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ANEXO I  

 
TERMO DE REFERÊNCIA  

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  

  

  
Processo nº: 137/2021   

Edital nº: 9/2021-063-PMVX  

Modalidade: Pregão  

Forma: Eletrônica   

Tipo: Menor Preço por Item.   

Sistema: Registro de Preços   

  

Objeto: Refere-se à Registro de Preços para Futura e Eventual aquisição de equipamentos diversos 

(material permanente).   

  

1 - O fornecimento dos itens, deverá ser conforme condições e exigências estabelecidas no edital e 

seus anexos, e ainda conforme as quantidades e a especificação da planilha de descrição dos itens: 

Planilha de descrição dos itens:   

  

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

R$ 

INTERVALO 

MÍNIMO P/ 

O LANCE 

01 

Bebedouro industrial 60 litros. Especificação : tipo industrial 

em aço inoxidavel; aisi 304, garantido contra ferrugem e 

apodrecimento; leve e versatil; facil manutenção ; filtro de 5" 

com as seguintes medidas: altura 1,45mts x largura de 66cm x 

profundidade de 39 cm, presão por gravidade; alta presão no 

esguicho( independente da presão hidraulica) capacidade 60 

litros; com 02 torneiras, termostato regulavel na parte traseira. 

29 Unidade R$ 4.204,25 121.923,25 42,04 

02 

Cadeira empilhável para professor. Especificação : assento e 

encosto em polipropileno injetado ou condensado anatômico 

moldado, estrutura tubular de aço, altura: 76cm x largura: 

120cm x comprimento: 65cm 

80 Unidade R$ 227,87 18.229,60 2,28 

03 
Cadeira fixa s/braço. Especificação : estrutura em aço, assento 

e encosto revestido em polipropileno 
195 Unidade R$ 198,97 38.799,15 1,99 

04 

Cadeira giratória c/base á gás com suporte. Especificação : e 

regulagem de encosto, com rodízio, assento e encosto 

acolchoado com suporte para braço. 

120 Unidade R$ 581,50 69.780,00 5,82 

05 

Cadeira giratória c/base á gás sem suporte. Especificação : e 

regulagem de encosto, com rodízio, assento e encosto 

acolchoado sem suporte para braço. 

135 Unidade R$ 451,50 60.952,50 4,51 

06 

Cadeira giratória c/base á gás com suporte p/braço -

polipropileno. Especificação : estrutura em aço, assento e 

encosto revestido em polipropileno com suporte para braço. 

95 Unidade R$ 470,73 44.719,35 4,71 

07 

Cadeira secretária giratória com braço. Especificação : cor 

azul, material de revestimento técido polipropileno, assento 

regulável, aranha de aço coberto por polaina de pp com 05 

rodas. 

80 Unidade R$ 503,73 40.298,40 5,04 

08 

Cadeira secretária giratória sem braço. Especificação : cor 

azul, material de revestimento técido polipropileno, assento 

regulável, aranha de aço coberto por polaina de pp com 05 

rodas. 

75 Unidade R$ 434,83 32.612,25 4,35 

09 Cadeira tipo diretor 28001 com regulagem de altura 54 Unidade R$ 1.152,77 62.249,58 11,53 

10 

Cadeira alta para alimentação de crianças (proinfância). 

Especificação: cadeira alta de alimentação com bandejas 

removíveis, em conformidade com a abnt nbr 15991-1/2011 

15 Unidade R$ 433,45 6.501,75 4,33 
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cadeiras altas para crianças. Dimensões: altura: entre 100 e 110 

cm; largura: entre 55 a 75 cm; profundidade total com base: 

entre 65 a 75 cm. Constituintes estrutura tubular em aço 

carbono, com seção circular, dobrável; encosto e assento, 

acolchoados em espuma com acabamento em laminado 

plástico, impermeável; pintura dos elementos metálicos em 

tinta em pó (epóxi/poliéster), eletrostática, na cor branca; 

bandeja em (pp) polipropileno injetado, removível ou 

articulada. Apoio para os pés em (pp) polipropileno injetado, 

removível ou articulado. Sapatas antiderrapantes. Cinto de 

segurança com fechamento de 3 a 5 pontos, regulável. 

11 
Poltrona tipo cavaletti 3001. Especificação : giratória inj ou 

similar 
51 Unidade R$ 876,42 44.697,42 8,76 

12 
Poltrona tipo cavaletti 4001. Especificação : giratória tec ou 

similar 
51 Unidade R$ 997,44 50.869,44 9,97 

13 
Longarina de 3 lugares. Especificação : com estrutura em aço, 

assento e encosto revestido em polipropilen o 
128 Unidade R$ 731,00 93.568,00 7,31 

14 
Longarina de 4 lugares. Especificação : com estrutura em aço, 

assento e encosto revestido em polipropileno 
123 Unidade R$ 910,00 111.930,00 9,10 

15 
Longarina de 5 lugares. Especificação : com estrutura em aço, 

assento e encosto revestido em polipropileno 
115 Unidade R$ 1.301,33 149.652,95 13,01 

16 

Estante biblioteca com 6 prateleiras. Especificação : eb centro 

standard, em várias cores, resistente e fácil mobilidade, em aço 

com pintura esmaltada sintético e aplicação antiferrugem 

material aço, altura do produto (m) 2.00, largura do produto 

(m) 1.04 e profundidade do produto (m) 0.46 

244 Unidade R$ 596,33 145.504,52 5,96 

17 
Estante em aço com 6 prateleiras removíveis. Especificação : 

com reforço nas prateleiras pés emborrachados 
179 Unidade R$ 576,33 103.163,07 5,76 

18 Arquivo em aço com 03 gavetas 82 Unidade R$ 1.097,00 89.954,00 10,97 

19 

Arquivo em aço com 04 gavetas. Especificação : arquivo com 

04 gavetas, em chapa mista 26# e 24#, comporta de 40 a 50 

pastas ou 45kg por gaveta, desliza por trilho corrediça com 

esferas, porta etiquetas estampado na frente da gaveta, puxador 

estampado na gaveta com perfil em pvc, fechadura tipo yale 

com 2 chaves e fechamento simultâneo das gavetas, pintura 

eletrostática a pó cinza cristal, pintura esmalte sintético nas 

outras cores, acompanha kit pés reguláveis, medidas 

aproximadas: 1362mm x 470mm x 670mm. 

98 Unidade R$ 1.299,00 127.302,00 12,99 

20 

Armário de aço para escritório com 2 portas. Especificação : 

3(três) prateleiras e portas com chave. Medidas: altura - 1,60m, 

largura - 0,75m, profundidade - 0,40m. Na cor cinza 

130 Unidade R$ 890,33 115.742,90 8,90 

21 

Bebedouro coluna. Especificação : bebedouro; tipo coluna, 

fornecimento água gelada e natural, para garrafão de 20 litros, 

gabinete em chapa pintada com tampa e chapa injeta, controle 

automático de temperatura, cfc free gás r 134a, reservatório em 

material atóxico, voltagem; 127v, frequência: 60hz/50hz, 

corrente: 127v-1,1a, capacid. De armazenamento 02 litros , 

dimensões aproxim. Axlxp: 30cm x 90,5cm x 33cm. 

