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PROCESSO SEDUC N° 013/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 009/2023 

 

PREÂMBULO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE , através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO por intermédio do Pregoeiro Público, designado pela Portaria nº. 549/2023, de 

01/03/2023, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, 

com critério de julgamento menor preço por item, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, 

do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro  

de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 26 de abril, de 2018, da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 

06 de outubro de 2015, Lei Complementar 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando -se, 

subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital  e 

seus anexos que poderão ser adquiridos nos sites: www.ednaldopregoeirope.com.br e www.bnc.org.br. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: às 13:00 horas do dia 29/03/2023 

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 13:10 horas do dia 29/03/2023. 

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF). 

LOCAL: Portal: Bolsa Nacional de Compras – BNC  www.bnc.org.br 

1 DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Registro de preço 
consignado em Ata para futura aquisição com entrega parcelada, de eletrodomésticos,  

equipamentos e utensílios diversos destinados às Cozinhas das Unidades Escolares deste 
Município, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital com as 

características descritas abaixo: 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-

se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências contidas 

neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

A dotação Orçamentária, Art.15 da lei 8666/93 de junho de 1993, que prevê o registro de preços, e 
sua regulamentação pelo Decreto Federal Nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013 (art.7º §2º). 

http://www.bnc.org.br/
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3.   DO REGISTRO DE PREÇOS  

3.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões 

são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços. 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1  Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente 

estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que 

satisfaçam todas as exigências, especif icações e normas contidas neste Edital e seus Anexos  

4.2 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a 

documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa Nacional de Compras. 

4.3 É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas. 

4.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja 

cumprindo período de suspensão no âmbito da administração municipal.  

4.5 O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas  à 
Bolsa Nacional de Compras, até no mínimo uma hora antes do horário f ixado no edital para o 

recebimento das propostas.  

4.6 O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:  

a) Instrumento particular de mandato outorgando à operador devidamente credenciado junto à 

Bolsa, poderes específ icos de sua representação no pregão. 

b) Declaração de seu pleno conhecimento, de aceitação e de atendimento às exigências de 

habilitação previstas no Edital, conforme modelo (ANEXO 06) e 

c) Especif icações do Produto objeto da licitação em conformidade com edital, constando preço, 

marca e modelo e em caso de itens específ icos mediante solicitação do pregoeiro no ícone ARQ, 
inserção de catálogos do fabricante. “A empresa participante do certame não deve ser 

identif icada”. Decreto 5.450/05 art. 24 parágrafo 5º.  

d) O custo de operacionalização e uso do sistema, f icará a cargo do Licitante vencedor do 
certame, que pagará a Bolsa Nacional de Compras, provedora do sistema eletrônico, o 
equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de 

taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o 

regulamento operacional da Bolsa Nacional de Compras, anexo 04 

4.7  A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentação da declaração constante 

no Anexo 08 para f ins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a 
ser digitado no sistema, verif icar nos dados cadastrais se assinalou o regime ME/EPP no sistema 
conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. Art. 44 e 45 

da LC 123/2006. 

5. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
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5.1  O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em 

especial, as seguintes atribuições: 

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 

b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;  

c) abrir as propostas de preços; 

d) analisar a aceitabilidade das propostas; 

e) desclassif icar propostas indicando os motivos;  

f ) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 

preço; 

g) verif icar a habilitação do proponente classif icado em primeiro lugar;  

h) declarar o vencedor; 

i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;  

j) elaborar a ata da sessão; 

k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;  

l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 

CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA NACIONAL DE COMPRAS: 

5.2  As pessoas jurídicas ou f irmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento 
de mandato previsto no item 3.6 “a”, com f irma reconhecida, operador devidamente credenciado em 
qualquer empresa associada à Bolsa Nacional de Compras, atribuindo poderes para formular lances 

de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bnc.org.br.  

5.3  A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou 
através de empresas associadas à BNC – Bolsa Nacional de Compras, a qual deverá manifestar, por 

meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.  

5.4  O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e 

lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia def inição de 

senha privativa. 

5.5  A chave de identif icação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão 

eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BNC – Bolsa 

Nacional de Compras. 

5.6  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BNC – Bolsa Nacional de 
Compras a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por 

terceiros. 
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5.7  O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para 

realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.  

PARTICIPAÇÃO: 

5.8  A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal 

e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente 
encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do  sistema eletrônico, observados 

data e horário limite estabelecido.   

5.9  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, f icando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;  

5.10 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como f irmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 

ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais 

de acesso, ainda que por terceiros. 

5.11 Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 

desta licitação. 

5.12 Não poderão participar desta licitação os interessados:  
 

5.12.1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

5.12.2 que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);  

5.12.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.12.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;  

5.12.5  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

5.12.6 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

5.13  Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou 
através de uma empresa associada ou pelos telef ones: Curitiba-PR (42) 3026-4550, ou através da 

Bolsa Nacional de Compras ou pelo e-mail contato@bnc.org.br. 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 

documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
até a data e o horário estabelecidos para o f im do recebimento das propostas, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

mailto:contato@bnc.org.br
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6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade f iscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 

§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, f icando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

6.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;  

6.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classif icação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

6.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classif icado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

7.1.1. Valor unitário; 

7.1.2. Marca; 

7.1.3. Fabricante;  

7.2. Todas as especif icações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam d ireta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 
contratados pode ensejar a f iscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, 

gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias 
ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
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agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário,  

caso verif icada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.  

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 

LANCES  

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital.  

8.2. O Pregoeiro verif icará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis  

ou não apresentem as especif icações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassif icada a proposta que identif ique o licitante.  

8.2.2. A desclassif icação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes.  

8.2.3. A não desclassif icação da proposta não impede o seu julgamento def initivo  em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classif icadas, sendo que somente estas  

participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

8.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário f ixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital.  

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

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

8.10 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

8.11 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos 
e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 
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8.12 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente. 

8.13 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justif icadamente, admitir o reinício da sessão pública de 

lances, em prol da consecução do melhor preço. 

8.14 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar.  

8.15 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identif icação do licitante.  

8.16 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.17 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 

da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação .  

8.18 O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme def inido neste Edital e seus 

anexos.  

8.19 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

8.20 Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verif icação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identif icará em coluna própria as microempresas 

e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classif icadas, para o f im de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, 

de 2015. 

8.21 Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

8.22 A melhor classif icada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 

minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  

8.23 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classif icada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classif icação, 

para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.  

8.24 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empres as de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado  

sorteio entre elas para que se identif ique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

8.25 Quando houver propostas benef iciadas com as margens de preferência em relação ao 

equipamento estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que 

f izerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.   
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8.26 A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos c ritérios de classif icação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

f inais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.27 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando -se a preferência, sucessivamente, aos 

bens produzidos: 

8.27.1 no país; 

8.27.2 por empresas brasileiras;  

8.27.3 por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 

8.27.4 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei 

para pessoa com def iciência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

8.28 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas empatadas.  

8.29 Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

8.29.1 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

8.29.2 O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classif icado que, no prazo de até 02:00h (duas 
horas), envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,  
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

conf irmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.30 Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

9 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

9.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classif icada em primeiro 
lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  
 
9.2 Será desclassif icada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço f inal superior ao preço 

máximo f ixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 

inexequível. 

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários  

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  



 
 

 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
Secretaria de Educação 

 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 

 
PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC N° 013/2023             -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 009/2023 

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

suspeita; 
 
9.4 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 
aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 
registrada em ata; 

 
9.5 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, via e-
mail, no prazo de até 01 (uma) hora, sob pena de não aceitação da proposta. 

 
9.6 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justif icada 
do licitante, formulada antes de f indo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

 
9.6.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do Produto ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 
pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

9.7 Se a proposta ou lance vencedor for desclassif icado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classif icação. 

9.8 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

9.9 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante 

que apresentou o lance mais vantajoso, com o f im de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital.  

9.9.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.  

9.9.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

9.10 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verif icará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 DA HABILITAÇÃO  

10.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação  do licitante detentor da 
proposta classif icada em primeiro lugar, o Pregoeiro verif icará o eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no 

certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 

10.1.1 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União  

(https://certidoes-apf .apps.tcu.gov.br/) 

10.1.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/
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sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa,  a proibição 
de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 

majoritário. 

10.1.2.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verif icar se houve f raude por 

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

10.1.2.2 A tentativa de burla será verif icada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.1.2.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassif icação. 

