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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2018 
 

PREGÃO PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, A TEOR DO ARTIGO 48 DA LEI 

COMPLEMENTAR 123/2006 
 

 
O Consórcio Público Intermunicipal de Serviço Sócioassistencial de Alta 

Complexidade- CISACA, no uso de suas atribuições, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que às 09:00 (nove) horas (horário de 
Brasília/DF), do dia 22 (vinte e dois) de outubro de 2018, reunir-se-ão na 
Prefeitura, localizada na Rua Cel. Jorge Frantz, 675, Centro, Cerro Largo, RS, 
o pregoeiro e a equipe de apoio, designados por Portaria Municipal com a 
finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando o 
processo de REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM, para o fornecimento dos 
bens descritos no ANEXO I deste edital, processando-se essa licitação nos 
termos da Lei Federal n.º 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº 1.601/2007 
e 2.077/2014, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
1. DO OBJETO: 

Constitui objeto da presente licitação o REGISTRO DE PREÇOS, 
para a aquisição de móveis e utensílios para a casa de passagem , do 
consórcio público intermunicipal de serviço sócioassistencial de alta 

complexidade- CISACA, conforme especificações do ANEXO I deste Edital. 
 

 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao 

disposto no item 7 deste edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e 
documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que 
se sugere a seguinte inscrição: 

ENVELOPE Nº 01 
PROPOSTA PROPONENTE 

          MUNICÍPIO DE CERRO LARGO 
          PREGÃO Nº023/2018 
          RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
 

ENVELOPE Nº 02 
DOCUMENTAÇÃO PROPONENTE 
AO MUNICÍPIO DE CERRO LARGO 

           PREGÃO Nº 023/2018 
           RAZÃO SOCIAL (Dispensado se o envelope for timbrado) 
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3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao 

pregoeiro, diretamente, por meio de seu representante legal, ou através de 
procurador regularmente constituído, que devidamente identificado e 

credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no 
interesse da representada. 

3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da 
apresentação de documento de identidade. 

3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 

3.1 deverá ser apresentada fora dos envelopes. 

3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
a) Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, 

sócio ou assemelhado, deverá apresentar: 
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado; 
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de 

sociedade comercial ou de sociedade por ações; 
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria 

em exercício, no caso de sociedade civil; 
a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes 

para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e 
para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

a.5) registro comercial, se empresa individual. 
b) Se representada por procurador, deverá apresentar: 
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma 

reconhecida do outorgante, em que conste os requisitos mínimos previstos no 
art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de 
todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do 
outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lances em licitação 
pública; ou 

b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da 
licitante, comprovando a existência dos necessários poderes para formulação 
de propostas e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 

c) para ambos:  
c.1) apresentar declaração de que cumprem plenamente os requisitos 

de habilitação. (anexo IV) 
c.2)  declaração,  firmada por contador,  de que se 

enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, quando for o 
caso. 

Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de 
mandato deverá estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como 
representante legal da empresa. 

Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que 
mais de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o 
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representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para 
os fins deste procedimento licitatório. 

Observação 3: documentos entregues no credenciamento não 
precisarão ser entregues novamente na habilitação. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção 
de recorrer, é obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões 
públicas referentes à licitação. 

3.5.  A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos 
art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, 
disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, deverão apresentar, 
fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada 
por contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, 
receita bruta até o limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), 
gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 
14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste edital, 
conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde 
que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento,  
Declaração, firmada por contador, de que se enquadram no limite de 
receita referido acima. 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na 

presença das licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do 
Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes n° 01 – PROPOSTA 
e, posteriormente, 02 – DOCUMENTAÇÃO. 

 4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima 
referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais 
deverão: 

a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação 
de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do 
certame; 

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação. (Anexo IV) 

5. DA PROPOSTA DE PREÇO: 
          5.1. A proposta financeira, cujo prazo de vigência é fixado pela 
Administração em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias deverá ser 
apresentado em 01 (uma) via, devendo conter os seguintes dados: 
a) Ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigido com clareza em 
língua portuguesa, datilografada ou impressa, salvo quanto a expressões 
técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha e 
rubricada nas demais, pelo proponente ou seu representante legal.  
b) Indicar nome ou razão social do proponente, CNPJ,  endereço completo, 
telefone e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato; 
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c) O prazo de validade fixado pela Administração é de 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data de sua apresentação.  
d) Ser apresentada com cotação de preços, observado o objeto definido neste 
Edital e seus anexos, em moeda corrente nacional (R$), expressos em 
algarismos, básicos para a data de apresentação da Proposta;  
e) Conter preço unitário  
Observação 1:  Modelo para apresentação da proposta- ANEXOVI. 
 5.1.1. No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos 
referentes a materiais, equipamentos e ferramentas, bem como todas as 
despesas e obrigações relativas a salários, assistência técnica (quando 
solicitada), previdência social, tributos, contribuições, seguros, material de 
consumo, eventuais frete e descarga por conta da empresa vencedora, lucro e 
tudo mais que for necessário até a entrega ao Município de Cerro Largo. 

