm de espessura. Revestido nas duas 
faces com filme termo prensado de melânico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e 
antirreflexo. As placas possuem densidade mínima 
de 565 Kgf/m³, resistência à tração perpendicular 
kgf/cm² = 3.1, resistência à flexão estática kgf/cm² 
= 143, resistência à tração superficial Kgf/cm² = 
10,2 de acordo com as normas NBR 14810-1 – 
Terminologia e NBR 14810-2. São revestidos 
apenas na frente com fita de policloreto de vinila 
com 2,5mm de espessura mínima, em 
conformidade com a NBR 13966 que exige que o 
raio mínimo da borda de contato com o usuário 
seja de 2,5 mm.04 gavetões localizadas na parte 
inferior do armário, sendo distribuída metade para 
cada lado. Confeccionados em chapa de aço #24 
(0,60mm) de espessura (mínimo), dobrada e 
soldada através de eletro-fusão, com deslizamento 
suave sobre corrediças telescópicas em aço, 
roldanas em nylon e eixos em aço. Frente dos 
gavetões e/ou gavetas em madeira MDP de 18 mm 
de espessura, revestida em laminado melamínico 
de baixa pressão texturizado em ambas as faces. 
Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm 
de espessura, colada a quente pelo sistema hot-
melt. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo 
com forma côncava com aproximadamente 110 
mm de comprimento. Fechaduras localizadas na 
frente dos 02 gavetões superiores, com 
fechamento simultâneo dos gavetões de cada lado, 
com 02 chaves dobráveis para cada fechadura. 

UNID  01 --------- --------- --------- 01 

 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  
 
3.1 Os órgãos e entidades, beneficiários desta Ata, deverão solicitar, a Comissão Permanente de Licitação, 
ÓRGÃO GERENCIADOR da presente Ata, nos termos do Decreto Municipal nº 9.408 de 12/05/2011 e 
demais legislações vigentes, que regulamenta a aplicação do Sistema de Registro de Preço, autorização para 
prestação dos serviços para serem atendidos, de acordo com o Edital de Licitação que faz parte integrante da 
presente Ata. 
 
3.2 A contratação decorrente desta Ata será formalizada por meio de Contrato, o qual deverá ser assinado e 
retirado pelo Fornecedor no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da comunicação. 
 
3.3 Mediante a assinatura da Ata estará caracterizado o compromisso de entrega do objeto deste Pregão. 
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3.4 Após o recebimento da Nota de Empenho, o fornecedor terá o prazo fixado no edital para entregar o 
produto. 
 
3.5 Os produtos deverão ser entregues, na cidade de Itabuna, no local designado pela Secretaria requisitante, 
de acordo com o edital do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 0014-2022, Termo de Referência, Anexo I, bem 
como da proposta vencedora da licitação e das cláusulas da presente Ata. 
 
3.6  O Município de Itabuna, por intermédio da secretaria requisitante não está obrigado a contratar o objeto 
desta licitação, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, 
sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços, preferência, em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO 
 
4.1  O pagamento será efetuado pelo município, através da emissão de Ordem Bancária em conta corrente 
indicada pela contratada, em até 30 (trinta) dias após a data do recebimento do material, mediante a 
apresentação da Nota Fiscal acompanhada de Autorização de Fornecimento. 
 
4.2  A Contratada deverá encaminhar junto a Nota Fiscal ou Fatura as Autorizações de Fornecimento/Ordem de 
Serviços, devidamente assinadas por preposto autorizado pelo chefe do Poder Executivo, para conferência dos 
quantitativos efetivamente fornecidos. Não será aceita a emissão de boletos bancários para efetuar o 
pagamento das Notas Fiscais e/ou Faturas. 
 
4.3  Havendo erro na fatura ou recusa pelo município na aceitação dos produtos entregues, no todo ou em 
parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências necessárias à sua 
correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da reapresentação, devidamente 
regularizada. 
 
4.4  Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em aprovação 
definitiva dos produtos entregues total ou parcial. 
 
4.5  A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição 
no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas de preços, bem como da Nota de 
Empenho, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outros CNPJs. 
 