10.1.3 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

10.1.4 No caso de inabilitação, haverá nova verif icação, pelo sistema, da eventual ocorrência 
do empate f icto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo -se 

a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

10.2 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares , necessários 
à conf irmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados,  o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

10.3 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

 
10.4 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a f ilial, todos os documentos deverão estar em nome da f ilial, exceto aqueles documentos 

que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  
 
10.4.1 Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e f ilial com diferenças de números 

de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização  
do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.5 Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, 
a documentação relacionada nos itens a seguir, para f ins de habilitação:  
 

10.6 Habilitação jurídica:  

10.6.1 No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;  

10.6.2 Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certif icado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação f icará condicionada à verif icação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;  

10.6.3 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus 

administradores; 
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10.6.4 inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, f ilial ou agência; 

10.6.5 No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

10.6.6 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 

autorização; 

10.6.7 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

10.7 Regularidade fiscal e trabalhista: 

10.7.1 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

10.7.2 prova de regularidade f iscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

10.7.3 prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

10.7.4 prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto -Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943; 

10.7.5 prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

10.7.6 caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu 

domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

10.7.7 caso o licitante detentor do menor preço seja qualif icado como microempresa ou 

empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade f iscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.7.8 A licitante melhor classif icada deverá, também, apresentar a documentação de 
regularidade f iscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão 
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma restrição, 

aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.  

10.8 Qualificação Econômico-Financeira. 

10.8.1 Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo dist ribuidor da sede do 

licitante, INCLUSIVE, processos eletrônicos (PJ-e); com data de expedição ou revalidação dos últimos 
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30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação, prevista no preâmbulo, caso o documento 
não consigne prazo de validade. 

 
10.8.1.1 Nas comarcas onde não houver Processo Judicial Eletrônico (PJ -e), o licitante 
deverá apresentar declaração comprobatória expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, sob pena de Inabilitação. 
 

10.8.2 Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social da empresa 

exigíveis e apresentados na forma da lei, com cópia de abertura e encerramento do livro diário, que 
comprovem a boa situação f inanceira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices of iciais, quando encerrado há mais de três 

meses da data f ixada para a Sessão de Julgamento da presente licitação. 
 
10.8.3 A comprovação da boa situação f inanceira da licitante será baseada na obtenção dos índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultantes da aplicação das 
fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que apresentar resultado igual ou superior 
a 1,0(um), nos índices abaixo indicados: 

 
   LG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

   SG = ___________Ativo Total________________ 
    Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
   LC = ___Ativo Circulante___ 

    Passivo Circulante 
 
10.8.4 Serão considerados e aceitos como na forma da Lei os Balanços Patrimoniais e 

demonstrações contábeis que contenham as seguintes exigências:  
 

10.8.4.1 Quando se tratar de sociedades anônimas, o balanço deverá ser apresentado  

em publicação no Diário Of icial do Estado ou jornais de grande circulação;  
 
10.8.4.2 Quando se tratar de outra forma societária (ME, EPP, LTDA e Empresas 

Individuais): O balanço patrimonial deverá ser devidamente autenticado na Junta Comercial  
da sede ou domicílio da licitante e/ou em outro órgão equivalente, bem como as cópias dos 
Termos de Abertura e Encerramento, extraídos do Livro Diário, (Art. 5º, § 2º do Decreto Lei 

nº 486/69), contendo: 
 

10.8.4.2.1 Identif icação e assinaturas legíveis do(s) sócio(s) da empresa;  

 
10.8.4.2.2 Identif icação e assinatura legível (chancela) do responsável contábil 
da empresa, devidamente registrado no CRC - Conselho Regional de 

Contabilidade. 
 
10.8.5 Quando se tratar de sociedade constituída a menos de 01 (um) ano,  esta deverá apresentar 

apenas o Balanço de Abertura, o qual deverá conter a Identif icação e assinatura legível (chancela)  
do responsável contábil da empresa, devidamente registrado no CRC - Conselho Regional de 
Contabilidade, bem como ser devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da 

licitante e/ou em outro órgão equivalente. 

10.9 Qualificação Técnica 

10.9.1 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a 

empresa licitante fornecido Produto compatível e pertinente com o objeto deste Edital, 
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devendo o atestado conter: além do nome do atestante, seu CNPJ, endereço completo,  
telefone e afirmação de que a Empresa executou corretamente as atividades pertinentes,  

atendendo a todas as condições contratuais. Não será aceito o Atestado de Capacidade 

Técnica subscrito pela própria empresa licitante. 

10.10 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benef ícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, est ará 
dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 
apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.  

 
10.11 A existência de restrição relativamente à regularidade f iscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualif icada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma 

vez que atenda a todas as demais exigências do edital.  
 

10.12 A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 
 
10.13 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualif icada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade f iscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 

a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justif icativa. 
 

10.14 A não-regularização f iscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classif icação. Se, na ordem de classif icação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação f iscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.   

10.15 Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.  

10.16 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.17 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verif icação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate f icto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação 

da proposta subsequente. 

10.18 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, f icará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do 

item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de 

inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.  

10.19 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá 

sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suf iciente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

10.20 Constatado o atendimento às exigências de habilitação f ixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 
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11 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

11.1 A proposta f inal do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:  

11.1.1 ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais 

rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.  

11.1.2 conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

f ins de pagamento. 

11.2 A proposta f inal deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer 

da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.  

11.2.1 Todas as especif icações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos 

e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93).  

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

prevalecerão estes últimos. 

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

 
11.5 A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especif icações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 
 
11.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 

estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

12 DOS RECURSOS 

12.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização f iscal e trabalhista da licitante 

qualif icada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de no mínimo 15 (quinze) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, 

em campo próprio do sistema. 

12.2 Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verif icar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.  

12.2.1 Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verif icará 

as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2 A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 

a decadência desse direito. 
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12.2.3 Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, f icando os demais licitantes, desde logo, 

intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo -lhes assegurada vista 

imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

12.3 O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4 Os autos do processo permanecerão com vista f ranqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

13 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

13.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 

13.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.  

13.1.2 Quando houver erro na aceitação do preço melhor classif icado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização f iscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006.  
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

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

13.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-

símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.  

14 DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

14.1 O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

14.2 Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

15 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

15.1 Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.  

16 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

16.1 Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de 

validade encontra-se nela f ixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital; 

16.2 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante 
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correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 

devolvida no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data de seu recebimento; 

16.3 O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá 
ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), 

durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito; 

16.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de 
todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição 

do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições; 

16.5 Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os 
bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na sequência da classif icação do certame, 
excluído o percentual referente à margem de preferência, quando o objeto não atender aos requisitos 

previstos no art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993. 

17 DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

17.1 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será f irmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

17.2 O adjudicatário terá o prazo de até 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 

(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

17.3 Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura 

do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para 
assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) 
ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de até (dois) dias, a contar da data de 

seu recebimento.  

17.4 O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 

justif icada do adjudicatário e aceita pela Administração.  

17.5 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 

implica no reconhecimento de que: 

17.6 referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida 

as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

17.7 a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

17.8 a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 

78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 

Lei. 

17.9 O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão no 

instrumento contratual ou no termo de referência.  

17.10 Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao SICAF para identif icar 
possível suspensão temporária de participação em licitação, no  âmbito do órgão ou entidade, proibição 

de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto 
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no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 

10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.  

17.11 Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 
fornecedor não estiver inscrito no SICAF, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes 

da contratação. 

17.12 Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá regularizar a sua 
situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 

penalidades previstas no edital e anexos. 

17.13 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do contrato ou da ata de registro de preços.  

17.14 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem 
prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá 

convocar outro licitante, respeitada a ordem de classif icação, para, após a comprovação dos requisitos 
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 

assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

18.1 Serão aplicadas ao responsável pelas inf rações administrativas previstas no Art. 156 da Lei 

14.133/2021, as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa; 

III - impedimento de licitar e contratar; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

18.2 Na aplicação das sanções serão considerados: 

I - a natureza e a gravidade da inf ração cometida; 

II - as peculiaridades do caso concreto; 

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

18.3 A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela inf ração 

administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 Lei 14.133/2021, quando não se justif icar a 

imposição de penalidade mais grave. 
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18.4 A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, 
não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor 

do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer 

das inf rações administrativas previstas no art. 155 Lei 14.133/2021.  

18.5 A sanção prevista no inciso III do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas 

inf rações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 Lei 14.133/2021,  
quando não se justif icar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou 
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a 

sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

18.6 A sanção prevista no inciso IV do caput deste artigo será aplicada ao responsável pelas 
inf rações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 Lei 14.133/2021, 

bem como pelas inf rações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido 
artigo que justif iquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º deste artigo, 
e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de 

todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.  

18.7 A sanção estabelecida no inciso IV do caput deste artigo será precedida de análise jurídica e 

observará as seguintes regras: 

I - quando aplicada por órgão do Poder Executivo, será de competência exclusiva de ministro 
de Estado, de secretário estadual ou de secretário municipal e, quando aplicada por autarquia 

ou fundação, será de competência exclusiva da autoridade máxima da entidade;  

II - quando aplicada por órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, pelo Ministério Público 
e pela Defensoria Pública no desempenho da função administrativa, será de competência 
exclusiva de autoridade de nível hierárquico equivalente às autoridades referidas no inciso I 

deste parágrafo, na forma de regulamento. 