5.2.  Caso a empresa proponente não identifique na proposta 
financeira o prazo constante no item 5.1. Será considerado como aceito o 
especificado no mesmo. 
             5.3. Além da forma impressa, a Proposta preferencialmente, também 
deverá ser apresentada em forma magnética (PEN DRIVE), através do 
Download Proposta Magnética Edital(is), disponível no portal do município 
através do endereço www.cerrolargo.rs.gov.br no link LICITAÇÕES, onde 
constam todas as instruções necessárias para tal. 

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

edital, a autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 

10% (Dez por cento) superior àquela poderão fazer novos lances, verbais e 

sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da 

vencedora. 
6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições 

definidas no subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até 
o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e sucessivos, quaisquer 
que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos 
requisitos dos itens anteriores serão convidadas, individualmente, a 
apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores distintos e 
decrescentes, a partir da autora da proposta classificada de maior preço, e os 
demais, em ordem decrescente de valor, até a proclamação da vencedora. 
             6.4.Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, 

será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

             6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for 

conferida a palavra à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 (sessenta) 

segundos para apresentar nova proposta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 0,10 

(dez centavos). 
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6.7.  Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-
se a proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital. 

6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada 
pelo Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, 
consequentemente, no impedimento de apresentar novos lances, sendo 
mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 
efeito de ordenação das propostas.  

6.9.  Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor 
estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a 
proponente para que seja obtido preço melhor. 
            6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, 
convocadas pelo Pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em 
apresentar novos lances.  
            6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo 
com o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da 
proposta de valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em 
planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito.  
            6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços 
propostos e aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o 
menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo 
com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado. 
            6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;  
b) Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas. 
c) Afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não 

atenderem aos requisitos do item 5; 
d) Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem 

preços manifestamente inexequíveis; 

             e) apresentarem valor acima do máximo previsto neste edital. 
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, 

Extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como 

inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o 

instrumento convocatório. 
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, 

vantagens não previstas no edital.  
  6.15. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, 

contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as 
propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, a 
análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 
            6.16. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, 
devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas 
previamente junto a Diretoria de Licitações deste Município, conforme subitem 
14.1 deste Edital. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, 
será marcada nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar 
intimados, no mesmo ato, os licitantes presentes. 
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6.17. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por 
cooperativa de trabalho, será acrescido o percentual de 15% (quinze por 
cento), incidente sobre o valor bruto, correspondente ao encargo previdenciário 
a ser suportado pelo Município. 
           6.18. Para efeitos de classificação, sobre o preço proposto por 
profissional autônomo e Microempreendedor Individual - MEI, será acrescido o 
encargo previdenciário a ser suportado pelo Município, correspondente ao 
percentual de 20% (vinte por cento), calculado sobre a base de cálculo de 20 % 
(vinte por cento) incidente sobre o valor da proposta financeira. 

7. DA HABILITAÇÃO: 
Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar 

dentro do ENVELOPE N°02, os seguintes documentos: 
            7.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) registro comercial, no caso de empresa individual; 
b) ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação 

e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta 
comercial e, em vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata 
do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual 
administração, registrados e publicados; 

c) 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; 

d) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
           
             7.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/ ECONÔMICA-FINANCEIRA 
              a) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 90 (noventa) 
dias da data designada para a data fixada do documento. 
            a.1) Se a licitante for cooperativa de trabalho, a certidão mencionada no 
subitem anterior deverá ser substituída por certidão negativa de ações de 
insolvência civil. 
           7.3. REGULARIDADE FISCAL 

a) prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado ou do 
Município, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao 
seu ramo de atividade; 
             b) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, consistente na 
apresentação da Certidão Negativa de Débito expedida pela Secretaria da 
Receita Federal e da Certidão Negativa de Dívida Ativa para com a União, 
expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

c) certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual e 
Municipal da jurisdição fiscal do estabelecimento licitante; 

d) certidão que prove a regularidade relativa com o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), instituída pela Lei 
Federal nº. 12.440/2011 e emitida pela Justiça do Trabalho. 
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7.4. Declaração de que não se encontra declarada inidônea para licitar 
ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal 
e do Distrito Federal;(anexo V) 

7.5. Declaração, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do 
artigo 7º da Constituição Federal, combinado ao inciso V do artigo 27 da Lei 
Federal 8.666/93, de que não possui no quadro funcional pessoas menores de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de menores de 
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir dos 14 anos. (Anexo III) 

7.5.1. declaração de inexistência de vinculo 
             7.6. Os documentos constantes dos itens 7.1 a 7.5 deverão ter 
validade para a data de abertura do Pregão Presencial, devendo ser 
apresentados em original, por cópia autenticada por tabelião ou por funcionário 
do município ou publicação em órgão da imprensa oficial, neste último caso 
apresentados em original ou cópia autenticada na forma acima prevista. Serão 
aceitos documentos gerados eletronicamente, condicionados a verificação de 
sua validade. 