4.6  A Contratada deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal todas as certidões fiscais e trabalhista. 
 
4.7  Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir 
após a sua reapresentação. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA VALIDADE CONTROLE E ALTERAÇÕES DE PREÇOS 
 
5.1 O prazo de validade deste Registro de Preços será de até 12(doze) me meses, contado a partir da sua 
assinatura, cuja vigência tem a possibilidade de prorrogação com prazo não superior àquele especificado no 
artigo 2º, parágrafo único, inciso VI do Decreto Municipal 9.408/2011. 
 
5.2 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 
nº 8.666/93. 
5.2.1 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 
promover as necessárias negociações junto aos fornecedores. 
5.2.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao praticado no 
mercado, o órgão gerenciador deverá: 
5.2.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado 
no mercado; frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
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5.2.2.2 Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação, diante dos resultados de 
classificação apresentados na Ata do PREGÃO ELETRÔNICO-SRP 0014-2022. 
 
5.2.3 Quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante 
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
5.2.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmado a 
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
fornecimento; 
5.2.3.2 Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação. 
 
5.2.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de 
Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DOS USUARIOS PARTICIPANTES/NÃO-PARTICIPANTES/ADESISTAS 
 
6.0 A presente Ata de Registro de Preços tem como órgãos participantes:  
6.1 A presente ata de Registro de Preços tem como órgãos participantes: 
6.1.2     Secretaria Municipal de Saúde; 
6.1.3     Secretaria da Educação; 
6.1.4     Secretaria Municipal Promoção Social e Combate à Pobreza; 
6.1.5.    Secretaria de Gestão e Inovação; 
  
6.1  A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante previa consulta ao órgão 
gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem. 
 
6.2  Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando desejarem fazer 
uso da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, deverão manifestar seu interesse, junto ao órgão Gerenciador da 
Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecendo a 
ordem de classificação. 
 
6.3  Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados 
em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

 
6.4  As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo, não poderão exceder, por órgão ou 
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
 
7.1  A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito: 
7.1.1 Pela Comissão Permanente de Licitação, mediante comunicação da unidade requisitante, quando: 
7.1.1.1 A(s) detentora(s) não cumprir(em) as obrigações dela constantes; 
7.1.1.2 A(s) detentora(s) não cumprir(em) a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a unidade requisitante 
não aceitar sua(s) justificativa(s); 
7.1.1.3 A(s) detentora(s) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste instrumento de 
Registro de Preços, em algumas hipóteses previstas no Art. 78, Inc.I a XII, ou XVII, da Lei Federal 8.666/93, 
com as respectivas alterações posteriores; 
7.1.1.4 Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente deste instrumento de 
registro; 
7.1.1.5 Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
7.1.1.6 Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração. 
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7.1.2 Pela(s) detentora(s), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) 
de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das hipóteses contidas no Art. 78, incisos XIV 
e XVI, da lei Federal nº 8.666/93 com as respectivas alterações posteriores. 
7.1.2.1 A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento dos preços registrados deverá ser dirigida a 
Comissão Permanente de Licitação, facultada a ele a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as 
razões do pedido. 
7.3  Ocorrendo o cancelamento do Registro de Preços pela Administração, a empresa detentora será 
comunicada por com aviso de recebimento, devendo ser anexado ao processo que tiver dado origem ao 
Registro de Preços. 
7.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será 
feita por publicação no Diário Oficial do Município e Jornal de grande circulação, por 02 (duas) vezes 
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
7.3.2 Fica estabelecido que as detentoras da Ata deverão comunicar imediatamente à Comissão 
Permanente de Licitação, qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta bancária e outras julgáveis 
necessárias para recebimento de correspondência e outros documentos.  
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
8.1  A presente Ata de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato no 
Diário Oficial do Município. 
 
8.2  Integram o presente instrumento, independente de transcrição, todas as condições e respectivos atos 
administrativos relacionados ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0014-2022 – SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS-SRP. 
 