18.8 As sanções previstas nos incisos I, III e IV do caput deste artig o poderão ser aplicadas 

cumulativamente com a prevista no inciso II do caput deste artigo.  

18.9 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento 
eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valo r, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.  

18.10 A aplicação das sanções previstas no caput deste artigo não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.  

18.11 A recusa injustif icada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido 

caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando -o às penalidades previstas na 

Lei 14.133/2021. 

18.12 O atraso injustif icado na execução do contrato, sua inexecução parcial ou total, sujeitará as 

sanções previstas na Lei 14.133/2021, quais sejam: 

a) Advertência por escrito, admitida inicialmente, pela inf ringência de qualquer item 

pactuado, desde que sem consequências nos prazos e nos valores do Contrato.  

b) Multa moratória, na hipótese de atraso na execução de qualquer etapa, obedecida a 

seguinte fórmula: 
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M = C x F x N, sendo:  

M = valor da multa;  

C = valor correspondente à fase, etapa ou parcela do cronograma;  

F = fator progressivo, segundo a tabela do quadro F;  

N = período do atraso, em dias corridos. 

PERÍODO DE ATRASO (DIAS CORRIDOS) FATOR PROGRESSIVO 

Até 10 (dez) dias 0,03 

De 11 (onze) a 20 (vinte) dias 0,06 

De 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias 0,09 

De 31 (trinta e um) a 40 (quarenta) dias 0,12 

Acima de 41 (quarenta e um) dias 0,15 

c) Multa específ ica, no valor equivalente a 0,2% (dois décimos por cento) do valor do Contrato, 

pelo descumprimento de qualquer outra obrigação contratual ou legal.  

d) Multa especial, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, quando  a 
CONTRATADA, sem a existência de motivo justo, rescindir ou der causa à rescisão do 

Contrato.  

e) Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, por prazo não 

superior a dois anos.  

f ) Declaração de inidoneidade ara licitar ou contratar com a Administração Pública.  

18.13 Não incorrerá nas multas referidas nas alíneas “b” e “c”, supra, quando ocorrer prorrogação do 
prazo, em razão de impedimentos comprovados para a execução da obrigação assumida, ou de 

concessão de prazos adicionais, prévia e expressamente ajustados para a realização de trabalhos de 

acréscimos, nos casos legalmente permitidos. 

18.14 A cobrança de multa será feita mediante desconto na fatura ou, não sendo possível obter o seu 

valor, judicialmente. 

18.15 As multas, quando cabíveis, serão cumulativas. 
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18.16 A imposição de qualquer penalidade não exime a contratada do cumprimento de suas 
obrigações, nem de promover as medidas necessárias para reparar ou ressarcir eventuais danos 

causados ao contratante. 

19 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA 

19.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor 

da proposta do licitante mais bem classif icado. 

19.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do 

certame em relação ao licitante melhor classif icado. 

19.3 Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classif icados segundo a ordem da última proposta individual apresentada 

durante a fase competitiva. 

19.4 Esta ordem de classif icação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações 
e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro 

cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/213.  

20 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

20.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

 

20.2 A impugnação deverá ser realizada por forma eletrônica, em campo Próprio do Sistema BNC. 

20.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 

decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de recebimento da 

impugnação. 

20.4 Acolhida a impugnação, será def inida e publicada nova data para a realização do certame.  

20.5 Os pedidos de esclarecimentos referentes a este edital poderão ser enviados ao Pregoeiro, até 
03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico 
através do e-mail: licitacoes.seducpaulista@gmail.com, ou em campo próprio do sistema 

www.bnc.org.br. 

20.6 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

20.7 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

20.7.1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.  

20.8 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulg adas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 
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21 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

21.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

21.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso  e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

21.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 
não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo -lhes validade e ef icácia para f ins de 

habilitação e classif icação. 

21.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

21.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a f inalidade e a segurança da contratação.  

21.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório.  

21.8 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

21.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

21.10 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.  

21.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico WWW.BNC.ORG.BR, mesmo 
endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista f ranqueada 

aos interessados. 

21.12 Integram este Edital, para todos os f ins e efeitos, os seguintes anexos:  

21.12.1 ANEXO I - Termo de Referência; 

21.12.2 ANEXO II – Modelo de proposta; 

21.12.3 ANEXO III – Termo de Adesão – BNC 

21.12.4 ANEXO IV – Custo pela utilização do sistema; 

21.12.5 ANEXO V – Declaração Inidoneidade 

21.12.6 ANEXO VI – Declaração Habilitação 
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21.12.7 ANEXO VII – Declaração menor de idade; 

21.12.8 ANEXO VIII – Declaração ME/EPP 

21.12.9 ANEXO IX – Declaração Responsabilidade 

21.12.10 ANEXO X – Declaração Vínculo 

21.12.11 ANEXO XI – Minuta da Ata de Registro de Preços 

21.12.12 ANEXO XII – Minuta de Contrato 

 

 

Paulista/PE, 14 de março de 2023. 
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ANEXO 01 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 

(disponibilizado em formato PDF) 
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ANEXO 01-A DO TERMO DE REFERÊNCIA 

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS 

ITEM DESCRIÇÃO APRES QTDE VL UND VL TOTAL 

01 

BALANÇA DIGITAL COMERCIAL ELETRÔNICA 40KG COM 
DISPLAY DUPLO BIVOLT - Balança Eletrônica Digital 40kg 
Alta Precisão Completa Capacidade: 40kg; Divisão: 5g; Corpo 
em Plástico Abs Injetado Prato Inoxidável; Display Lcd com 
Iluminação Verde; Display Duplo (Para Vendedor e Cliente); 
Teclado 24 Teclas; Painel Aprova de Respingo; Indicador de 
Bateria Baixa; Indicador de Bateria Carregando; Bivolt (11 Ov-
220v); Bateria Recarregável; Itens Inclusos: 1 Balança, 1 Fonte 
Ac/Dc Bivolt e 1 Manual. (COTA EXCLUSIVA ME/EPP) 

UND 63 604,59 38.089,17 

02 

BALANÇA PLATAFORMA 150 KG - Capacidade mínima de 
150 kg; Quatro (04) Rodízios/rodas resistentes para 
movimentação; Dimensão mínima da plataforma: 30 x 40 cm; 
Divisões a cada 100 g; Altura mínima da coluna: 100 cm; Selo 
e lacre do Inmetro. Visor (indicador de peso) com display de 
cristal líquido, de no mínimo 12 mm de altura e 5 dígitos. Deve 
possuir teclas de Zero e Tara. Todas as funções devem ser 
identificadas. Fonte de alimentação externa para 127 V/220 V 
(conforme demanda). Características construtivas Estrutura em 
chapa de aço. Acabamento em pintura industrial martelada. 
Grade de apoio/proteção pata a coluna. Com limitador/sistema 
de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis 
impactos e sobrecargas acidentais. Tensão (voltagem): 
monovolt— 127 v / 220 v (conforme demanda) ou bivolt. 
Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos 
compatíveis com a corrente de operação. Indicação da tensão 
(voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho, 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos. As matérias 
primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender 
às normas técnicas específicas para cada material. Elementos 
de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir 
proteção adequada contra corrosão/ oxidação. Todas as partes 
metálicas deverão estar isentas de rebarbas e arestas 
cortantes. Todas as soldas utilizadas nos componentes deverão 
possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar 
pontos cortantes, superfícies às eras ou escórias. (COTA 
EXCLUSIVA ME/EPP) 

UND 63 1.176,58 74.124,54 

03 

CALCULADORA DIGITAL DE MESA, impressão em bobina de 
58mm, 12(doze) dígitos, velocidade de impressão não inferior a 
2 linhas/segundo, tecla duplo i zero, memória, impressão em 
duas cores(preto e vermelho), tecla de porcentagem, séletor de 
decimais, subtotal, total, separador de milhar no visor e na 
impressão, contador de itens, bivoltagem com chave 
manual(110/220 volts), correção dígito a dígito, entinador tipo 
rolete, visor de cristal líquido/LCDm com funções e recursos de 
cálculos de impostos, garantia mínima de 6 seis meses. (COTA 
EXCLUSIVA ME/EPP) 

UND 14 362,89 5.080,46 

04 FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS 30X30 COM FORNO - 
Fogão Industrial de Baixa Pressão; Grelhas em ferro fundido 