Observação: A autenticação por Funcionário Público desta 
Administração SOMENTE será realizada até 15 (quinze)  minutos 
antes da entrega do envelope nº 02 – Documentos. 
7.7. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a 

cooperativa que atender ao item 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos 
documentos de regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá 
sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que 
comprove a sua regularidade em dois dias úteis, a da sessão em que foi 
declarada como vencedora do certame. 

7.7.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogada 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. 

7.7.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.7, a sessão do pregão 
será suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará 
continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato 
público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.7.3 O benefício de que trata o item 7.7 não eximirá a microempresa, 
a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os 
documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.7.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 
7.7, implicará na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto 
no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no item 15.1, alínea “a”, 
deste edital. 

 7.8. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder 
do pregoeiro pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação da 
licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 
(cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 
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8. DA ADJUDICAÇÃO: 
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a 

licitante que ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe 
adjudicado o objeto do certame. 
             8.2. Em caso e desatendimento às exigências habilitatórias, o 
pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e 
qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, 
sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá 
negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.2.1. Quando da inabilitação da portadora da melhor proposta, em 
caso de ocorrer empate das licitantes subsequentemente habilitadas na fase de 
lances, proceder-se-á ao sorteio durante a sessão; 

8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o 
pregoeiro proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a 
oportunidade para manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo 
que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na 
decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 
9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

             9.1.   Tendo a licitante manifestada motivadamente, na sessão pública 
do pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos 
para apresentação das razões de recurso. 
             9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram 
intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no 
prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 
proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.  
             9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 
motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade 
dos recursos. 
             9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 
daquela que praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompanhado de suas razões, 
devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele 
que houver dado causa à demora. 
           10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 
           10.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo 
de 05 (cinco) dias, convocará os participantes classificados para assinar a ata 
de registro de preços, desde que aceite vender pelo preço do 1º classificado, 
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital. 
           10.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma 
vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e 
durante o transcurso do respectivo prazo. 
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           10.3. O prazo de entrega dos produtos é de 10 (dez) dias, a contar da 
emissão da ordem de fornecimento. 
           10.4. O termo inicial do presente registro será o da assinatura da 
competente ata de registro e o final ocorrerá em 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias. 
  11. DO RECEBIMENTO: 
            11.1.  Os serviços executados serão coordenados pelo Setor de 
Compras, sito na Rua Cel. Jorge Frantz, nº 575, quando solicitados. 
            11.2. A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto 
com o seu objeto. 
 
            12. DO PAGAMENTO: 
            12.1.O pagamento será efetuado contra empenho, após a comprovação 
do serviço prestado, por intermédio da Tesouraria do Município e mediante 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, correndo a despesa nas dotações 
orçamentárias abaixo: 
RECURSO PRÓPRIO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 

SERVIÇO SÓCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- CISACA. 

            12.2. A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em 
local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do 
pregão e da ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de 
recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 
            12.3. O pagamento será efetuado no prazo de máximo de 30 dias da 
entrega da nota fiscal. 
            12.4. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 
monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a 
substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao 
mês, pro rata. 
 

13 - DAS PENALIDADES  
13.1. Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de 

participante do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, 
estarão sujeitas às seguintes penalidades:  

a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 
anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;  

b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento 
do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 2 anos;  

c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 
anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;  

d) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o 
valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;  
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e) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o 
valor atualizado do contrato;  

f) causar prejuízo material resultante diretamente de execução 
contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito 
de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa 
de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.  

g) Quando houver atraso injustificado na entrega do material por 
culpa da contratada, a multa será de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de 
atraso, incidente sobre o valor total contratado. 
             h) quando não corrigir deficiência ou não trocar a mercadoria quando 
solicitados pelo Contratante, será aplicada a multa de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor total contratado. 

13.2. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante ou 
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.  

13.3. Quando a contratada motivar rescisão contratual será 
responsável pelas perdas e danos decorrentes para com a Contratante.  