8.3  Fica designado como Órgão Gerenciador do Registro de Preços, de acordo com Decreto Municipal nº 9.408 
de 12/05/2011, a Comissão Permanente de Licitação. 
 
8.4 E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam a presente Ata de Registro de Preços, em duas 
vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 
Itabuna, Bahia, ..... de ............... de 2022 

 
 
 
 

Prefeito Municipal   
Augusto Narciso Castro 

 
 
 

Comissão Permanente de Licitação  
(Órgão Gerenciador) 

 
 

Representante  
Fornecedor 
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ANEXO IV 
 

ESTADO DA BAHIA 
 

MUNICÍPIO DE ITABUNA 
 

MINUTA DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº...../2022 
  

CONTRATO DE FORNECIMENTO 
QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE 
UM LADO, O MUNICÍPIO DE 
ITABUNA-BAHIA, E DE OUTRO, A 
EMPRESA.................................... 

 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITABUNA, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no 

CNPJ do Ministério da Fazenda sob nº. 14.147.490/0001-68, localizado na Avenida Princesa Isabel, nº 678, São Caetano, 

nesta cidade de Itabuna, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal  

Sr. AUGUSTO NARCISO CASTRO, casado, Administrador, devidamente inscrito no CPF/MF nº sob 409.358.175-49, RG 

nº 04.159.200-00 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Zildo Pedro Guimarães Junior, nº 198, Aptº  101, Edf. 

Residencial Henri Matisse, Zildolândia, CEP 45.600-730, Itabuna, Estado da Bahia e de outro lado a 

empresa_____________________, Pessoa Jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________________, 

localizada no endereço  _____________, CEP:________________, telefone nº ______________, e-mail: 

________________, adiante denominada CONTRATADA , neste ato representada por ______________, na qualidade de 

________, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da cédula de identidade RG n° ________, expedida pela 

Secretaria de Segurança Pública do Estado _______ e do CPF/MF ________, residente ___________, nº __, cidade 

______, Estado _______, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, de acordo com o Processo de 

Licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº  0014-2022, que se regerá pelas Leis Federais 10.520/02 e 

8.666/93, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.0 O presente instrumento tem por objeto a AQ UI S IÇÃO  DE  M O BI L I ÁR I O  DE S T I NADO  A  
D I V E RS AS  S E CRE T ARI AS  M UNI C I P A I S  conforme especificações e condições constantes no Edital a que 
este Contrato se vincula e seus anexos. 
 
§ 1° - A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste contrato, acréscimos ou supressões na 
aquisição dos bens objeto da presente licitação, de até 25% (vinte cinco por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, conforme a Lei Federal nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
2.1 As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada: 

 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

UNIDADE FONTE ATIVIDADE ELEMENTO DE DESPESA 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
3.1 O Valor Global do presente contrato é de R$ XXXXXXX(XXXXXXXXXXX).  
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUANT. MARCA VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
1.       
2.       

VALOR TOTAL DO LOTE: 

 
3.2 Nos preços ofertados na proposta da CONTRATADA já estão inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 
transportes, seguros, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou indiretamente, impliquem 
ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 
 
3.3 O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária nominal ao contratado ou crédito em conta corrente, em 
até 30(trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura/Eletrônica e devidamente atestada a entrega definitiva do 
objeto contratado. 
 
3.4 Quando houver erro de qualquer natureza, na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o documento será imediatamente 
devolvido para substituição e/ou emissão de Nota de Correção, ficando estabelecido que esse intervalo de tempo não 
será considerado para efeito de qualquer reajuste ou atualização do valor contratual. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE ENTREGA, DA VIGÊNCIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
4.1 A entrega dos produtos deverá ser efetuada na sede da contratante ou em local previamente definido, em até 5 
(cinco) dias, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
4.2 A vigência do contrato será até ____ de _____ de 20___, a contar da data de sua assinatura ou com a entrega total 
do materiais e/ou a prestação total dos serviços, objeto dessa licitação. 
  