48 Unidade R$ 1.026,67 49.280,16 10,27 

22 

Armario de aço 2 portas. Especificação : armário de aço p/ 

depósito de merenda feito em chapa mista#24 e #26, apresenta: 

2 portas com 4 reforços cada, 1 prateleira fixa e 3 reguláveis a 

cada 50mm, 1 prateleira fixa e 2 reguláveis a cada 50mm, 

capacidade por prateleira 20kg, pintura eletrostática na cor 

cinza cristal, kit pé regulável, medidas aproximadas axlxp (cm) 

1,90cm x 90cm x 40cm 

76 Unidade R$ 995,00 75.620,00 9,95 

23 

Cadeira com suporte para braço. Especificação : especificações 

mínimas: - a cadeira deverá ser confeccionada em 

polipropileno; - a cadeira deverá ser na cor vermelha; - a 

cadeira deverá suportar no mínimo 118 kg; - medidas mínimas: 

altura 84 cm, largura 43 cm, profundidade 36 cm; - a cadeira 

poltrona deverá ser empilháveis para melhor armazenamento e 

também prolongar a vida útil do produto; - a cadeira poltrona 

deverá ser empilháveis para melhor armazenamento e também 

prolongar a vida útil do produto; - marca sugerida - tramontina 

ou superior - 

260 Unidade R$ 90,00 23.400,00 0,90 
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24 

Cadeira sem suporte para braço. Especificação : especificações 

mínimas:- a cadeira deverá ser confeccionada em 

polipropileno; - a cadeira deverá ser na cor vermelha; - a 

cadeira deverá suportar no mínimo 118 kg; - medidas mínimas: 

altura 84 cm, largura 43 cm, profundidade 36 cm; - a cadeira 

poltrona deverá ser empilháveis para melhor armazenamento e 

também prolongar a vida útil do produto; - garantia mínima de 

1 ano. - marca sugerida - tramontina ou superior 

275 Unidade R$ 79,67 21.909,25 0,80 

25 

Mesa quadrada confeccionada em polipropileno. 

Especificação : medidas a x l x p: 72 x 68 x 68cm - - cor 

vermelha - - marca sugerida - tramontina ou superior 

87 Unidade R$ 172,00 14.964,00 1,72 

26 Cama box casal conjugado 138 x 188cm 20 Unidade R$ 960,00 19.200,00 9,60 

27 Cama box solteiro ortopédico 36 x 88 28 Unidade R$ 797,75 
R$ 

22.337,00 
7,98 

28 

Berço. Especificação : berço confeccionado em mdf ou 

compensado de 15mm revestido de laminado melamínico 

branco medindo 1,33m larg x 1,10m alt. X 77cm profundidade, 

com grades laterais fixas confeccionadas em madeira maciça 

com largura de 5,0 cm e espaço de 4,0 cm entre elas, rodízios: 

02 livres e 02 com travas de segurança, três regulagems de 

altura: 1ª: 262mm; 2ª: 430mm; 3ª: 590mm. Pintura com fundo 

em verniz antimofo e anticupim e acabamento c/ tinta esmalte 

sintético na cor branca. 

13 Unidade R$ 627,00 8.151,00 6,27 

29 

Colchão de espuma. Especificação : modelo solteiro, 

densidade d45, tecido em olinifica (toque malha), poliéster e 

polipropileno, revestimento em matelassado com lâmina de 

espuma de poliuretano, tratamento no tecido actigard, anti-

ácaro e anti-alérgico, suporta até 150 kg, acabamento com 

debrum, dimensões (lxaxp) 88x17x188 cm. 

65 Unidade R$ 660,00 42.900,00 6,60 

30 

Colchão para berço. Especificação : dimensões do colchão - 

comprimento: 1300mm - largura: 600mm - espessura: 120mm 

- espuma de poliuretano flexível com densidade d18, revestido 

em matelassê (acolchoado), costurado, com acabamento em 

uma das faces plastificado, proteção antialérgica e antiácaro. 

Obs: o comprimento e a largura mínima do colchão a ser 

utilizado com o berço, devem ser tais que o espaço entre o 

colchão e as laterais e as extremidades não exceda 3cm. 

28 Unidade R$ 296,75 8.309,00 2,97 

31 
Colchonete. Especificação : fabricado em espuma de 

poliuretano, densidade s23, medindo 130x60x3,0cm 
85 Unidade R$ 114,33 9.718,05 1,14 

32 
Tenda em ferro galvanizado de lona pvc anti chama tam 10x10 

(piromidal) 
25 Unidade R$ 8.650,00 216.250,00 86,50 

33 
Tenda em ferro galvanizado de lona pvc anti chama tam 6x6 

(piromidal) 
29 Unidade R$ 4.645,00 134.705,00 46,45 

34 Tenda sanfonada 3x3x2,5 gazebo 14 Unidade R$ 1.276,00 17.864,00 12,76 

35 

Gaveteiro. Especificação : corpo em aço chapa #26; tampo 

superior em mdpbp 15mm; frente das 3 gavetas em mdpbp 

15mm; estrutura das 3 gavetas em aço chapa #26; perfil abs 

180°; 5 rodízios - 2 com trava e 3 sem trava; 2 gavetas comuns 

e 1 para pastas suspensas; fechadura tipo yale com 2 chaves; 

puxadores de plástico na cor prata; capacidade de 10kg por 

gaveta; deslizamento das gavetas por roldanas de nylon, 

dimensões l x a x p: 49,00 cm x 65,00 cm x 35,00 cm. 

46 Unidade R$ 398,33 18.323,18 3,98 

36 Jogo de sofá 2x3 lugares 18 Unidade R$ 1.449,67 26.094,06 14,5 

37 

Tábua de passar roupa. Especificação : material pinus maciço 

natural, material pés e apoio para ferro em ferro, pés dobráveis 

em x de madeira, superfície recoberta em espuma e tecido de 

alta resistência. 

17 Unidade R$ 126,67 2.153,39 1,27 

38 

Mesa com 4 cadeiras em tubo de aço carbono e tinta epóxi. 

Especificação : tampo: granito: 1,20x0,75m; acabamento: 

pintura eletrostática a pó; dimensões (lxaxp): mesa: 

120x77,5x75cm cadeira: 37x101x50cm; ponteiras: plástica c/ 

alta resistência; 

30 Unidade R$ 869,67 26.090,10 8,70 

39 Mesa com duas gavetas 1,50x0,75x0,70 cor: cinza 60 Unidade R$ 610,00 36.600,00 6,10 

40 
Mesa para computador/escrivaninha extrema. Especificação : 

com 2 gavetas: fabricado em mdf; acabamento: pinta uv; 
105 Unidade R$ 415,00 43.575,00 4,15 
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corrediças metálicas; sapatas em pvc; dimensões aproximas: 

(lxaxp): 120 x 75,5 x 0,65 cm. 