UND 41 2.007,93 82.325,13 
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80x30 (06 dedos); 03 Queimadores Duplos 130mm e 03 
Simples 95 mm; Gambiarra em aço. Bandeja coletora de 
resíduo; Pintura preta texturizada epóxi de alta resistência; 
Chapa em aço carbono, Forno Grande com tampa de Vidro 
Temperado 6mm; Medidas Internas do Forno: Altura: 31cm; 
Largura: 48 cm; Profundidade: 59cm; Capacidade: 87 litros; 
Peso liquido aproximado do produto (Kg): 60; Número de 
Compartimentos: 02; Bandeja de Resíduos: Sim; Forno: Sim; 
Acendimento Automático: Não; Garantia do Fornecedor: 06 
meses Pressão: BAIXA; Cor: PRETO; Material. Composição 
AÇO CARBONO; Capacidade (L): 87: Temperatura Máxima 
(°C): 280º; Autolimpante: Não (COTA EXCLUSIVA ME/EPP) 

05 

FREEZER HORIZONTAL – 2 PORTAS Capacidade: 385L, Tipo 
horizontal, características Adicionais: Regulador 
Temperatura/Opção: Refrigerar e Congelar Tensão 
Alimentação: 110/220V. (COTA RESERVADA ME/EPP) Item 
09 

UND 07 3.900,00 27.300,00 

06 

FREEZER VERTICAL DUPLA AÇÃO GELOPAR 577L 220V 
GTPC575 - Altura:199.4; Consumo Kw/h Dia: 5,4; Dreno: Sim; 
Esfriamento Rápido (Turbo): Sim; Fase: Monofásico; 
Frequência de operação do aparelho: 60 Hz; Frost Free: Não; 
Garantia: 01 ano; Largura: 67.5; Modelo de Portas/Tampas: 
Cega; Número de Portas/Tampas: 1; Pés niveladores: Sim; 
Peso: 104.00; Porta de Vidro: Não: Profundidade: 81.4; Sacos 
de Gelo: 42 Pacotes de 5KG; Tensão: 220V; Capacidade 
Líquida Total: 577 L; Volta em: 200V/220V. (COTA 
RESERVADA ME/EPP) item 10 

UND 04 5.778,33 23.113,32 

07 

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS ALTA ROTAÇÃO 
ICV. INOX - Material - corpo: inox. Alimentação - voltagem: 
bivolt (127/220 v) Potência: Ilhp 1800 watts. Frequência: 50/60 
hz. Rotação: 18.000 rpm; Altura: 65 cm; Largura da boca: 14,5 
cm; Peso líquido: 4.620 kg; Tampa: alumínio repuxado; Copo: 
04 litros ínox; Prazo de garantia: 06 meses contra defeito de 
fabricação. (COTA EXCLUSIVA ME/EPP) 

UND 70 613,38 42.936,60 

08 

REFRIGERADOR 342 LITROS COMPARTIMENTO EXTRA 
FRIO BRANCO 220V - Tipo de Produto: 1 Porta Frost Free, 
Capacidade líquida: Freezer 47 litros; Refrigerador: 295 litros 
Capacidade Total de Armazenamento (em litros): 342 litros 
Consumo (Kw/h): mensal: 36.6 Kw/h (110V e 220V); Cor: 
Branco; Selo Procel: Sim; Grades removíveis: Não; Porta 
laticínios: Não; Dispenser de água externo/interno: Não; 
Gaveta: Sim; Porta ovos: Sim; Separador de garrafas: Sim; 
Controle de temperatura: Sim; Congelador: Sim; Conteúdo da 
embalagem: 1 Refrigerador e Manual de instruções. Voltagem: 
220V. Garantia do Fornecedor: 12 meses. (COTA 
RESERVADA ME/EPP) item 11 

UND 17 3.264,03 55.488,51 

09 

FREEZER HORIZONTAL – 2 PORTAS Capacidade: 385L, Tipo 
horizontal, características Adicionais: Regulador 
Temperatura/Opção: Refrigerar e Congelar Tensão 
Alimentação: 110/220V. (COTA PRINCIPAL AMPLA 
CONCORRÊNCIA) Item 05 

UND 22 3.900,00 85.800,00 
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10 

FREEZER VERTICAL DUPLA AÇÃO GELOPAR 577L 220V 
GTPC575 - Altura:199.4; Consumo Kw/h Dia: 5,4; Dreno: Sim; 
Esfriamento Rápido (Turbo): Sim; Fase: Monofásico; 
Frequência de operação do aparelho: 60 Hz; Frost Free: Não; 
Garantia: 01 ano; Largura: 67.5; Modelo de Portas/Tampas: 
Cega; Número de Portas/Tampas: 1; Pés niveladores: Sim; 
Peso: 104.00; Porta de Vidro: Não: Profundidade: 81.4; Sacos 
de Gelo: 42 Pacotes de 5KG; Tensão: 220V; Capacidade 
Líquida Total: 577 L; Volta em: 200V/220V. (COTA PRINCIPAL, 
AMPLA CONCORRÊNCIA) item 06 

UND 14 5.778,33 80.896,62 

11 

REFRIGERADOR 342 LITROS COMPARTIMENTO EXTRA 
FRIO BRANCO 220V - Tipo de Produto: 1 Porta Frost Free, 
Capacidade líquida: Freezer 47 litros; Refrigerador: 295 litros 
Capacidade Total de Armazenamento (em litros): 342 litros 
Consumo (Kw/h): mensal: 36.6 Kw/h (110V e 220V); Cor: 
Branco; Selo Procel: Sim; Grades removíveis: Não; Porta 
laticínios: Não; Dispenser de água externo/interno: Não; 
Gaveta: Sim; Porta ovos: Sim; Separador de garrafas: Sim; 
Controle de temperatura: Sim; Congelador: Sim; Conteúdo da 
embalagem: 1 Refrigerador e Manual de instruções. Voltagem: 
220V. Garantia do Fornecedor: 12 meses. (COTA PRINCIPAL, 
AMPLA CONCORRÊNCIA) item 08 

UND 53 3.264,03 172.993,59 

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE I R$ 688.147,94  

(seiscentos e oitenta e oito mil cento e quarenta e sete reais e noventa e quatro centavos) 

 

LOTE 2 – UTENSÍLIOS DE COZINHA 

EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP 

ITEM DESCRIÇÃO APRES QTDE VL UND VL TOTAL 

12 

ASSADEIRA (50cm x 35cm x 7cm) - Fabricado em 
alumínio polido, linha industrial. Design retangular. Sem 
alças em alumínio nas laterais, Espessura mínima de 3 mm. 
Para uso em fornos a gás e elétrico. Com acabamento 
perfeito, isento de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas, sem emendas aparentes, ou quaisquer outros 
defeitos prejudiciais à sua utilização. 

UND 23 152,96 3.518,08 

13 

CAÇAROLA DE ALUMÍNIO COM TAMPA NO 36 Fabricada 
em alumínio polido, linha industrial. Com tampa e pegador 
de tampa no mesmo material. Com alças bilaterais 
reforçadas em alumínio polido. Espessura mínima de 
3,0mm, com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou 
rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais à sua utilização. Fabricada em alumínio polido, 
linha industrial. Com tampa e pegador de tampa no mesmo 
material, com alças bilaterais reforçadas em alumínio polido. 
Espessura mínima de 3,0mm. Com acabamento perfeito, 
isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou 

UND 38 158,34 6.016,92 



 
 

 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
Secretaria de Educação 

 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 

 
PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC N° 013/2023             -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 009/2023 

quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utiliza ao. Ca 
acidade: 17 Litros 

14 

CAÇAROLA DE ALUMÍNIO COM TAMPA NO 38 - Em 
alumínio polido, linha industrial. Com tampa e pegador de 
tampa no mesmo material. Com alças bilaterais reforçadas 
em alumínio polido. Com acabamento perfeito, isento de 
cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utiliza ao. Ca acidade 20 
litros. 

UND 23 128,33 2.951,59 

15 

CAIXA PLASTICA FECHADA COM TAMPA PARA 
ALIMENTOS - com capacidade de 18 a 25 litros. Fabricação 
em polipropileno virgem, atóxico e inodoro. Cor: Incolor. 
Empilhável. Design retangular. Com tampa do mesmo 
material e com trava. Resistência térmica a IOCP Celsius 
por no mínimo 20 minutos. Com acabamento perfeito, 
isentas de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou 
quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Ser 
passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida 
útil. 

UND 63 61,71 3.887,73 

16 

CAIXA PLÁSTICA FECHADA, COM TAMPA, PARA 
ALIMENTOS - com capacidade de 13 a 15 litros. Fabricação 
em polipropileno virgem, atóxico e inodoro. Cor: Empilhável. 
Design retangular. Com tampa do mesmo material e com 
trava. Resistência térmica a 1000 Celsius por no mínimo 20 
minutos. Com acabamento perfeito, isentas de cantos vivos 
ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais à sua utilização. Ser passível de ser reciclado 
mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

UND 63 41,51 2.615,13 

17 

CAIXA PLÁSTICA FECHADA, COM TAMPA, PARA 
ALIMENTOS - com capacidade de 30 p 40 litros, Fabricação 
em polipropileno virgem, atóxico e inodoro. Cor: Incolor. 
Empilhável. Design retangular. Com tampa do mesmo 
material e com trava. Resistência térmica a 1000 Celsius por 
no mínimo 20 minutos. Com acabamento perfeito, isentas 
de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Ser passível de 
ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

UND 63 64,37 4.055,31 

18 
CAIXA PLÁSTICA HORTIFRUTI - Caixa plástica para 
hortifruti 31 x 34 x 55 cm. Dimensões (C x L x A): 55.00 x 
34.00 x 31.00 centímetros. 