13.4. As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, 
quando for o caso.  

13.5.  Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao 
fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

 
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

             14.1. É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, 
proceder em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer, ou 
a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta. 
              14.2. A apresentação da proposta de preços implica na aceitação 
plena e total das condições deste Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções 
previstas nos artigos 86 a 88, da Lei n.º 8.666/93.  
              14.3.Os pedidos de esclarecimentos e informações referentes a este 
processo licitatório devem ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis à 
data fixada para a abertura da sessão pública, EXCLUSIVAMENTE para o 
endereço eletrônico compras@cerrolargo.rs.gov.br e ou 
licitacoes@cerrolargo.rs.gov.br .  
             14.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá 
com base na legislação em vigor. 
             14.5. O Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência 
de responsabilidade do CONTRATADO. 
             14.6. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que 
impeça a realização desta licitação na data mencionada anteriormente, o  
Evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário, independentemente de nova comunicação. 
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             14.7. O Município de Cerro Largo, RS, se reserva o direito de anular ou 
revogar a presente licitação, no total ou em parte, sem que caiba indenização 
de qualquer espécie. 
             14.8. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite 
permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial 
contratado. 
             14.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Cerro Largo - RS para nele 
serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com 
renúncia de outros ainda que privilegiados. 
             14.10. Integra o presente edital o Anexo I - Dados quantitativos, 
qualitativos e custo estimado do objeto, o Anexo II - Modelo de Ata de Registro 
de Preços, Anexo III – Modelo de Declaração de que não emprega menor, 
Anexo IV – Modelo Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação 
e o Anexo V- Modelo de Declaração de que a empresa não se encontra 
declarada inidônea, Anexo VI- formulário padrão para preenchimento da 
proposta. 
 
 
 
 Cerro Largo, RS, 03 de outubro 2018. 
 
 
 
 

            Daniel Gorski 
           Presidente CISACA 
                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente edital está 
conforme o disposto na 
legislação pertinente.  
 
 
 
Bel. RENZO THOMAS 
OAB/RS nº 47.563 
Assessor Jurídico 
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Anexo I - Dados quantitativos, qualitativos e 

Custo estimado do objeto. 
 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO UNID. Qtd 

 

Valor 

Unitário 

Valor Total 

1.  Estante Metálica-  Multiuso c/reforço, 6 

Prateleira, cor cinza. 
 

UN 04 205,20 820,80 

2.  Televisor Tela Plana 32 polegadas full hd com 

conversor digital integrado. 

UN  02 1.237,25 2.474,50 

3.  Mesa para escritório com 3 gavetas e 

chave em pelo menos 1 gaveta , 

dimensões mínimas  1,20x0,60m, Cor 

cinza. 
 

UN 04 426,00 1.704,00 

4.  Ar condicionado Split 9000btus quente/frio  
 

UN 02 1.182,51 2.365,02 

5.  Ar condicionado Split 12000btus 

quente/frio   
 

UN 05 1.487,99 7.439,95 

6.  Cadeiras giratórias para escritório  UN 04 315,22 1.260,88 

7.   Notebook com processador Core I3 ou 

superior, mínimo 4GB de memória RAM, HD 

mínimo de 1 TB, Windows 10, tela com 

tamanho mínimo de 15,6 polegadas e com 

teclado numérico (especificações originais de 

fábrica).  

UN 14 2.253,00 31.542,00 

8.   -         01(uma) impressora multifuncional 

colorida jato de tinta com sistema de tinta 

continuo (tanque de tinta), original de fabrica 

com cabeça de impressão piezoeletrica e 

resolução de até 5760 x 1440 dpi , para papel 

A4;  

 

UN 01  

1.460,66 

1.406,66 

9.   01(uma) impressora colorida jato de tinta 

com sistema de tinta continuo (tanque de 

tinta), original de fabrica com cabeça de 

impressão piezoeletrica e resolução de 

até 720x720 dpi, para papel A4. 
 

UN 01 1.046,66 1.046,66 

10.   Estantes de madeira com prateleiras e chave UN 03 559,30 1.677,90 
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11.  Camas de bebê em mdf,  com colchão de 

0,60cm,  com pintura UV, estrado com 

regulagem de altura, suporte para 

mosquiteiro, certificado e aprovado pelo 

Inmetro. Cor Branca. 
 

UN  01 361,93 361,93 

12.  Camas de solteiro em mdf,  com colchão com 

no mínimo densidade 28, Cor Branca. 

UN 18 560,63 10.091,34 

13.  Detector Fetal portátil digital;  Transdutor de 

alta sensibilidade; 

- Compacto, leve e fácil operação; 

- Alto-falante de alta performance; - Botão 

liga/desliga e controle de volume e 

desligamento automático; 

- Tela de LCD para visualização numérica do 

batimento cardíaco fetal; 

- Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V; 

- Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. 

UN 03 721,12 2.163,36 

14.  Roupeiros multifuncional em mdf,  duas portas,  

com chave. Cor branca. 

UN 24 698,00 16.752,00 

15.  Banheira com Trocador. Composta de: 1 

Banheira, 1 trocador, 1 Suporte, 1 Mangueira, 1 

redutor de profundidade. Cor branca. 