41 
Mesa para escritório sem gavetas. Especificação : medidas 

aproximadas comp. 1,30 cm, largura: 0,80 cm, altura: 0,85 cm 
82 Unidade R$ 459,75 37.699,50 4,6 

42 

Mesa redonda para sala de leitura. Especificação : com 4 

cadeiras para escritório. Tampo em aglomerado 25 mm, 

revestido em bp dupla face, fixado na estrutura por parafusos. 

Bordas encabeçadas com perfil ergosoft de 12,5 mm (pvc). Pés 

em aço industrial tubular, tipo cruz, com tratamento 

antiferrugem e pintura epóxi pó, diâmetro: 120 cm, altura: 75 

cm. 

75 Unidade R$ 912,67 68.450,25 9,13 

43 

Mesa auxiliar. Especificação : tampo mdpbp 25mm com 

bordas de pvc 2mm; pé base em tubo oblongo #20 (0,90mm); 

almofada em chapa #28 (0,40mm); retaguarda em chapa #24 

(0,60mm); itens de série: 04 sapatas niveladoras injetadas em 

polipropileno pés, almofadas e retaguardas com pintura 

eletrostática a pó (tinta híbrida) cinza cristal e vermelho 

(rgb_color). 

40 Unidade R$ 339,33 13.573,20 3,39 

44 

Porta cpu. Especificação : base em mdpbp 15mm com fita pvc 

de 0,45mm; suporte u em #26 (0,45mm); itens de série: 04 

rodízios sendo 2 com trava e 2 sem trava; suporte em u em aço 

com pintura eletrostática a pó (tinta híbrida) nas cores verona 

e preto. 

136 Unidade R$ 96,00 13.056,00 0,96 

45 Mesa redonda 1200x750mm 1030 pc painel cc 50 Unidade R$ 659,67 32.983,50 6,60 

46 Mesa tipo l 1400x1400 cor: cinza 65 Unidade R$ 735,00 47.775,00 7,35 

47 Mesa retangular medindo cxlxa: 200x100x75cm 45 Unidade R$ 778,33 35.024,85 7,78 

48 Mesa com duas gavetas medindo 1,20x1,50x0,65 cor: cinza 48 Unidade R$ 619,67 29.744,16 6,20 

49 
Gaveteiro suspenso com duas gavetas com parafusos para fixar 

na mesa 
50 Unidade R$ 220,00 11.000,00 2,20 

50 
Cozinha retangular com 5 portas 3 peças: altura 1,97x2,97 prof 

0,35 
29 Unidade R$ 1.263,00 36.627,00 12,63 

51 

Freezer horizontal capacidade 305 litros. Especificação : uma 

porta, consumo 41,6 kw/h, voltagem 110v, classificação 

energética a, cor branca, congelamento rápido, dreno degelo, 

função refrigerador, controle de temperatura, dimensões 

aproximadas a x l x p: 94.5 x 96 x 78 cm. 

25 Unidade R$ 3.151,33 78.783,25 31,51 

52 

Freeze horizontal capacidade 520 litros. Especificação : duas 

portas, consumo 84,6 kw/h, voltagem 110v, classificação 

energética d, cor branca, potência (w) 200w, congelamento 

rápido, dreno degelo, função refrigerador, controle de 

temperatura, dimensões aproximadas a x l x p: 94 x 147,3 x 78 

cm. 

25 Unidade R$ 4.383,00 109.575,00 43,83 

53 Freezer vertical 230 cvu 22 Unidade R$ 2.399,33 52.785,26 23,99 

54 Frigobar 1 porta 120 litros 21 Unidade R$ 1.666,00 34.986,00 16,66 

55 Geladeira 280 litros 23 Unidade R$ 2.578,00 59.294,00 25,78 

56 Geladeira 380 litros 24 Unidade R$ 3.970,00 95.280,00 39,70 

57 

Ferro de passar roupa a seco. Especificação : voltagem; 110v, 

potência; 1000w, consumo (kw/h): 170 minutos/1,406 kw/h, 

dimensões aproximadas a x l x p: 11,5 x 10 x 24cm. 

63 Unidade R$ 127,00 8.001,00 1,27 

58 

Centrifuga de roupa 10kg. Especificação : pootência 170w; 

timer de 15 minutos com desligamento automático; alta 

eficiêmncia; capacidade para 12kg de roupas molhadas; 

abertura dos cesto extra grande grade de proteção; porta 

cordão; cesto de inox; sistema de segurança; baixo costumo de 

energia elétrica 

16 Unidade R$ 749,67 11.994,72 7,50 

59 

Fogão 4 bocas com forno. Especificação : fogão a gás, cor 

branco, acendimento elétrico, pés reguláveis, autolimpante 

com desligamento automático, 2 prateleira deslizante, bocas 

esmaltadas, 4 queimadores, botões removíveis, mesa em inox, 

classe a em consumo de energia. Dimensões aproximadas: 

0,88x 0,49x0,59 ( axlxc). 

38 Unidade R$ 876,33 
R$ 

33.300,54 
8,76 

60 

Liquidificador doméstico. Especificação : fabricado em pp, 02 

velocidades mais função pulsar, copo capacidade de 1,5 litros 

fabricado em pp inquebrável e tampa dosadora, função clean e 

84 Unidade R$ 186,00 15.624,00 1,86 
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guarda-fio integrado à base com encaixe para o plug, voltagem 

110v, potência 350w, consumo 0,37kw/h, dimensões 

aproximadas a x l x p: 40cm x 21cm x 18cm. 

61 

Máquina de lavar. Especificação : cor branca, capacidade 15,0 

kg, 12 programas de lavagem, tampa com visor transparente, 

trava de segurança, cesto plástico, pés niveladores, dosador de 

sabão, filtro pega-fiapos, eco-lavagem, função centrifugação 

em 720 rpm e reaproveitamento de água, 05 níveis de água, 

dispenser automático para sabão em pó e amaciante, tensão 

127v, consumo khw/h 0,46, dimensões aproximadas a x l x p: 

102cm x 66cm x73cm. 

21 Unidade R$ 3.136,00 65.856,00 31,36 

62 Sanduicheira/grill cor: cinza 750w; 110v 44 Unidade R$ 126,67 5.573,48 1,27 

63 

Microondas. Especificação : capacidade 31 l, cor prata, função 

descongelar, receitas pré-programdas, prato giratório, trava de 

segurança, painel digital com relógio, medidas proximadas: 

lxaxp: 50,5x29,1x39,5cm, alimentação; 110v. 