UND 63 60,14 3.788,82 

19 
CAIXA PLÁSTICA MULTIUSO 12 LITROS - Caixa 
organizadora 12 litros cada na cor branca; 35,5cm (C) x 
24,5Cm L x 21cm A; PESO DA UNIDADE: 0,320 

UND 63 60,19 3.791,97 

20 

CALDEIRÃO COM TAMPA Nº 36 - Em alumínio polido, 
linha industrial. Com tampa e pegador de tampa no mesmo 
material. Com alças bilaterais reforçadas em alumínio 
polido. Com acabamento perfeito, isento de cantos vivos ou 
rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros defeitos 
prejudiciais à sua utilização. 

UND 48 147,42 7.076,16 
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21 

CANECA PLASTICA ALUNO CAPACIDADE 300 ML  
Fabricado em polipropileno virgem, atóxico e inodoro. 
Paredes internas e externas lisas, sem reentrâncias ou 
ressaltos, sem bordas, frisos para não possibilitar o acúmulo 
de resíduos, Pigmentação homogênea em toda a peça, 
conforme normas da Anvisa quanto à migração específica 
de metais pesados. Acabamento liso brilhante. Resistente à 
temperatura de 1000 Celsius, por no mínimo 20 minutos. 
Resistente a máquina lava louças. Cor: azul. Durabilidade 
mínima de 02 anos. Com acabamento perfeito, isento de 
cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Ser passível de 
ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 
Resistente à temperatura de 1000 Celsius, por no mínimo 20 
minutos, 

UND 7000 1,39 9.730,00 

22 

CANECÃO EM ALUMÍNIO - Caneca Hotel Industrial em 
Alumínio NO 18 - 3,8 Litros - Cabo de Baquelite Medidas 
(Aproximadas); Altura: 16,5 cm; Diâmetro: 18 cm; 
Espessura: 1,70 mm Capacidade: aproximadamente 3,80 
Litros 

UND 56 39,15 2.192,40 

23 
COLHER DE SERVIR ARROZ - Colher em alumínio com 42 
cm de comprimento. 

UND 50 16,28 814,00 

24 
CONCHA DE ALUM NIOINDUSTRIAL NO 12 - Material: 
Alumínio Dimensão da Concha: 4x12x12 cm; Altura: 53 cm; 
Lar ura: 12 cm; Profundidade: 12 cm e Peso: 85  

UND 83 16,78 1.392,74 

25 

CORTADOR DE LEGUMES TAMANHO MÉDIO - Cortador 
de Legumes Médio 10 mm - em alumínio fundido com 
lâminas de aço inox. Com lâminas cruzadas em aço inox 
com bordas em alumínio fundido (padrão 10 mm); com duas 
molas para maior resistência; com acionamento por 
alavanca para deslocamento do alimento sobre as lâminas. 
Macho em Polipropileno. Pintura eletrostática. Certificação 
Inmetro. 

UND 100 164,50 16.450,00 

26 

CUMBUCA/TIGELA DE PLÁSTICO - Fabricado em 
polipropileno, BMC ou SMC; Virgem de 1 0 uso; Com abas 
(prato e cumbuca); Paredes internas e externas lisas; Sem 
reentrâncias ou ressaltos; Empilhável (prato e cumbuca)', 
Formato arredondado (para não possibilitar o acúmulo de 
resíduos); Atóxica e pigmentação homogênea em toda a 
peça, conforme normas da Anvisa quanto a metais pesados; 
Acabamento fosco ou micro texturizado; Resistente à 
temperatura de 1000 Celsius, por no mínimo 20 minutos; 
Possibilidade de reposição; Possibilidade de lavagem em 
máquina lava louças; Cor "azul escolar referência 125Y7/12; 
Tolerância +/-10%; Durabilidade mínima de 3 anos. Altura 
55 mm, Espessura 3 mm; diâmetro da boca 100 mm; 
Capacidade 350ml. 

UND 9000 3,71 33.390,00 

27 
CUSCUZEIRA EM ALUMÍMO, 14 litros, no 30, composta 
por canecão de alumínio reforçado, e alças de alumínio 
fundido, com suporte peneira para fácil manejo e tampa em 

UND 48 88,98 4.271,04 
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alumínio. Diâmetro da boca: 30 cm; Altura: 33,5 cm; 
Diâmetro do suporte: 22 cm; Altura do suporte: 19 cm. 

28 

CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO - Capacidade 05 litros, em 
alumínio polido, linha industrial, Corpo inteiriço. Com base e 
tampa. Com alças laterais em alumínio. Espessura mínima: 
3 milímetros. Com acabamento perfeito, isento de cantos 
vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer outros 
defeitos prejudiciais à sua utilização. 

UND 25 46,54 1.163,50 

29 

ESCORREDOR DE ARROZ - Escorredor de arroz linha 
hotel; Feito todo em alumínio; Com bordas laterais dobradas 
e alças para firmeza e segurança no uso; Usado para 
escorrer arroz em maiores quantidades, Medidas: Altura: 
26,5cm; Diâmetro: 52cm. 

UND 110 72,99 8.028,90 

30 

ESCORREDOR PARA 60 PRATOS - Produzido em aço 
inox, material de alta resistência, fácil limpeza, suporta altas 
temperaturas, com 3 Andares (2 para Pratos e 1 para Copo). 
Dimensões: Altura: 64 cm; La ura: 33 cm e Comprimento: 
100 cm  

UND 60 379,29 22.757,40 

31 

ESTRADO PLASTICO 50cm x 50cm x 5cm - Estrado 
modular em polietileno de alta densidade, resistente a 
temperatura de refrigeração na cor branca, material não 
reciclado, leve e resistente. Fácil higienização e resistente a 
produtos químicos. Resistência contra deformações, 
impactos e quedas. Com acabamento perfeito, isentas de 
cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Ser passível de 
ser -reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

UND 240 34,30 8.232,00 

32 

FACAS DE INOX PARA CORTES 08 POLEGADAS - 
Lâmina em aço inox AISI 420 temperado; Cabo com perfeita 
ergonomia, anatômico em propileno atóxico injetável, cabo; 
e lâmina alinhados fabricado em aço AISI 430. Lâmina fio 
liso ou serrilhado, conforme descrição, fabricada em aço 
inox AISI 420 temperado. Lâmina totalmente dentro do cabo, 
lâmina e cabo alinhados com superfície lisa (livre de 
microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente 
à corrosão e acidez. Não tóxica estável e não absorvente 
sob condições de uso. Não deve "emprestar" odor, cor ou 
gosto aos alimentos e nem contribuir para a adulteração dos 
mesmos. Resistente a máquina lava lousa. 

UND 200 19,38 3.876,00 

33 

FILTRO 7" CARBON BLOCK POU OIJ POE (COR AZUL) 
S/TORNEIRA - Filtro sem torneira Eco Blue, Ideal para 
ponto de uso (POU), com sistema de filtragem através do 
seu elemento em Carbon Block, praticamente elimina as 
partículas sólidas, tais como areia, lodo e argila; Elemento 
Filtrante: ECB — 7; Conexões (entrada/saída): Rosca 
interna de %; Vazão nominal: 60 Uh; Vazão máxima: 300 
L/h; Pressão Min. de Operação: 2mca (19,6 kpa); Pressão 
Max. De Operação: 40mca (392 kpa); Temperatura de 
Trabalho: 50 a 500 C; Vazão máxima. 300 Uh; Pressão Min. 
De Operação: 2mca (19,6 kpa); Pressão Max. de Operação: 
40mca (392 kpa); Temperatura de Trabalho: 50 a 500 C; 

UND 63 117,27 7.388,01 
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Retenção de partículas: CLASSE C; Vida útil em litros: 4.000 
L; Volume de água a descartar antes do 1 0 uso: 15 L  

34 
GARRAFA TÉRMICA 12 LITROS - Com Torneira 
desmontável para higienização e Peso aproximado: 2 K e 
Pés retráteis 

UND 63 100,50 6.331,50 

35 

GARRAFA TERMICA 2,2 LITROS - Cobertura em verniz: 
não suja e nem deixa marcas; facilidade para servir; sistema 
de servir por alavanca com alta eficiência, serve até 400ml 
por acionamento; garrafa com ampola de inox inquebrável, 
para líquidos quentes e frios; corpo externo em aço 
inoxidável, acabamento escovado, tampa em polipropileno 
(pp). Alça retrátil para transporte. Possui base giratória. 
Eficiência térmica até 8 horas para líquidos quentes, e até 
12 horas ara líquidos frios. 