4.3 A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor ___________________designado pela Secretaria Requisitante, 
através da Portaria ________________ 
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
5.1 A CONTRATADA, além das determinações contidas no instrumento convocatório, que aqui se consideram 
literalmente transcritas, bem como daquelas decorrentes de lei, obriga-se a: 
 
a) Entregar os produtos de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e no 
presente contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração; 
a) Zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação 
fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências 
que lhe forem solicitadas; 
b) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato; 
c) Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e/ou a 
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do 
fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou 
força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência; 
d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
e) Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à 

execução do contrato; 
f) Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas 

atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações 
Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato; 
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g) Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita 
execução deste contrato; 

h) Promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens; 
i) Trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado; 
j) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução completa 

e eficiente do transporte dos bens; 
k) Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua 

quantidade, preço unitário e valor total; 
l) Entregar os produtos de acordo com o padrão de identidade e qualidade estabelecido na legislação pertinente; 
m) Transportar os produtos conforme determinam as normas, em perfeitas condições de higiene e de modo que 

assegure a integridade e a qualidade dos produtos; 
n) Entregar os produtos acompanhados da documentação necessária; 
o) Cumprir rigorosamente os prazos de entrega pactuados; 
p) Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo CONTRATANTE; 
q) Garantir a boa qualidade do produto entregue, respondendo por qualquer deterioração; 
r) Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão-de-obra para execução completa 

e eficiente do contrato. 
 
5.2 O CONTRATANTE, além das obrigações consideradas contidas no instrumento convocatório por determinação 
legal, obriga-se a: 
 
a) Fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato; 
b) Realizar o pagamento pela execução do contrato; 
c) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, o fornecimento, de forma parcial ou total, sempre que houver 
descumprimento das normas pré-estabelecidas neste Termo de Referência e no instrumento contratual que não vierem 
a ser solucionadas;  
d) Proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no 
prazo legal. 
e) Designar servidor (Fiscal do Contrato) para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos objeto do 
presente instrumento. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
6.1 Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com o Município 

de Itabuna, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato 

e da aplicação de multa de até, 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, a CONTRATADA que: 

6.1.1 Apresentar documentação falsa; 

6.1.2 Fraudar a execução do contrato; 

6.1.3 Comportar-se de modo inidôneo; 

6.1.4 Cometer fraude fiscal; ou 

6.1.5 Fizer declaração falsa. 

6.1.6 Para os fins do item 28.1.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos 92, parágrafo 

único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 

6.2 Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art. 7º da Lei nº 

10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do contrato ou de inexecução parcial ou 

de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou 

juntamente com as multas definidas nos itens “28.4” a “28.12”, e nas tabelas 1 e 2 abaixo, com as seguintes 

penalidades: 
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6.2.1 Advertência; 

6.2.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Itabuna, por prazo não superior a dois anos; 

6.2.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou 

6.2.4 Impedimento de licitar e contratar com o Município de Itabuna, ou nos sistemas de cadastramento de 

fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos; 

6.3 Configurar-se-á a inexecução total, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA deixar de iniciar, 

sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias contados da data estipulada para início da execução 

contratual. 

6.4 No caso de inexecução total do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 30% 

(trinta por cento) do valor do contrato. 

6.5 Configurar-se-á o retardamento da execução, entre outras hipóteses, quando a CONTRATADA, sem 

causa justificada, deixar de iniciar, a qualquer tempo, a execução do contrato ou atrasar a entrega do objeto definido no 

contrato. 

6.6 No caso de cometimento das infrações elencadas no item acima, a CONTRATADA poderá ser 

sancionada com multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, até o limite de 20% (vinte por cento). 

6.7 Configurar-se-á a inexecução parcial do objeto, entre outras hipóteses, quando decorridos 20 (vinte) 

dias do término do prazo estabelecido para a execução do contrato, houver fornecimento do objeto pela 

CONTRATADA, mas não em sua totalidade. 

6.8 No caso de inexecução parcial do objeto a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% 

(vinte por cento) do valor total do contrato. 

6.9 O contrato será rescindido unilateralmente pela Administração, nos casos de inexecução parcial ou de 

inexecução total do objeto, sem prejuízo da aplicação das sanções nele previstas e em legislação específica. 