25 Unidade R$ 850,33 21.258,25 8,50 

64 Antena de tv externa vhf,uhf,hdtv digital - aquários dtv 3000 37 Unidade R$ 150,00 5.550,00 1,5 

65 

Suporte para tv com até 45kg. Especificação : tipo de suporte: 

com inclinação (tilt); fabricado em aço carbono com pintura 

epóxi eletrostática; compatível com tv: lcd, led e plasma de 32 

a 56 polegadas; plano de apoio inclinável: inclinação vertical 

(tilt) de até 15º para baixo, tipo de fixação: através de 

parafusos; ângulo de inclinação: inclinação vertical (tilt) de até 

15º para baixo; dimensões aproximadas do produto (l x a x p): 

66 x 47 x 10 cm. 

52 Unidade R$ 54,67 2.842,84 0,55 

66 

Smart tv lcd 32". Especificação : lg full hd, painel ips, 

resolução 1920x1080; potência de áudio 20 rms; taxa de 

atualização 60hz; conexões: 3 hadmi, 1 entrada rf para tv a 

cabo; 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógico); 1 entrada 

vídeo componente ¿ p2; 1 entrada áudio e vídeo ¿ p2; 1 saída 

digital (óptica); 1 entrada lan (rj45); 1 saída fone de ouvido; 

consumo 90 kw/h; alimentação bivolt; 

22 Unidade R$ 2.362,25 51.969,50 23,62 

67 

Smart tv lcd 42". Especificação : lg full hd, painel ips, 

resolução 1920x1080; potência de áudio 20 rms; taxa de 

atualização 60hz; conexões: 3 hadmi, 1 entrada rf para tv a 

cabo; 1 entrada rf para tv aberta (digital e analógico); 1 entrada 

vídeo componente ¿ p2; 1 entrada áudio e vídeo ¿ p2; 1 saída 

digital (óptica); 1 entrada lan (rj45); 1 saída fone de ouvido; 

consumo 90 kw/h; alimentação bivolt; 

30 Unidade R$ 3.364,75 100.942,50 33,65 

68 Caixa amplificada grande 300 rms 8 canais 15" woofer/36kg 18 Unidade R$ 1.699,00 30.582,00 16,99 

69 Microfone com fio:  shure ou similar 19 Unidade R$ 310,00 5.890,00 3,10 

70 Microfone de mão sem fio ref. Uwp-v2 ou equivalente 19 Unidade R$ 3.586,67 68.146,73 35,87 

71 Microfone lapela sem fio ref. Wwp-vi ou equivalente 14 Unidade R$ 3.466,67 48.533,38 34,67 

72 Microfone lerson semi 58p-4 ou equivalente 13 Unidade R$ 530,00 6.890,00 5,30 

73 Microfone shure auricular ou similar 11 Unidade R$ 1.921,33 21.134,63 19,21 

74 

Ventilador de coluna. Especificação : cor: preta; grades: aço 

cromado com tratamento antiferrugem, hélice: com 3 pás de 

polipropileno natural diâmetro das hélices: 55 cm diâmetro da 

grade de proteção: 60 cm. Controle de velocidade rotativo, 

potência do motor 220 w. Voltagem: bivolt, velocidade 1400 

rpm; altura: 1,30 m (mínimo) e 1,95 m (máximo) consumo: 

0,20 kwh. 

30 Unidade R$ 346,00 10.380,00 3,46 

75 

Ventilador de mesa oscilante. Especificação : fabricado em 

material plástico; egulagem de inclinação; alça de transporte; 

controle gradual de velocidade; 03 hélices; diâmetro; 40cm; 

dimensões: 55x37x28cm 

36 Unidade R$ 241,60 8.697,60 2,42 

76 

Ventilador oscilante de coluna. Especificação : ventilador 

oscilante de coluna, bi-volt, de velocida-de variável, para uso 

em ambientes operacionais c/ médio e grande volume de ar c/ 

55cm diâmetro de da hélice, 60cm diâmetro da grade de 

proteção, 220cm altura total máxima, tensão de alimentação 

110/220v. 

30 Unidade R$ 479,67 14.390,10 4,80 

77 

Ventilador de parede. Especificação : diâmetro 1,0 m, grade 

frontal e traseira em aço cromado, tensão bivolt 110/220v, 

atinge até 25m de distância, potência 1/2cv, vazão 1800m³/h, 

61 Unidade R$ 295,67 18.035,87 2,96 
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rotação de 1120 rpm, abrangência de 100m², dimensões 

(cxlxa): 100cmx22cmx122cm. 

78 Ventilador de teto comercial c/04 pás de aço 41 Unidade R$ 295,67 12.122,47 2,96 

79 

Ventilador de teto. Especificação : comercial em aço tratado 

com pintura eletrostática, três pás, cor cinza, 420 rpm, diâmetro 

aproximdo 960mm, voltagem 127v, potência em rms 1/6cv, 

velocidade regulável - chave rv = liga-desliga com reversão. 

(und) 

51 Unidade R$ 329,67 16.813,17 3,30 

80 

Ventilador oscilante de parede. Especificação : ventiladores de 

parede oscilante 50cm, na cor preta com três velocidades - 

dimensões: 55x55x39cm (axlxp), potência de 270w, peso: 4,5 

kg, tensão/voltagem 127/220v. 

30 Unidade R$ 319,67 9.590,10 3,20 

81 

Batedeira planetária industrial. Especificação : capacidade 

tacho: 05 litros, seis (06) velocidades, estrutura em aço sae 

1020, acabamento em pintura a pó eletrostática com base 

fosfatizada, tacho estampado em aço inoxidável 304 polido, 

sistema de variação de velocidade por meio de polia variadora, 

dispositivo de segurança no acesso ao tacho para evitar 

acidente, batedores especiais em alumínio para cada função 

(globo, raquete, espiral), batedor globo para massas leves, 

voltagem 110 volts ou similar 

23 Unidade R$ 1.384,67 31.847,41 13,85 

82 Batedeira industrial 15 litros 16 Unidade R$ 4.629,33 74.069,28 46,29 

83 

Fogão industrial 2 bocas com forno. Especificação : com pé 02 

bocas, em aço galvanizado, com forno, capcidade 49 litros, 

revestido com lã de vidro, possui bandeja coletora de resíduos, 

registro de baixão pressão, pintura eletrostática a pó, apresenta 

queimador simples e duplo, chama simples, grades individuais, 

botões fixos, dimensões aproximadas a x l x p: 85 cm x 50 cm 

x 73 cm, tipo de gás: glp. 

14 Unidade R$ 1.407,67 19.707,38 14,08 

84 

Fogão industrial 2 bocas sem forno. Especificação : com pè 02 

bocas, em aço galvanizado, sem forno, apresenta registro de 

baixa pressão, queimador simples e duplo, chama simples, 

grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas a x l 

x p: 82,5 cm x 73 cm x 49 cm, tipo de gás: glp. 