UND 63 198,50 12.505,50 

36 

LIXEIRA COM TAMPA E COM PEDAL COM 100 LITROS  
- Descrição: Cesto e tampa injetados em plástico 
polipropileno (PP) copolímero. O acionamento da tampa é 
feito através de pedal o que evita eventual risco de 
contaminação. Possui 2 rodas que facilita a locomoção do 
cesto. As rodas são confeccionadas em plástico 
polipropileno (PP) copolímero e policloreto de vinila (PVC). 
Pedal confeccionado com plástico resistente. Possui cantos 
arredondados e superfície polida para facilitar a limpeza e 
evitar o acúmulo de sujidade. Acompanha aro plástico 
confeccionado em polipropileno (PP) copolímero para 
fixação do saco de lixo. Capacidade: 100L. COR: BRANCA 

UND 120 291,57 34.988,40 

37 

PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS - Altura: 38,00 cm; 
Largura: 34,50 cm; Profundidade: 44,00 cm; Espessura: 3,5 
mm; Diâmetro: 29,60 cm; Peso (kg): 4,285; Tolerância: +1- 
10% 

UND 80 408,35 32.668,00 

38 

PLACA DE CORTE - TÁBUA DE CORTE PARA 
ALIMENTOS COR BRANCA - Construída em polipropileno 
virgem e inodora. Com aditivo bactericida. Com canaleta 
para escoamento de líquidos, fácil higienização e resistente 
a produtos químicos. Resistência contra deformações, 
impactos e quedas. Com acabamento perfeito, isentas de 
cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Ser passível de 
ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil. 
Tamanho: 30cm x 50cm  

UND 63 73,93 4.657,59 

39 

PLACA DE CORTE - TÁBUA DE CORTE PARA 
ALIMENTOS COR AZUL-Construída em polipropileno 
virgem e inodora. Com aditivo bactericida. Com canaleta 
para escoamento de líquidos. Fácil higienização e resistente 
a produtos químicos. Resistência contra deformações, 
impactos e quedas. Com acabamento perfeito, isentas de 
cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização. Ser passível de 
ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil. 
Tamanho: 30cm x 50cm. 

UND 63 73,93 4.657,59 
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40 

PLACA DE CORTE - TÁBUA DE CORTE PARA 
ALIMENTOS COR VERMELHA - Construída em 
polipropileno virgem e inodora. Com aditivo bactericida. 
Com canaleta para escoamento de líquidos, fácil 
higienização e resistente a produtos químicos. Resistência 
contra deformações, impactos e quedas. Com acabamento 
perfeito, isentas de cantos vivos ou rebarbas em suas 
arestas ou quaisquer outros defeitos prejudiciais à sua 
utilização. Ser passível de ser reciclada mecanicamente ao 
fim de sua vida útil. Tamanho: 30cm x 50cm.  

UND 63 73,93 4.657,59 

41 

PLACA DE CORTE - TÁBUA DE CORTE PARA 
ALIMENTOS COR VERDE Construída em polipropileno 
virgem e inodora. Com aditivo bactericida. Com canaleta 
para escoamento de líquidos. Fácil higienização e resistente 
a produtos químicos. Resistência contra deformações, 
impactos e quedas, com acabamento perfeito, isentas de 
cantos vivos ou rebarbas em suas arestas ou quaisquer 
outros defeitos prejudiciais à sua utilização, Ser passível de 
ser reciclada mecanicamente ao fim de sua vida útil. 
Tamanho: 30cm x 50cm  

UND 63 73,93 4.657,59 

42 

PRATO PLÁSTICO - Fabricado em polipropileno, BMC ou 
SMC; Virgem de 1 0 uso; Com abas (prato e cumbuca); 
Paredes internas e externas lisas; Sem reentrâncias ou 
ressaltos; Empilhável (prato e cumbuca); Formato 
arredondado (para não possibilitar o acúmulo de resíduos); 
Atóxica e pigmentação homogênea em toda a peça, 
conforme normas da Anvisa quanto a metais pesados; 
Acabamento fosco ou micro texturizado; Resistente à 
temperatura de 1000 Celsius, por no mínimo 20 minutos; 
Possibilidade de reposição; Possibilidade de lavagem em 
máquina lava louças; Cor "azul escolar referência 125Y7/12; 
Tolerância +1-10%; Durabilidade mínima de 3 anos. Altura 
32 mm, Espessura 2,5 mm; Largura da aba 15 mm; diâmetro 
da boca 195 mm; Diâmetro Base: 127mm Ca acidade 
600ml. 

UND 8000 2,32 18.560,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO LOTE II R$ 281.071,46 

(Duzentos e oitenta e um mil setenta e um reais e quarenta e seis centavos) 

 

Valor total estimado: R$ 969.219,40 (novecentos e sessenta e nove mil duzentos e dezenove 

reais e quarenta centavos).  
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ANEXO 02 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA SEDUC Nº ___/2023 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor) 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto da presente licitação Pregão, na Forma 
Eletrônica SEDUC nº 009/2023, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e 

seus anexos. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

 NOME DA EMPRESA:    CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 REPRESENTANTE e CARGO:   CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

 ENDEREÇO e TELEFONE:   AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.  

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

   CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

PRAZO DE GARANTIA 

A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento 

def initivo do objeto pela Contratante.  

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

De acordo com o especif icado no Anexo 01, deste Edital.  

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, f iscais e comerciais, assim como despesas 

com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.  

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.  

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ 

DECISÃO.  
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ANEXO 03 

 

SOLICITAÇÃO DE CADASTRO AO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DA BOLSA NACIONAL 

DE COMPRAS “BNC” E DE INTERMEDIAÇÃO DE OPERAÇÕES  

Natureza do Licitante (Pessoa física ou jurídica)  

Nome:(Razão Social)    

CNPJ:    (  ) ME/ EPP                   

Endereço:     

Complemento:   Bairro:   

Cidade:   UF:   

CEP:   Inscrição estadual:   

Telefone comercial:      

Representante legal:   E-mail*:   

RG:   Emissor:   

CPF:     

Celular:   Data de nasc:    

Responsável Financeiro:   Telefone:   

e-mail f inanceiro:      
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e-mail (                                                ) no qual gostaria de receber informativo de editais.  

Para tanto será necessário efetuar o cadastro, afim de receber os editais 

*o e-mail obrigatoriamente, deverá do representante legal da empresa   

1. Por meio da presente solicitação, o Licitante acima qualif icado manifesta sua adesão ao 
Regulamento do Sistema Eletrônico de Pregões Eletrônicos da Bolsa Nacional de Compras “BNC”, do 

qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade com as disposições que seguem.   

2. São responsabilidades do Licitante:   

i. Tomar conhecimento e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos 

quais venha a participar;   

ii. Observar e cumprir a regularidade f iscal, apresentando a documentação exigida nos edit ais 

para f ins de habilitação nas licitações em que for vencedor;   

iii. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto nos Estatutos Sociais e nas demais 

normas e regulamentos expedidos pela Bolsa Nacional de Compras “BNC”, dos quais declara ter pleno 
conhecimento; iv. Designar pessoa responsável para operar o Sistema Eletrônico de Licitações, e se 

responsabilizar por todos os dados do cadastro realizado no sistema; e   

3. O Licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o 
pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo III do Regulamento Sistema 
Eletrônico de Licitações da Bolsa Nacional de Compras. 

 
4. O Licitante autoriza a Bolsa Nacional de Compras a expedir boleto de cobrança bancária 
referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Anexo III do 

regulamento. 
 

5. A presente solicitação de adesão é válida conforme escolha do licitante, podendo ser rescindido 

ou revogado, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante comunicação expressa, sem prejuízo das 

responsabilidades assumidas durante o prazo de vigência ou decorrentes de negócios em andamento.    

   

Local e data: ___________________________/_______ de _____________ 20_____.  

 

 

 

 Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com f irma reconhecida em cartório por verdadeiro)  
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ANEXO 04 

  

FORMA DE PAGAMENTO DA TAXA DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 

  

PARA FORNECEDORES:   

A BNC – Bolsa Nacional de Compras exerce o direito do determinado no Art. 5º da Lei 10.520/2002. 
que diz “para se ressarcir dos custos de utilização de recursos da tecnologia da informação” e para o 

fornecimento do sistema operacional “robusto”, a ferramenta disponibiliza hospedagem de dados e 
serviços, utilizando-se da mais moderna tecnologia de computação em nuvem, bem como o 
armazenamento de arquivos e dados. Promovendo atualizações constantes por meio de 

desenvolvimento de novos recursos. Fornecendo uma ferramenta ágil e completa de pesquisa de 
editais e dados, suporte web personalizado ao usuário fornecedor, com orientações nas dúvidas sobre 

o sistema e sobre o edital.  