6.10 A falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA se enquadrar em qualquer 

das situações previstas na tabela  do item 6.11 a seguir: 

6.11 Pelo descumprimento das obrigações contratuais, a Administração aplicará multas conforme a graduação 

estabelecida nas tabelas seguintes: 

Tabela 1 

GRAU DA INFRAÇÃO 
CORRESPONDÊNCIA 

% do valor total do 
Contrato 

1 1% 
2 2% 
3 3% 
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Tabela 2 

Item Descrição Grau Incidência 

1 
Manter empregado sem qualificação para a execução dos 
serviços/fornecimentos. 

1 
Por empregado e por 

dia 

2 
Fornecer informação falsa de serviço/fornecimento ou 
substituição de material licitado por outro de qualidade inferior 

2 Por ocorrência 

3 
Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus 
agentes.  

3 Por ocorrência 

4 
Recusar-se a executar serviço/fornecimento determinado pela 
FISCALIZAÇÃO, sem motivo justificado; 

3 Por ocorrência 

5 
Permitir, por dolo ou culpa, situação que crie ou aumente os 
riscos de ocorrência de danos físicos, lesões corporais ou 
consequências letais. 

3 Por ocorrência 

PARA OS ITENS A SEGUIR, DEIXAR DE: 

6 
Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou 
incompatível com suas atribuições. 

2 
Por empregado e por 

dia 

7 Manter a documentação de habilitação atualizada. 2 
Por item e por 

ocorrência 

8 
Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO para controle de 
acesso de seus empregados. 

1 Por ocorrência 

9 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar da 
FISCALIZAÇÃO. 

2 Por ocorrência 

10 
Apresentar, quando solicitado, documentação fiscal e outros 
documentos necessários à comprovação do cumprimento dos 
demais encargos trabalhistas. 

2 
Por ocorrência e por 

dia 

11 
Entregar ou entregar com atraso ou incompleta a 
documentação exigida DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL. 

2 
Por ocorrência e por 

dia de atraso 

12 

Entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais 
solicitados para sanar as inconsistências ou dúvidas 
suscitadas durante a análise da documentação exigida por 
força do contrato. 

2 
Por ocorrência e por 

dia de atraso 

13 
Fornecer EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) aos 
seus empregados e de impor penalidades àqueles que se 
negarem a usá-los. 

2 
Por empregado e por 

ocorrência 

14 
Cumprir quaisquer dos itens do contrato e seus anexos não 
previstos nesta tabela, após reincidência formalmente 
notificada pela unidade fiscalizadora. 

3 
Por item e por 

ocorrência 

6.12 O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA. 

6.13 Se o valor a ser pago à CONTRATADA não for suficiente para cobrir o valor da multa, fica a 

CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação 

oficial; 

6.14 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à 

CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa; 

6.15  O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais nele previstas, poderá ser rescindido 
unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei 
nº 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA COBRANÇA JUDICIAL 
 

Edição 5.012 | Ano 10
30 de março de 2022

Página 71

Certificação Digital: THIMLPBD-ERISTDPN-7YOR9MXG-TYLV4DDW
Versão eletrônica disponível em: http://www.itabuna.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA – BAHIA. 

 
     

 
 

68 

 

7.1 As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo 
este Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação 
de créditos, sempre que possível. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
I - A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato. 
II - A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações ora assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital. 
III - O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte. 
IV - Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que compatíveis com os 
preceitos de Direito Público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
V - A CONTRATADA responderá por todos os danos e prejuízos decorrentes de paralisações na execução dos 
serviços objeto contratado, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADO, apurados na forma da legislação vigente, quando comunicado à CONTRATANTE no prazo de 
48 (quarenta e oito) horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE. 
VI - Após o 10º (décimo) dia de atraso para fornecimento do objeto contratado, a CONTRATANTE, poderá optar 
por uma das seguintes alternativas: 
25.23 Promover a rescisão contratual, independentemente de interpelação judicial, respondendo a 
CONTRATADA pelas perdas e danos decorrentes da rescisão; 
 
25.24 Exigir a execução do Contrato, sem prejuízos da cobrança de multa correspondente ao período total de 
atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor. 
 