UN 03 354,93 1.064,79 

16.   Roupeiros  em mdf , quatro portas , com 

dimensões mínimas: Altura: 231 cm / Largura: 

156,5 cm / Profundidade: 56 cm / Peso: 134 kg, 

cor branca.  

UN 04 1.882,80 7.531,20 

17.   Cadeirinha de Alimentação para bebês, com 

assento acolchoado e capa higiênica com 

material impermeável, fácil de retirar e de 

limpar. Conta com apoio para os pés com 3 

posições de altura que acompanha o 

crescimento, bandeja com porta copos e cinto de 

segurança de 5 pontos. Estrutura: Aço; Partes 

Plásticas. 

 

UN 02 429,27 858,54 

18.  Mesa refeitório para adulto, com tampo 

retangular em fórmica com borda em PVC e 

banco fixo com encosto em fórmica dimensões 

mínimas: 200x80 (total 200x170) . 

UN 03 1.214,48 3.643,44 

19.  Jogo de sofá 3 e 2 lugares em courino.  UN 03 1.388,96 4.166,88 

20.  Buffet com cubas de inox quente e Frio com 06 

Cubas -  220v 

UN 01 1.808,03 1.808,03 
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21.  Carrinhos de Bebê. Estrutura: Ferro; Plástico: 

Polipropileno; Espuma: Poliuretano; 

Revestimento: Poliéster. Dimensões mínimas: 

altura- 96,00 Centimetros, largura - 51,00 

Centimetros, profundida- 67,00 Centimetros, 

peso- 8,20 Quilos.  

 

UN 02 683,77 1.367,54 

22.  Armário com quatro repartições e chaveamento 

independentes 

UN 01 726,97 726,97 

23.  Coifa para fogão industrial, 220v,  seis bocas UN 01 992,00 992,00 

24.  Ferro Elétrico, 220v,  com tábua de passar 

roupas 

UN 01 223,10 223,10 

25.  Lavadora de alta pressão, 220v. Composta de:  1 

Lavadora de Alta Pressão, 1 Mangueira, 1 

Lança, 1 Pistola, Baioneta, 1 Engate Rápido, 1 

Manual de instruções . 

UN 01 669,30 669,30 

26.  Máquina de lavar roupas (lava e centrifuga), 

220v,  com capacidade mínima de 16kg, 

Dispenser Multibox, Aço inox . 

UN 01 1.770,66 1.770,66 

27.  Enceradeira UN 01 1.143,34 1.143,34 

28.  Liquidificador industrial UN 01 593,60 593,60 

29.  Batedeira Industrial UN 01 1.862,26 1.862,26 

30.  Espremedor de frutas industrial UN 01 363,63 363,63 

31.  Forno micro-ondas de no mínimo 30 litros 

220volts 

UN 01 565,00 565,00 

32.  Travessas plásticas retangulares com medidas 

mínimas de 20x30x5 

UN 10 24,43 24,43 

33.  Travessas de vidro retangulares com medidas 

mínimas de 20x30x5 

UN 10 92,63 926,30 

34.  Botijões de GLP 45 kg abastecidos UN 02 700,00 1.400,00 

35.  Jogos de talheres em aço inox contendo facas, 

garfos, colheres de sopa e colheres de 

sobremesa.  

UN 30 19,73 591,90 

36.  Taças em inox para sobremesas UN 30 5,33 159,90 

37.  Copos em aço inox UN 30 11,29 338,70 
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38.  Xícaras de Louça, no mínimo 90 ml, cor branca. UN 30 16,05 481,50 

39.  Pratos de Louça, cor branca. No mínimo 24 cm 

de diâmetro.  

UN 30 19,39 581,70 

40.  Pratos de Plástico, material: polipropileno, 

dimensões mínimas: comprimento: 22 cm / 

profundidade: 2,7 cm, cor branca. 

UN 10 5,52 55,20 

41.  Mesa com tampo em aço inox com medidas 

mínimas de 1x2 metros 

UN 01 1.205,18 1.205,18 

42.  Geladeira com capacidade mínima de 400 litros UN 01 2.604,33 2.604,33 

43.   Conjunto de brinquedos para parque infantil 

contendo 01 (um) balanço de 4 lugares, 01 (um) 

balanço vai-e-vem, 01 (um) carrossel, 01 (um) 

escorregador, 01 (um) labirinto e 01 (um) 

conjunto olímpico.  Material: Madeira de Lei 

 

UN 1 5.005,80 5.005,80 

44.  Lixeiras Plásticas com capacidade mínima de 

100 litros 

UN 03 355,98 1.067,94 

 
 

 CUSTO ESTIMADO: R$ 125.120,03 
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ANEXO II Modelo de Ata de Registro de Preços 
 
 
 
MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/___ 

PREGÃO PRESENCIAL Nº ___/___ 
 

 

Aos ___ dias do mês de ___ de ___, nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Cerro Largo, o Pregoeiro e sua Comissão de Apoio, nos termos 
do art. 15 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, em face da classificação 
das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL Nº _____, para 
REGISTRO DE PREÇOS, por deliberação do Pregoeiro e Comissão de Apoio, 
resolve REGISTRAR OS PREÇOS das empresas com preços mais vantajosos, 
por item, observadas as condições do Edital que rege o presente processo 
licitatório, aquelas enunciadas abaixo e nos itens descritos no referido edital. 
 