19 Unidade R$ 1.009,75 19.185,25 10,10 

85 

Fogão industrial 4 bocas com forno. Especificação : com pé, 

04 bocas, em aço galvanizado, com forno, capcidade 85 litros, 

revestido com lã de vidro, possui bandeja coletora de resíduos, 

registro de baixão pressão, pintura eletrostática a pó, apresenta 

02 queimadores simples e 02 queimadores duplos, chama 

simples, grades individuais, botões fixos, dimensões 

aproximadas a x l x p: 82cm x 73cm x 83cm, tipo de gás: glp. 

23 Unidade R$ 2.133,00 49.059,00 21,33 

86 

Fogão industrial 4 bocas sem forno. Especificação : com pé, 04 

bocas, em aço galvanizado, sem forno, apresenta registro de 

baixa pressão, queimador simples e duplo, chama simples, 

grades individuais, botões fixos, dimensões aproximadas a x l 

x p: 82cm x 73cm x 83 cm. 

14 Unidade R$ 1.632,67 22.857,38 16,33 

87 

Fogão industrial 6 bocas com forno. Especificação : com pé, 

06 bocas, em aço galvanizado, com forno revestido com lã de 

vidro, capacidade do forno: 85 litros, possui bandeja coletora 

de resíduos, registro de baixa pressão, pintura eletrostática a 

pó, 03 queimadores simples e 03 queimadores duplos, chama 

simples, grades individuais, botões fixos, dimensões 

aproximadas a x l x p: 82cm x 107cm x 83cm 

17 Unidade R$ 2.994,75 50.910,75 29,95 

88 

Fogão industrial 6 bocas sem forno. Especificação : com pé, 06 

bocas, em aço galvanizado, sem forno, registro de baixa 

pressão, pintura eletrostática a pó, 03 queimadores simples e 

03 queimadores duplos, chama simples, grades individuais, 

botões fixos, dimensões aproximadas a x l x p: 82cm x 107cm 

x 83cm 

11 Unidade R$ 2.329,67 25.626,37 23,3 

89 

Liquidificador industrial 12 litros. Especificação : 

liquidificador industrial em aço inox, copo em aço inox de 12 

litros, 01 velocidade, tecla liga/desliga, motor 1,0cv, voltagem 

110v, consumo aproximado 1,5 kw/h, dimensões aproximadas 

a x l x p: 126cm x 74cm x 38 cm, com cavalete. 

28 Unidade R$ 1.177,33 32.965,24 11,77 
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90 
Armário baixo 32510 2 portas. Especificação : noce/p/ ou 

similar 
24 Unidade R$ 688,25 16.518,00 6,88 

91 
Armário 32520 alto 32510. Especificação : 2nich 2 portas ou 

similar 
23 Unidade R$ 968,25 22.269,75 9,68 

92 Armário 32525 agav 3mm. Especificação : cast/no ou similar 22 Unidade R$ 959,75 21.114,50 9,60 

93 Mesa 25820 reun 220cm. Especificação : noce/pt ou similar 23 Unidade R$ 1.274,75 29.319,25 12,75 

94 Poltrona 201065 fixa aprox. Especificação : cec pt ou similar 26 Unidade R$ 713,00 18.538,00 7,13 

95 Cadeira ergon fixa pp4. Especificação : pes pt kf 97 ou similar 19 Unidade R$ 280,00 5.320,00 2,80 

96 
Poltrona 29001 ac giratória. Especificação : pres sync 3d ou 

similar 
25 Unidade R$ 1.749,67 43.741,75 17,50 

97 Mesa 25625 120cm. Especificação : cast/noce ou similar 19 Unidade R$ 652,67 12.400,73 6,53 

98 
Poltrona 8203 exec. Giratória. Especificação : sre vne/pt ou 

similar 
23 Unidade R$ 839,33 19.304,59 8,39 

99 
Armário baixo 32510 2 portas. Especificação : noce/p/ou 

similar 
21 Unidade R$ 685,00 14.385,00 6,85 

100 
Poltrona 20101 giratória presidente. Especificação : cec pt ou 

similar 
24 Unidade R$ 2.214,00 53.136,00 22,14 

101 Aspirado de pó portatil 17 Unidade R$ 358,67 6.097,39 3,59 

102 

Bebedouro  industrial 100 litros. Especificação : bebedouro 

industrial 100 litros: gabinete en aço inox 430, protegido com 

pvc na cor cinza; reservatório fabricado em polietileno; 

capacidade de 100 litros de água gelada; isolamento: eps; 

serpentina interna em aço inox 304; aparador/cuba em aço inox 

430; torneiras modelo rosca; compressor; gás r134a 

(ecológico); termostato com regulagem; pés reguláveis; 

flexível/mangueira para escoamento embutida. 

10 Unidade R$ 4.666,00 46.660,00 46,66 

103 

Conjunto aluno cja 04. Especificação : mesa: tampo em mdp 

ou mdf e espessura de 18mm; fita de bordo em pvc, pp ou pe, 

na cor vermelha; porta-livros em polipropileno na cor cinza; 

ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas e na cor 

vermelha; identificação do padrão dimensional na lateral 

direita, face externa; dimensões: l:600mm x p:450mm x 

e:19,4mm. Cadeira com assento e encosto em polipropileno 

injetado na cor vermelha; ponteira e sapatas em polipropileno, 

injetadas e na cor vermelha: identificação do padrão 

dimensional na parte posterior de encosto. 

50 Conjunto R$ 655,00 32.750,00 6,55 

104 

Cadeira escolar para aluno do ensino fundamental. 

Especificação : cadeira escolar para aluno do ensino 

fundamental, em resina plástica de alto impácto com prancheta 

regulável, assento e encostos anatômicos, porta-lápis, porta-

mochila, porta-livros, fechado no fundo e nas laterais, cores 

diversas. 

100 Unidade R$ 420,00 42.000,00 4,20 

105 

Conjunto de cadeira infantil. Especificação : conjunto de 

cadeira infantil trapézio em resina; plástica de alto impacto 

permite várias arrumações,cores diversas. 

30 Conjunto R$ 415,00 12.450,00 4,15 

106 

Conjunto de mesa com cadeira para copa. Especificação : 

tampo em granito ocre medidas l-150/a-2/p-75 / estrutura de 

tubo em aço / cadeira de tubo em aço e assento de madeira 

laminada com revestimento em corino medidas a-96/l-39/p-44. 

Descrição do tamanho: 77cm alt x 150cm larg x 75cm comp. 

Conteúdo da embalagem: 1 mesa 6 cadeiras. 