Por estes serviços prestados serão cobradas “taxas” a critério e escolha de cada par ticipante 

O treinamento da ferramenta poderá ser solicitado previamente com dia e hora marcada.   

Pelos produtos e resumo dos serviços relacionados a BNC apresenta a seguintes planos de 

pagamento:   

  PLANO DE ADESÃO A:    R$ 98,10 única participação por edital. 

 PLANO DE ADESÃO B:    R$ 135,00 mensal 

A BNC poderá alterar ou reajustar os valores sem qualquer aviso prévio. Assim como apresentar uma 

nova tabela de cobrança.  

 Plano de Adesão A, esse plano é exclusivamente para uma única participação.  

Plano de Adesão B, o respectivo contrato é mensal a contar da data da sua contratação.  

O não pagamento estará sujeito a multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como 
inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/ SERASA e OUTRO) e cadastro dos 
inadimplentes da Bolsa Nacional de compra e ao automático cancelamento de sua Senha ou de 

Chave Eletrônica.    

A cobrança do plano de adesão, será emitida no momento do cadastro através de “boleto bancário”.  

A liberação do sistema mediante a transferência bancária, se dará através do envio do comprovante 

para o e-mail f inanceiro@bnc.org.br. A liberação irá ocorrer em até 24 horas.    
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Para que a liberação ocorra também será necessário a documentação estar anexada ao sistema, com 
reconhecimento de f irma e procurações (se for o caso).  E o envio dos originais  no prazo de 10 dias a 

contar da data da assinatura.  

Nenhum documento vencido ou com autenticação com data superior a 6 (seis) meses será aceita.    

 

Local e data: ___________________________/_______ de _____________ 20_____.  

   

 

________________________________________________________________________________  

Representante Legal: (Assinaturas autorizadas com firma reconhecida em cartório por 

verdadeiro)  

 

  



 
 

 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
Secretaria de Educação 

 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 

 
PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC N° 013/2023             -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 009/2023 

ANEXO 05 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2023 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

(Nome da Empresa) 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada.  

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade Pregão Eletrônico nº _____________ instaurada pela Secretaria Municipal de Educação 

de ________, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas.  

Por ser expressão de verdade, f irmamos a presente. 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa p roponente e carimbada com 

o número do CNPJ. 
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ANEXO 06 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2023 

 

 

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

(Nome da Empresa) 

 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

 

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação 

no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

 

(Local e Data) 

 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

 

 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 

o número do CNPJ. 
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ANEXO 07 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº ____/2023 

 

DECLARAÇÃO DE MENORES 

(Nome da Empresa) 

 

CNPJ/MF Nº ________________________________________________________, sediada 

 

(Endereço Completo) 

Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854,  

de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal nº 8666/93. 

(Local e Data) 

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante) 

OBS.  

1) Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o 

número do CNPJ. 

2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.  
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ANEXO 08 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº _____/2023 

 

DECLARAÇÃO ME/EPP 

 

 

Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Tributação de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte. (Na hipótese do licitante ser ME ou EPP) 

 

(Nome da empresa), CNPJ / MF nº, sediada (endereço completo) Declaro (amos) para todos os fins de 

direito, especif icamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) sob 

o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006 

 

 

______________________________________________________________ 

Local e data 

 

 

 

______________________________________________________________ 

Nome e nº da cédula de identidade do declarante 
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ANEXO 09 

 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº _____/2023 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

 

Declaramos para f ins de atendimento ao que consta do edital do Pregão...............................da 

Secretaria Municipal de Educação do Paulista, que a 

empresa............................................................tomou conhecimento do Edital e de todas as condições 

de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer 

material de qualidade, sob as penas da Lei.  

 

Local e data: 

 

Assinatura e carimbo da empresa: 



 
 

 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
Secretaria de Educação 
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ANEXO 10 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº _____/2023 

 

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO 

(Razão Social)  ___________________________________________________________________ 

CNPJ/MF Nº ______________________________________________________________ 

 Sediada_______________________________________________________ 

(Endereço Completo) 

Declara, sob as penas da lei, que na qualidade de proponente de procedimento licitatório sob a 
modalidade_______________nº_______, instaurada pelo Município de _________, não integra nosso 
corpo social, nem nosso quadro funcional empregado público ou membro comissionado de órgão direto 

ou indireto da Administração Municipal. 

Por ser verdade, f irmamos o presente. 

Data _______ 

Local________________ 

Nome do declarante _________________ 

RG____________________ 

CPF___________________ 

OBS. Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com 

o número do CNPJ. 
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_______________________________________________________________________ 
 

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 90 – Centro – Paulista –PE 
CEP: 53.401-460 - CNPJ: 10.408.839/0001-17 
E-mail: gabinete.da.secedu@edu.paulista.pe.gov.br 

 
PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC N° 013/2023             -           PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 009/2023 

ANEXO 11 

PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 013/2023 

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 009/2023 
 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEDUC Nº _______/2023 
 
 

Aos _______ (POR EXTENSO) dias do mês de __________ de 2023, de um lado a Prefeitura Municipal 

do Paulista, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, localizada à Av. Marechal 

Floriano Peixoto, S/N – Centro – Paulista-PE, neste ato representado pelo Secretário, Dr. José Geraldo 

de Araújo Lima, brasileiro, Casado, Contador, nomeado por meio da Portaria Nº 006/2022, datada em 

05/01/2022, portador da Carteira de Identidade nº 2170144 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 

283.026.994-20, que no uso de suas atribuições legais, neste ato denominados simplesmente ÓRGÃO 

GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO 

SEDUC Nº 009/2023 e de outro lado, a(s) Empresa(s) adjudicatária(s) nos Itens abaixo, Homologada 

em _____/______/2023, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a 

presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do 

Decreto nº 7892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, com as 

alterações do Decreto nº 4.342, de 23 de agosto de 2001, observadas condições estabelecidas no ato 

convocatório e consoante as Cláusulas que se seguem: 

 
1 – DO OBJETO: Registro de preço consignado em Ata para futura aquisição com entrega parcelada, 
de eletrodomésticos, equipamentos e utensílios diversos destinados às Cozinhas das Unidades 

Escolares deste Município. 
 
1.1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, f ica(m) registrado(s) na 

Secretaria Municipal de Educação do Paulista – PE, observada a ordem de classif icação, os preços 
do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de fornecimento, 
nas condições estabelecidas no ato convocatório.  

 
1.2 – Fornecedor 
 

Empresa _________________________________, CNPJ Nº ________________________, com 
sede à _______________________, CEP: ________________, Telefone (_____) 
__________________, Fax (____) _____________, representada por seu (sua) __________, Sr(a) 

______________________, (nacionalidade, e estado civil), residente e domiciliado(a) em 
______________________, RG Nº _________ (órgão emissor), CPF/MF Nº ___________________.  
 

Valor Total registrado: R$ ___________________ (POR EXTENSO).  
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. MARCA 
VALOR 

UNIT. R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 
      

VALOR TOTAL R$  

 



 
 

 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
Secretaria de Educação 
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2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será 
formalizado pela Secretaria Municipal de Educação do Paulista ou Interessados mediante assinatura 

de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 
009/2023. 
 

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de 
Registro de Preços e Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 009/2023. 
 

2.2 – O(s) fornecedor(es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, f ica(m) obrigado(s) a 
atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.  
 

3 – DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Secretaria Municipal de Educação do Paulista 
adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.  
 

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão 
divulgados no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco).  
 

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Art. 17 do Decreto nº 7.892/2013, os 
preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles existentes no 
mercado, cabendo à SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO convocar os fornecedores 

registrados para negociar o novo valor. 
 
4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Secretaria Municipal de 

Educação do Paulista poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para 
oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse f im.  
 

4.2 – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata d e Registro de Preços, 
ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.  
 

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de 
mercado efetuada pela Secretaria Municipal de Educação do Paulista à época da licitação, bem como 
eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.  

 
5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) 
meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 
6 – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO: O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

6.1 – descumprir as condições da Ata de Registro de Preços.  

6.2 –não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido 

pela Administração, sem justif icativa aceitável. 

6.3 – não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; 

6.4 – tiver presente razões de interesse público. 

6.4.1 – O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e 

a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão 

gerenciador. 



 
 

 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
Secretaria de Educação 
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6.4.2 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência 
de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes 

de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.  

7 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de 
Registro de Preços na imprensa of icial, que é condição indispensável para sua ef icácia, será 

providenciada pelo Órgão Gerenciador até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 
 

8 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento será 
o Foro da Comarca do Paulista, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 

E, por estarem assim justos e Contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para todos os f ins previstos em direito. 
 