1 – OBJETO 
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de 

preços dos produtos especificados no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 
023/2018, que passa a fazer parte dessa Ata, como parte integrante. 
 

2 – VIGÊNCIA 
A presente Ata de Registro de preços vigorará pelo prazo de 365 

(trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir da data de sua assinatura. 
2.1 - Nos termos do art. 15 § 4º da Lei nº 8.666/93, e demais legislações 
aplicáveis, esse Município não está obrigado a adquirir exclusivamente por 
intermédio dessa Ata, durante o seu período de vigência, os produtos cujos 
preços nela estejam registrados, podendo adotar para tanto uma licitação 
específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos 
registrados, no caso de igualdade de condições. 
 

3 – CONTRATO  
Para consecução dos fornecimentos dos produtos registrados nessa Ata 

serão celebrados contratos específicos com as empresas, com posteriores 
solicitações conforme disposto nos subitens 5.1 a 5.8. 
 

4 – PREÇOS 
O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro 

de Preços constam do “Demonstrativo de Propostas Vencedoras”, em anexo a 
essa Ata. 
 

5 – CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
5.1 – As solicitações de fornecimento à contratada por parte dos Órgãos 

Participantes (OP) serão feitas por escrito, através de Pedidos de Compra 
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(PC), preenchidos em modelo próprio, datados e assinados pelos Gestores de 
Municiamento, com cópia obrigatória para o OG. 
 
5.2 – Os PC poderão ser entregues diretamente no escritório da contratada ou 
encaminhados por meios eletrônicos, com uma antecedência mínima de dois 
dias úteis do dia marcado para o fornecimento. 
5.3 – Os fornecimentos deverão ser realizados de acordo com a 

DISCRIMINAÇÃO 
DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO. 
5.4 – A contratada deverá enviar ao OG, até o dia 05 de cada mês, uma 
relação da quantidade total do item fornecido por OP no mês anterior. 
5.5 – Dentro do prazo de vigência contratual, o fornecedor está obrigado a 
prestação de serviço, conforme previsão do edital que precedeu a formalização 
dessa Ata. 
5.6 – O serviço rejeitado, por estar em desacordo com as especificações ou 
condições exigidas no contrato, deverão ser corrigidos imediatamente.:  

6 – CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
  6.1 O Registro de determinado preço poderá ser cancelado, nas 
seguintes hipóteses: 

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes dessa Ata 
de Registro de Preços; 

b) quando o fornecedor não assinar o contrato quando convocado para 
tal, sem justificativa aceitável; 

c) quando o fornecedor não retirar o PC, no prazo estabelecido, sem 
justificativa aceitável; 

d) quando o fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado se 
esse se tornar superior ao praticado no mercado; 

e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, 
comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta Ata de 
Registro de Preços por fato superveniente, decorrentes de caso fortuito ou 
força maior; 

6.2 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos nas alíneas “a)” a “e)”, será formalizado em processo próprio e 
comunicada por correspondência, com aviso de recebimento, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
 
  6.3 – No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, a 
comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, 
assim, para todos os efeitos, cancelado o preço registrado. 
 

7- PENALIDADES 
 

7.1. Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão 
ser entregues em até 10 (dez) dias após a data de assinatura da Autorização 
de Fornecimento (ou instrumento equivalente). 
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7.2. Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 
10 (dez) dias, após o qual será considerado inexecução contratual; 

7.3. Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um ano); 

7.4. Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do 
contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 
impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois anos).  
Observação: As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do 
contrato. 
 

8. FISCALIZAÇÃO 
8.1 Cabem ao OP proceder à fiscalização rotineira do serviço. 
8.2 Os fiscais dos OP estão investidos do direito de recusar, em parte ou 

totalmente, o material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou 
que esteja sendo entregue fora do horário preestabelecido. 

8.3 As irregularidades constatadas pelos OP deverão ser comunicadas 
ao OG, no prazo máximo de 48 horas, para que sejam tomadas as 
providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as 
penalidades previstas. 
 

9. CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
9.1Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de 

cancelamento da Ata de Registro de Preços ou não-aplicação de sanções, os 
inadimplementos decorrentes das situações a seguir, quando vierem a atrasar 
a entrega dos produtos no local onde estiver sendo executado o objeto do 
contrato: 
 a) Greve Geral 
 b)calamidade pública; 
 Interrupção dos meios de transporte; 
 Condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
 c)Outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393 do Código 
Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 
 
 9.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados 
pela contratada. 
 9.3 Sempre que ocorrerem situações que impliquem caso fortuito ou de 
força maior, o fato deverá ser comunicado ao OP, até 24 horas após a 
ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será 
considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de 
enquadramento da ocorrência como caso fortuito ou de força maior. 

10.  FORO 
Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriunda da 

presente Ata, fica eleito o Foro da Cerro Largo. 
11.  CÓPIAS 

Da presente Ata são extraídas as seguintes cópias: 
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a)uma (1) para o OG; 
  b)uma (1) para a empresa registrada; 
  c)uma (1), em extrato, para publicação na Imprensa Oficial; e 
  d)uma (1) para o OP. 

 
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as 
disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai 
assinada pelo ____________________, representando o OG e pelo(s) Sr.(s) 
___________, CPF nº _________, Carteira de Identidade _________, 
representando a(s) EMPRESA(S) REGISTRADA(S), tendo como testemunhas 
o 
______________ e o ____________, a todo o ato 
presentes. Local, em ________ de ________ de 20___ 
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Anexo III – Modelo de Declaração de que não emprega menor  

 
 

DECLARAÇÃO 
 

Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 023/2018. 
 
_____________________________(razão social da empresa), 

inscrito no CNPJ sob o nº _______________, por intermédio do seu 
representante legal o (a) Sr(a) __________________, portador (a) da carteira de 
identidade nº __________e CPF nº ____________, DECLARA, para fins do 
disposto do disposto no inciso V do art.27 da lei nº 8666 de 21 de junho de 1993, 
que não emprega menor de 16 anos.  

Ressalva: emprega menor de 14 anos, na condição de aprendiz (a). 
 
________________________, de _____, de __________ de 2018. 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO  

DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
(MODELO) 

 
............................................................................, CNPJ nº 
......................................... 
(nome da empresa) 
...............................................................................................................................
.........  
(endereço completo) 
declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de  
Habilitação no Pregão Presencial nº  , conforme dispõe o art. 4º, inciso VII da 
Lei nº 10.520/02. 
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ANEXO V - Declaração de Idoneidade 

 
Declaro, sob as penas da lei, para fins desta licitação que a empresa 

__________________________________________, não foi declarada 
inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos do 
inciso IV, art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como 
comunicarei qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos 
de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, 
técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira. 

 
 
_____________________, ______ de _______________ de 20____. 
 
 
____________________________________________ 

Diretor, Sócio gerente ou equivalente 
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ANEXO VI- PP 023 
FORMULÁRIO PADRÃO PARA PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

RAZÃO SOCIAL:_________________________________________________ 
CNPJ-MF:_______________________________________________________ 
ENDEREÇO: ____________________________________________________ 
FONE/FAX:______________________________________________________ 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DO OBJETO UNID. Qtd 

 

VALOR 

UNIT 

VALOR 

TOTAL 

1. Estante Metálica-  Multiuso c/reforço, 6 

Prateleira, cor cinza. 
 

UN 04   

2. Televisor Tela Plana 32 polegadas full hd com 

conversor digital integrado. 

UN  02   

3. Mesa para escritório com 3 gavetas e 

chave em pelo menos 1 gaveta , 

dimensões mínimas  1,20x0,60m, Cor 

cinza. 
 

UN 04   

4. Ar condicionado Split 9000btus quente/frio  
 

UN 02   

5. Ar condicionado Split 12000btus 

quente/frio   
 

UN 05   

6. Cadeiras giratórias para escritório  UN 04   

7.  Notebook com processador Core I3 ou 

superior, mínimo 4GB de memória RAM, HD 

mínimo de 1 TB, Windows 10, tela com 

tamanho mínimo de 15,6 polegadas e com 

teclado numérico (especificações originais de 

fábrica).  

UN 14   

8.  -         01(uma) impressora multifuncional 

colorida jato de tinta com sistema de tinta 

continuo (tanque de tinta), original de fabrica 

com cabeça de impressão piezoeletrica e 

resolução de até 5760 x 1440 dpi , para papel 

A4;  

 

UN 01   

9.  01(uma) impressora colorida jato de tinta 

com sistema de tinta continuo (tanque de 

tinta), original de fabrica com cabeça de 

impressão piezoeletrica e resolução de 

até 720x720 dpi, para papel A4. 
 

UN 01   

10.  Estantes de madeira com prateleiras e chave UN 03   
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11. Camas de bebê em mdf,  com colchão de 

0,60cm,  com pintura UV, estrado com 

regulagem de altura, suporte para 

mosquiteiro, certificado e aprovado pelo 

Inmetro. Cor Branca. 
 