04 Conjunto R$ 1.745,00 6.980,00 17,45 

107 

Conjunto de mesa exagonal pre escolar infantil. Especificação 

: conjunto de mesa exagonal pre escolar infantil tampo em 

resina abs, 6 cadeiras em resina cores diversas. 

25 Conjunto R$ 2.294,50 57.362,50 22,95 

108 

Conjunto de mesa quadrada pre escolar infantil. Especificação 

: conjunto de mesa quadrada pre escolar infantil: conjunto de 

mesa quadrada pre escolar infantil mesa quadrada tampo em 

resina abs e 4 cadeira em resina. Cores diversas 

25 Conjunto R$ 1.600,00 40.000,00 16,00 

109 

Conjunto de pisos acoplados em resina plástica. Especificação 

: conjunto de pisos com 16 peças acopladas em resina plástica 

de alto impácto, caraciteristicas antiaderente em várias cores, 

tamanho da peça 30x30cm. 

15 Conjunto R$ 277,50 4.162,50 2,77 
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110 

Estante guarda tudo com três prateleiras. Especificação : 

estante guarda tudo para sala de aula infantil, com 9 caixas de 

16 litros cada. Pés reguláveis. 

08 Unidade R$ 705,00 5.640,00 7,05 

111 

Inflador de balões. Especificação : inflador de balões: inflador 

para balões com 04 (quatro) bicos fixos, botão liga/desliga e 

ainda acompanha protetor auricular e 02 (dois) bicos auxiliares 

(para balão 260). 

02 Unidade R$ 723,33 1.446,66 7,23 

112 

Mesa redonda simples. Especificação : mesa redonda simples: 

tampo mdpbp 15mm, pé painel mdpbp 15mm. Sapara 

niveladoras, perfil ergonosoft 180º dimensões 70mm x 1200 

mm. 

05 Unidade R$ 604,75 3.023,75 6,05 

113 

Mesa refeitório com banco. Especificação : mesa refeitório 

com banco: mesa refeitório com 8 lugares; tampo em fórmica 

branco; estrutura em aço na cor preta; bancos escamoteavéis. 

Dimensões: 2,40x1,48x0,75 (medidas com os bancos aberto). 

15 Unidade R$ 3.750,00 56.250,00 37,5 

114 

Mesa refeitório infantil com banco. Especificação : mesa 

refeitório infantil com banco: mesa com banco para refeitório 

linha infantil, tampo em fórmica branco; estrutura em aço na 

cor preta. 

10 Unidade R$ 1.700,00 17.000,00 17,00 

115 

Mini roupeiro de aço. Especificação : mini roupeiro de aço: 

chapas #26 (0,45mm); tampo superior em mdp bp (15mm); 

totalmente montável; dispensa a utilização de parafusos; 1 

corpo com 3 portas pequenas; fechamento por pitão para 

cadeado ou fechadura tipo yale c/ 2 chaves; sistema de 

fechamento por varão em 3 pontos; pés reguláveis; pintura 

eletrostática na cor cinza cristal pintura esmalte sintético em 

outras cores. 

05 Unidade R$ 935,00 4.675,00 9,35 

116 

Registrador de aço com porta. Especificação : registrador de 

aço com porta: chapa 26 (0,45mm); puxador estampado na 

própria porta; 4 prateleiras fixas; 10 vãos individuais em cada 

prateleira; fechadura cilíndrica tipo yale com 2 chaves; 50 

pastas az; capacidade (60kg); 2 portas com 4 reforços cada; 

pintura eletrostática a pó cinza cristal; pintura esmalte sintético 

em outras cores. Acompanha kit pé regulável. 

10 Unidade R$ 2.195,67 21.956,70 21,96 

117 

Balança digital. Especificação : constituida de chapa de aço 

carbono sae 1020,com acabamento em tinta primer 

poliuretano.projetada com alta tecnologia 

computadorizada,suporta cargas até 30% acima da capacidade 

máxima permitida.capacidade-divisão:60kg 

15 Unidade R$ 283,33 4.249,95 2,83 

118 

Conjunto de mesa e cadeira pra biblioteca/leitura. 

Especificação : formato quadrado, tampo em resina abs e 4 

cadeiras em resina. Cores diversas. 

25 Unidade R$ 1.430,00 35.750,00 14,3 

119 Raque baixo para escritório 02 Unidade R$ 686,67 1.373,34 6,87 

 

 

*** O INTERVALO MÍNIMO DE DIFERENÇA DE VALORES ENTRE OS LANCES, QUE 

INCIDIRÁ TANTO EM RELAÇÃO AOS LANCES INTERMEDIÁRIOS QUANTO EM 

RELAÇÃO À PROPOSTA QUE COBRIR A MELHOR OFERTA DEVERÁ SER CONFORME 

ESTABELECIDO PARA O ITEM DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, CORRESPONDENTE AO 

PERCENTUAL DE DESCONTO APROXIMADO DE 1,00% (UM POR CENTO), EM RELAÇÃO 

AO VALOR UNITÁRIO ESTIMADO.   

  
2 - DO OBJETO   
  
2.1 - Refere-se à Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos diversos 

(material permanente).   
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3 - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA   
 

3.1 - Para o Fornecimento dos Itens, objeto deste Certame, a Empresa Contratada deverá promover a 

entrega, dentro dos padrões de qualidade exigidos por lei e pela Prefeitura Municipal de Vitória do 

Xingu/PA;   

 

 3.2 - A Empresa deverá atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por este 

Edital, sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não atender às 

exigibilidades, será recusado e devolvido e o pagamento cancelado.   

  

4 - JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL   

  

4.1 - Como rege a Lei Federal nº 8.666/93, contratos referentes a aquisição de equipamentos diversos 

(material permanente), não tem natureza continuada.  

 

4.2 - O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU (PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO 

XINGU), através da Secretarias: Secretaria Municipal de Administração (Gabinete do Prefeito, 

Secretaria Municipal de Esporte e Cultura e a Secretaria Municipal de Turismo e Lazer); Secretaria 

Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura - SEINFRA; Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca 

e Abastecimento - SEMAPA; Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento Tributação e 

Finanças - SEPOF; Secretaria Municipal de Educação de Vitória do Xingu - SEMED; Fundo 

Municipal do Meio Ambiente do Município de Vitoria do Xingu – SEMA; Fundo Municipal de Saúde 

de Vitória do Xingu – SAÚDE e o Fundo Municipal de Assistência Social- SEMUTS, considerando 

que os impressos são extremamente necessários para a manutenção e funcionamento das atividades 

diversas das Secretarias e Fundos citadas acima, tais como: 

 

4.2.1 – JUSTIFICATIVA – SEMAD: 

 

A contratação de empresas especializadas em fornecimento de moveis e eletrodomésticos se 

faz necessária devido a grande demanda de utilização desse itens, esta aquisição visa dotar as 

unidades e departamentos que compõe a Secretaria de Administração, proporcionando 

melhores condições proporcionando melhor desenvolvimento de suas atividades, fornecendo 

maior conforto aos usuários dos serviços públicos, além da necessidade de reposição de bens 

que encontra-se inseríveis, já não atendendo de forma ideal as necessidades da unidade. O 

quantitativo estimado foi estimado no uso do ano de 2020.  