VII - A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida do CONTRATO e seus ADITAMENTOS, no Diário 
Oficial do Município, conforme Lei Federal 8.666/93. 
CLÁUSULA NONA PRIMEIRA – FORO 
9.1 As partes elegem o Foro da cidade de Itabuna - BA, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato. 
9.2 E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma na presença das testemunhas, que subscrevem depois de lido e achado conforme. 
 

Itabuna (BA), __ de ____ de 2022 
 

MUNICÍPIO DE ITABUNA – CONTRATANTE 
 
 

XXXXXXX 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
NOME:     NOME: 
RG nº:     RG nº: 
CPF/MF nº:    CPF/MF nº: 
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ANEXO V 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 0014-2022 
 

 
M O D E L O  D E  C R E D E N C I A M E N T O / P R O C U R A Ç Ã O  

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 
 
 
A (nome da empresa)____________ CNPJ, nº._____________, com sede à ________________, neste ato 

representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado 

civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o 

Senhor (a) _________________, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº. 

_______, expedido pela ____, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, 

sob o nº. __________, residente à rua ______________________, nº. ____ Como meu mandatário, a quem 

confiro amplos poderes para junto ao Órgão ________________ praticar todos os atos necessários, relativos ao 

procedimento licitatório na modalidade de Pregão nº. _____, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para 

desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, 

firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, 

em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.  

 
 

ITABUNA (BA), ......... de ................................ de 2022 
 
 
 
 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 
(Identificação) 

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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ANEXO VI 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 0014-20212 
 

M O D E L O  D E  D E C L A R A Ç Ã O D E CONHECIMENTO DO EDITAL 
E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 
 
 
A (nome da empresa) __________ CNPJ, nº. _____________,com sede à ___________, declara, sob as 

penas da lei, o pleno conhecimento de todas as informações e das condições para cumprimento das 

obrigações objeto da licitação e atendimento as exigências de habilitação, ciente das sanções factíveis a 

serem aplicadas conforme a lei 8.666/93. 

 

 
 

Data e Local, 
 
 
 

(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 
(Identificação)  

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX    
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ANEXO VII 
 

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 0014-2022 
 

MODELO DE DECLARAÇÕES 
(A serem colocadas no envelope de Documentação) 

(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 
 

      ITABUNA – BA,....de ........ de 2022 
 
Ilmº. Sr. 
 
Pregoeiro (a) Oficial do Município de ITABUNA – Bahia.  
 
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 0014-2022 
 
A EMPRESA (NOME), 
 
DECLARA para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a 
administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital; 
 
DECLARA também, sob as penalidades da lei, que não existe fato superveniente impeditivo contra sua 
habilitação, assim como se obriga a declarar a ocorrência de fatos futuros;  
 
DECLARA que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal de 1988; 
 
DECLARA que está plenamente de acordo com todas as cláusulas e condições do presente Edital; 
 

 
 

_______________________________________________ 
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 

(Identificação)  
R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 

 
 

Carimbo da empresa: 
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ANEXO VIII 
 

 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP 
(Este anexo é um modelo e deve ser feito preferencialmente em papel timbrado do licitante) 

 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0014-2022 

 
  
A empresa ___________________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
_________________________________, por intermédio de seu representante legal ou credenciado Sr (a). 
_______________________________________________________, portador do Documento de Identidade nº 
_______________________________ e inscrito no CPF sob o nº ________________________________, 
DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, 
é considerada: 
 
 
(  ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006; 
 
(  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 
 
Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por qualquer das hipóteses descritas no § 4º, do art. 
3º, da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 
 
 
 

__________________________, ____ de ________________ de2022 
  
  
 

_______________________________________ 
(Nome completo, assinatura do representante legal da empresa e carimbo da empresa) 

(Identificação)  

R. G. n.º XX.XXX.XXX-X SSP/XX e CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX 
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