UN  01   

12. Camas de solteiro em mdf,  com colchão com 

no mínimo densidade 28, Cor Branca. 

UN 18   

13. Detector Fetal portátil digital;  Transdutor de 

alta sensibilidade; 

- Compacto, leve e fácil operação; 

- Alto-falante de alta performance; - Botão 

liga/desliga e controle de volume e 

desligamento automático; 

- Tela de LCD para visualização numérica do 

batimento cardíaco fetal; 

- Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V; 

- Sensibilidade a partir de 10-12 semanas. 

UN 03   

14. Roupeiros multifuncional em mdf,  duas portas,  

com chave. Cor branca. 

UN 24   

15. Banheira com Trocador. Composta de: 1 

Banheira, 1 trocador, 1 Suporte, 1 Mangueira, 1 

redutor de profundidade. Cor branca. 

UN 03   

16.  Roupeiros  em mdf , quatro portas , com 

dimensões mínimas: Altura: 231 cm / Largura: 

156,5 cm / Profundidade: 56 cm / Peso: 134 kg, 

cor branca.  

UN 04   

17.  Cadeirinha de Alimentação para bebês, com 

assento acolchoado e capa higiênica com 

material impermeável, fácil de retirar e de 

limpar. Conta com apoio para os pés com 3 

posições de altura que acompanha o 

crescimento, bandeja com porta copos e cinto de 

segurança de 5 pontos. Estrutura: Aço; Partes 

Plásticas. 

 

UN 02   

18. Mesa refeitório para adulto, com tampo 

retangular em fórmica com borda em PVC e 

banco fixo com encosto em fórmica dimensões 

mínimas: 200x80 (total 200x170) . 

UN 03   

19. Jogo de sofá 3 e 2 lugares em courino.  UN 03   

20. Buffet com cubas de inox quente e Frio com 06 

Cubas -  220v 

UN 01   
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21. Carrinhos de Bebê. Estrutura: Ferro; Plástico: 

Polipropileno; Espuma: Poliuretano; 

Revestimento: Poliéster. Dimensões mínimas: 

altura- 96,00 Centimetros, largura - 51,00 

Centimetros, profundida- 67,00 Centimetros, 

peso- 8,20 Quilos.  

 

UN 02   

22. Armário com quatro repartições e chaveamento 

independentes 

UN 01   

23. Coifa para fogão industrial, 220v,  seis bocas UN 01   

24. Ferro Elétrico, 220v,  com tábua de passar 

roupas 

UN 01   

25. Lavadora de alta pressão, 220v. Composta de:  1 

Lavadora de Alta Pressão, 1 Mangueira, 1 

Lança, 1 Pistola, Baioneta, 1 Engate Rápido, 1 

Manual de instruções . 

UN 01   

26. Máquina de lavar roupas (lava e centrifuga), 

220v,  com capacidade mínima de 16kg, 

Dispenser Multibox, Aço inox . 

UN 01   

27. Enceradeira UN 01   

28. Liquidificador industrial UN 01   

29. Batedeira Industrial UN 01   

30. Espremedor de frutas industrial UN 01   

31. Forno micro-ondas de no mínimo 30 litros 

220volts 

UN 01   

32. Travessas plásticas retangulares com medidas 

mínimas de 20x30x5 

UN 10   

33. Travessas de vidro retangulares com medidas 

mínimas de 20x30x5 

UN 10   

34. Botijões de GLP 45 kg abastecidos UN 02   

35. Jogos de talheres em aço inox contendo facas, 

garfos, colheres de sopa e colheres de 

sobremesa.  

UN 30   

36. Taças em inox para sobremesas UN 30   

37. Copos em aço inox UN 30   
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38. Xícaras de Louça, no mínimo 90 ml, cor branca. UN 30   

39. Pratos de Louça, cor branca. No mínimo 24 cm 

de diâmetro.  

UN 30   

40. Pratos de Plástico, material: polipropileno, 

dimensões mínimas: comprimento: 22 cm / 

profundidade: 2,7 cm, cor branca. 

UN 10   

41. Mesa com tampo em aço inox com medidas 

mínimas de 1,90x0,90 metros 

UN 01   

42. Geladeira com capacidade mínima de 400 litros UN 01   

43.  Conjunto de brinquedos para parque infantil 

contendo 01 (um) balanço de 4 lugares, 01 (um) 

balanço vai-e-vem, 01 (um) carrossel, 01 (um) 

escorregador, 01 (um) labirinto e 01 (um) 

conjunto olímpico.  Material: Madeira de Lei 

 

UN 1   

44. Lixeiras Plásticas com capacidade mínima de 

100 litros 

UN 03   

 

___________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da Empresa 

Data:______________/_______________/___________________. 
 
 