 

4.2.2 - JUSTIFICATIVA - SEMA: 

 

Após levantamento, constatamos que os equipamentos essenciais e tem como finalidade 

proporcionar melhores condições para desenvolvimento dos trabalhos realizadas pela 

Secretaria Municipal e demais setores vinculados precisam de substituição. Entende-se a 

necessidade de tal aquisição que é indispensável para organização, aprimoramento dos setores 

e ao atendimento ao público. 

 

4.2.3 – JUSTIFICATIVA – SEMAPA 

 

O material requisitado nesta solicitação é destinada a atender a necessidade da Secretaria de 

Agricultura e Pesca, que foi criada no PROJETO de Lei nº 009/2020, de 17 de novembro de 

2020 (Alteração a Lei 197/2011), para criar secretarias municipais de agricultura, pesca e 
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abastecimento – SEMAPA, sendo que esses moveis e eletros visam melhorar a estrutura e 

local de trabalho e proporcionar condições adequadas no atendimento ao público, além de 

proporcionar aos servidores melhores condições de trabalho, resultando em maior rendimento 

e agilidade na execução de suas tarefas diárias. 

 

4.2.4 – JUSTIFICATIVA – SEPOF 

 

A presente aquisição de faz necessária para atender a demanda diárias do Setor, acrescidos de 

demandas pertinentes e Ordinárias a necessidade de troca de materiais obsoleto ou 

desgastados pelo uso assim melhor conforto para todos os usuários. 

 

4.2.5 – JUSTIFICATIVA – SEINFRA 

 

A aquisição dos bens tais como móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, visa atender e suprir 

a demanda dos diversos setores já em funcionamento desta secretaria, no que diz respeito à 

substituição de móveis danificados, desgastados pelo uso e também da vida útil que os 

equipamentos possuem; 

 

4.2.6 – JUSTIFICATIVA – SEMED 

 

Aquisição de mobiliário em geral, aparelhos e utensílios domésticos, equipamentos para 

áudio, vídeo e foto, máquinas e equipamentos diversos, para atender as necessidades da 

secretaria municipal de educação e unidades de ensino de Vitória Do Xingu/Pa. 

A presente aquisição de faz necessária para atender a SEMED e escolas municipais, acrescidos 

de demandas pertinentes e Ordinárias a necessidade de substituição de materiais obsoleto ou 

desgastados pelo uso. 

 

4.2.7 – JUSTIFICATIVA – SEMUTS 

 

Tendo como base o princípio da continuidade dos serviços públicos, segundo o qual a 

administração pública executa suas atribuições essenciais ou necessárias aos administrados, 

entende-se que a aquisição, objeto deste pedido, torna-se imprescindível para manutenção das 

atividades desenvolvidas por esta secretaria municipal. 

A aquisição dos móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, visa atender e suprir a demanda dos 

diversos setores já em funcionamento desta secretaria, no que diz respeito à substituição de 

móveis danificados, desgastados pelo uso e também da vida útil que os equipamentos 

possuem. 

Objetiva-se também equipar a nova sede do prédio central da Secretaria, assim como atender 

todas os outros setores vinculados à esta secretaria, entre os quais, o CRAS, CREAS, Casa 

EPACA, SCFV, assim como cumprir ao atendimento dos requisitos específicos de 

composição das unidades aqui supracitadas, destinado a propiciar uma assistência adequada e 

atendimento aos usuários, visando controle de qualidade, pela necessidade de garantir a 

continuidade e a finalidade dos serviços oferecidos. 

Sendo assim, o serviço público, como atividade de interesse coletivo, visando a aplicação 

diretamente à população, não pode parar, deve ser sempre contínuo, pois sua paralização total, 

ou até mesmo parcial, poderá acarretar prejuízos aos seus usuários. 

Diante do exposto, notamos a importância da aquisição dos itens solicitados, de acordo com 

o termo de referência, parte integrante deste pedido. 
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4.2.8 – JUSTIFICATIVA – SMS - SAÚDE 

 

Considerando os equipamentos essenciais e tem como finalidade proporcionar melhores 

condições para desenvolvimento das atividades realizadas pela secretaria Municipal de Saúde 

e demais setores vinculados. Entende-se a necessidade de tal aquisição que é absolutamente 

indispensável para organização, aprimoramento dos setores e ao atendimento aos pacientes. 

 

4.3 - Tudo em conformidade com as justificativas expressas nos ofícios nº 086/2021-SEMAD; 032-

2021-GAB/SEPOF; 346/2021-SEINFRA; 352/2021-SEMAPA; 314/2021-SEMED; 120/2021-

SEMA; 396/2021-GAB/SAÚDE; 236/2021-SEMUTS e PBS em anexo que originarem este processo 

licitatório. 

 

4.4 - A continuidade destes serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelos 

gestores, tendo em vista que a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos à 

população em geral.  

 

4.5 - O objeto desse termo de referência enquadra-se na categoria de matérias e/ou equipamentos 

comuns, de que trata a Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/19, por possuir padrões de 

desempenho e características gerais e específicas usualmente encontradas no mercado, podendo ser 

licitado por meio da modalidade Pregão. 

 

4.6 - O Município de Vitória do Xingu (Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu), por meio das 

diversas Secretarias, necessita destes itens para atender as necessidades de diversos Fundos, 

Secretarias e Setores da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu – PA, mantidas pelo poder público 

municipal.  

 

4.7 - A vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 

  

5 - ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO   

  

5.1 - O prazo de entrega dos itens deverá ser de no MÁXIMO 48 (quarenta e oito) horas a partir 

assinatura do contrato e recebimento da autorização de retirada emitidas pelo GESTOR DO 

CONTRATO, sem a qual não gera qualquer responsabilidade de pagamento.  

  

5.2 – Os equipamentos deverão ser entregues, retirados e/ou executados na sede da cidade de Vitória 

do Xingu/PA.   

  

5.3 - A entrega deverá ser de acordo com a autorização de fornecimento, emitida pelo Gestor do 

Contrato, que poderá entre outras informações, determinar outras condições, bem como local de 

entrega;   

  

5.4 - Só será aceito os itens, que estiver de acordo com as especificações exigidas pelos órgãos de 

Fiscalização do Município, pela Secretaria Solicitante e por este Edital;   

  

5.5 - Os itens deverão atender as normas e regulamentações técnicas exigidos por lei, e por este Edital, 

sendo que os itens considerados inadequados, de inferior qualidade ou não atender às exigibilidades, 

serão recusados, devolvidos e o pagamento cancelado.   
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5.6 - Serão solicitadas amostras de produtos de acordo com a necessidade e conveniência do setor de 

fiscalização do Município;   

  

5.7 – O Município de Vitória do Xingu e órgãos participantes deste registro de preços, através de 

servidores credenciados, serão os responsáveis diretos pela fiscalização do contrato, observando a 

especificação dos itens licitados.   

 5.8 - O horário de entrega dos equipamentos deverá obedecer às normas internas da administração.    

 

6 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE   

  

6.1 - DA CONTRATADA:   

  

6.1.1 - A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 

perfeita execução do objeto e, ainda:  

  

6.1.1.1 - Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 

e local constantes no Termo de Referência e seus anexos;  

  

6.1.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 

artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);  

  

6.1.1.3 - Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos;  

  

6.1.1.4 - Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 

devida comprovação;  

  

6.1.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;  

  

6.1.1.6 - Indicar preposto para representá-la durante a vigência do contrato;  

  

6.1.1.7 - Considerar que a ação da fiscalização do CONTRATANTE não exonera a 

CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais;  

  

6.1.1.8 - Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto do Órgão, 

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à 

boa ordem do Município de Vitória do Xingu/PA;  

 

6.1.1.9 - Acatar todas as orientações do Município de Vitória do Xingu, emanadas pelo fiscal, 

sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados 

e atendendo às reclamações formuladas;  

 

6.1.1.10 - Manter, durante o fornecimento, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.  
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6.1.1.11 – As despesas inerentes a Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre 

outros, correrão totalmente por conta da Empresa vencedora.   

  

6.2 - DA CONTRATANTE:   

  

6.2.1 - São obrigações da Contratante:  

  

   6.2.1.1 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

  

6.2.1.2 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo;  

  

6.2.1.3 - Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido;  

  

6.2.1.4 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 

através de comissão/servidor especialmente designado;  

  

6.2.1.5 - Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento 

do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;  

  

6.2.1.6 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de 

Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

 

7 - DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO   

  

7.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do ....................................... - 

Contratante, mediante nomeação do (a) servidor (a) Sr. (a). .................... – Matrícula: ..... Portaria nº. 

..../2021 designado (a) para este fim, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 

  

7.1.1 – A servidora designada anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 

com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de:  

  

I - Fiscalizar e atestar o fornecimento e/ou execução, de modo que sejam cumpridas 

integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;  

II - Comunicar eventuais falhas no fornecimento e/ou execução, cabendo à 

CONTRATADA adotas as providências necessárias;   

III - Garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos 

relevantes relacionados com o fornecimento e/ou execução;  

IV - Emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 

contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo;  
  

7.1.2 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 
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corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  
  
8 - DO PAGAMENTO  
  
8.1 - Condições de Pagamento: O Pagamento será efetuado após a entrega do item licitado, sempre 

após a emissão da NLD (Nota de Liquidação de Despesa), mediante a apresentação de Nota Fiscal. 

O Pagamento será realizado pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, mediante 

cheque nominal ou depósito bancário em nome da proponente, da seguinte forma:  

   

8.1.1 – O Pagamento será até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal;  
  

8.1.2 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, 

em 02 (duas) vias e deverá acompanhar a respectiva todas as Certidões de Regularidade Fiscal 

e Trabalhista, no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, localizado 

na Av. Manoel Félix de Farias nº. 174, Bairro Centro, Vitória do Xingu/PA, acompanhada 

ainda dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos.  
  

8.1.3 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento 

fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo.  
  

8.1.4 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, 

a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará 

pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.  

 

8.1.5 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação 

do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação dos serviços pela 

CONTRATADA.  

 

8.1.6 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos 

serviços ou a entrega do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes no 

Contrato;  

  

8.1.7 - Poderá Prefeitura Municipal de Vitória do Xingu, deduzir do montante a pagar os 

valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada;  

  

8.1.8 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas 

de acordo com a legislação própria:   

  

8.1.8.1 - especificação correta do objeto;   

8.1.8.2 - número da licitação e contrato e  

8.1.8.3 - marca e o nome comercial.  

  

9 - DO REAJUSTE  

  

9.1 - O preço será fixado e irreajustável, salvo as condições previstas nas Leis Federais 8.666/93 e 

Lei nº. 10.520/2002, e suas alterações.  
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10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.   

  

10.1 - AOS LICITANTES: Ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública 

Municipal e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro Geral de Fornecedores do Município de 

Vitória do Xingu, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo das multas 

de até 10% do valor do contrato e demais cominações legais, nos termos do art. 81 da Lei Federal nº 

8.666/93, do art. 7º da Lei Federal nº 10.520/02, o ADJUDICATÁRIO que:   

  

1 - Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não assinar a ata de registro de 

preços ou o contrato, deixar de apresentar documentação exigida para o certame ou apresentar 

documentação falsa;   

   

2 - Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;   

  

3 - Não mantiver a proposta;   

  

4 - Falhar ou fraudar a execução do contrato/instrumento equivalente;   

  

5 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.   

  

10.2 - Não será aplicada a multa às empresas remanescentes, em virtude da não aceitação da primeira 

colocada.   

  

10.3 - À CONTRATADA: Pela inexecução total ou parcial da contratação, a Administração poderá, 

garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a extensão da falta ensejada, as penalidades 

previstas no Art. 87, da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02, na forma prevista no 

respectivo instrumento licitatório. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela 

licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardados os 

procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, nas seguintes sanções:   

  

a) - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na execução do objeto, ou por dia de 

atraso no cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados 

sobre o valor do Contrato, por ocorrência;    

 

b) - 05% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias na execução do objeto ou no cumprimento de obrigação contratual ou legal, com a 

possível rescisão contratual;    

 

c) - 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, na hipótese de a CONTRATADA, 

injustificadamente, desistir do Contrato ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 

casos de descumprimento contratual, quando o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU, em 

face da menor gravidade do fato e mediante motivação da autoridade superior, poderá reduzir 

o percentual da multa a ser aplicada.  

   

d) - O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU. Se os valores dos 

pagamentos devidos não forem suficientes, a diferença será recolhida pela CONTRATADA ;  
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e) - As sanções previstas, em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas 

cumulativamente, após regular processo administrativo em que se garantirá a observância dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa;   

  

f) - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de 

cláusulas contratuais;    

 

g) - 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 licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 

decorrido o prazo da sanção aplicada; e  

 

h) - As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força 

maior, devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração.   

  

11 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO   

  

11.1 - O critério de julgamento será o de menor preço por item, desde que observadas às 

especificações e demais condições estabelecidas no Edital e seus anexos;   

  

Vitória do Xingu/PA, 14 de julho de 2021.  

 

  

 

 

MÁRCIO VIANA ROCHA 

 Prefeito Municipal  

CLEONICE DA SILVA SOARES 

 Pregoeira– Decreto nº. 026/2021  
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