 
 
 

 
José Geraldo de Araújo Lima 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

(Representante) 
(Razão Social) 

EMPRESA REGISTRADA 
 
 

 
 
  



 
 

 

 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 
Secretaria de Educação 
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ANEXO 12 

MINUTA DE CONTRATO SEDUC N.º _____/2023 

 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DO 

PAULISTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO PAULISTA/PE, E A 

EMPRESA _________________________,  

INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº ______, CONFORME 

PROCESSO LICITATÓRIO SEDUC Nº 013/2023,  

PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC Nº 009/2023, ATA 

DE REGISTRO DE PREÇOS SEDUC N° ____/2023. 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e 

Foro da Comarca do Paulista, Estado de Pernambuco, localizada à Av. Agamenon Magalhães, S/N, 

Centro, Paulista-PE, inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº 10.408.839/0001-17, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, localizada à Av. Marechal Floriano Peixoto, S/N – Centro – Paulista-PE, 

neste ato representado pelo Secretário, Dr. José Geraldo de Araújo Lima, brasileiro, Casado, Contador, 

nomeado por meio da Portaria Nº 006/2022, datada em 05/01/2022, portador da Carteira de Identidade 

nº 2170144 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.026.994-20, no uso da atribuição que lhe confere 

o ORIGINAL, neste ato denominada simplesmente CONTRATANTE e a empresa __________, inscrita 

no CNPJ sob o n° __________, estabelecida à Rua ________, N° _____, BAIRRO, CIDADE/UF, CEP 

______, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) ______________, RG n° _______ ÓRGÃO 

EXPEDIDOR, CPF n° _______________, doravante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e 

avençado o presente instrumento contratual, de acordo com Processo Licitatório SEDUC nº 013/2023, 

Pregão Eletrônico SEDUC nº 009/2023, e mediante as seguintes cláusulas e condições que 

mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a f ielmente cumprir, por si e seus sucessores . 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

O presente Contrato tem por objeto a aquisição de eletrodomésticos, equipamentos e utensílios 
diversos destinados às Cozinhas das Unidades Escolares deste Município , de acordo com 
especif icações, quantitativos e condições constantes no Edital do Pregão supracitado e seus Anexos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO 
 

Os valores atribuídos individualmente pela aquisição objeto da presente contratação serão os 
seguintes: 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. MARCA 
VALOR UNIT. 

R$ 
VALOR 

TOTAL R$ 

      
VALOR TOTAL R$  

 
Atribui-se ao presente contrato o valor total de R$ ____________, (POR EXTENSO).  

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Estão inclusas no valor acima todas as despesas necessárias, tais como: mão -
de-obra, tributos, emolumentos, despesas indiretas, encargos sociais ou quaisquer outros gastos não 

especif icados, necessários ao perfeito cumprimento das obrigações constantes neste contrato;  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os preços estabelecidos neste Instrumento Contratual poderão vir a ser 

reajustados, após 12 (doze) meses, a partir da data limite para apresentação da proposta ou do 
orçamento a que essa se referir, utilizando-se, para tanto, até o limite do Índice de Preços ao 
Consumidor - IPCA, fornecido pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro que venha a substituí-lo. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 
 

Vincula-se a este Contrato o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO SEDUC N° 009/2023, seus Anexos e 
a Ata de Registro de Preços SEDUC N° ____/2023, bem como a Proposta readequada do vencedor.  
 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência do presente Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data da sua 

assinatura. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
 

O acompanhamento da execução desse Contrato f icará a cargo da SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, Contratante, mediante nomeação de servidores especialmente designados para este f im, 
nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO– Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências 

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

I. f iscalizar e atestar o fornecimento dos produtos, de modo que sejam cumpridas 

integralmente as condições estabelecidas neste Contrato;  

II.  comunicar eventuais falhas no fornecimento dos produtos, cabendo à CONTRATADA 

adotas as providências necessárias; 

III.  garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou fatos relevantes 

relacionados com o fornecimento dos produtos. 

IV. emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do contrato, 

em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo.  

PARÁGRAFO SEGUNDO - A f iscalização exercida pela CONTRATANTE não excluirá ou reduzirá a 
responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DO GESTOR DO CONTRATO 
 

Durante a vigência desse contrato, a gestão será de responsabilidade da (o) Sr.(a) _________,  
nomeado (a) pela portaria nº ________, emitida pela Secretaria de Educação, no que se refere a:   
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I. Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade, e 

encaminhar a solicitação de prorrogação;   
  
II. Verif icar se a entrega de materiais, será cumprida integral ou parceladamente;   

  
III. Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;   

  
IV. comunicar à unidade competente, formalmente, irregularidades cometidas passíveis de 
penalidade, após os contatos prévios com a contratada;  

  
V. solicitar à unidade competente esclarecimentos de dúvidas relativas ao contrato sob sua 
responsabilidade;  

  
VI. acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma f ísico -f inanceiro;   
  

VII. estabelecer prazo para correção de eventuais pendências  na execução do contrato e 
informar à autoridade competente ocorrências que possam gerar dif iculdades em relação a 
terceiros;   

  
VIII. Encaminhar à autoridade competente eventuais pedidos de modif icações no cronograma 
f ísico-f inanceiro, substituições de materiais e produtos, formulados pela contratada.  

  
IX. Na ausência temporária ou def initiva do f iscal titular, o Gestor deverá substituí-lo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
A CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

I. efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com o estabelecido na Cláusula Nona 

deste Contrato; 

II.  promover o acompanhamento e a f iscalização do fornecimento dos produtos, sob o 

aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio  as falhas detectadas; 

III.  comunicar prontamente à CONTRATADA, qualquer anormalidade no objeto deste 
instrumento de Contrato, podendo recusar o recebimento, caso não esteja de acordo com as 

especif icações e condições estabelecidas, no Termo de Referência - Anexo I do Edital de 

Pregão Eletrônico SEDUC N° 009/2023 e no presente Contrato; 

IV. notif icar previamente à CONTRATADA, quando da aplicação de penalidades. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 A CONTRATADA, durante a vigência deste Contrato, compromete-se a: 

I. manter as condições de habilitação e qualif icação exigidas durante toda a vigência do 
Contrato, informando à CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas 

condições;  

II.  atender as demais condições descritas no Termo de Referência (Anexo I do Edital 

de Pregão Eletrônico SEDUC N° 009/2023) e na Ata de Registro de Preços; 
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III.  responsabilizar-se pelo fornecimento dos produtos, objeto deste Contrato, 
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo 

ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas 
atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a 

terceiros. 

CLÁUSULA NONA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os produtos deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias corridos, contados a 

partir da expedição da Ordem de Fornecimento; 
 
Parágrafo segundo - A entrega deverá ser realizada de forma PARCELADA, no horário de 8:00h às 

12:00h e de 14:00h as 16:00h, em dias úteis nos locais indicados pela Secretaria de Educação, 
conforme endereços relacionados no Termo de Referência. 

QUANTO AO RECEBIMENTO: Os produtos serão recebidos: 

PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verif icação da conformidade do objeto 

contratual com as especif icações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE.  

DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento def initivo, após verif icação da qualidade 

do objeto, certif icando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente 
aceitação das notas f iscais pelo Gestor da contratação, devendo haver rejeição no caso de 
desconformidade; O recebimento def initivo deverá ser também atestado por comissão de, no mínimo, 

03 pessoas devidamente designada pela CONTRATANTE, conforme parágrafo 8º, do artigo 15 da Lei 

Federal nº 8666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com 

as especif icações deste Edital será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando- 
se o vencedor a substitui-los no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, sem ônus para a contratante 

sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Os produtos recusados que não forem retirados pela Contratada no prazo 

estabelecido serão descartados. 

PARÁGRAFO QUARTO – A Contratada garantirá a qualidade de cada unidade do Produto fornecido, 

obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danif icados em razão de transporte, descarga ou outra 

situação que não possa ser imputada à Administração.  

PARÁGRAFO QUINTO – A Contratada fará constar da nota f iscal os valores unitários e respectivos valores 

totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando -se para as 
inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos, assim como incluir, quando 

solicitado pelo CONTRATANTE; 

PARÁGRAFO SEXTO – Deverá constar tanto do recibo como do Termo de Recebimento Def initivo a 
assinatura do recebedor, devidamente identif icado por carimbo, manuscrito ou digitação, indicando 
inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a especif icação qualitativa 

e quantitativa do (s) item (ns) recebido e o local do recebimento;  

PARÁGRAFO SÉTIMO – O descumprimento de qualquer das determinações constantes dos itens acima 
conf igura inadimplemento contratual, ensejando o cancelamento do contrato, sem prejuízo das sanções 

administrativas, civis e criminais cabíveis  
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PARÁGRAFO OITAVO – Os produtos serão considerados como def initivamente recebidos depois de 
conf irmados em comparação com as especif icações ofertadas pela CONTRATADA em sua proposta e 

atestados pelo Setor demandante para tal f im. 
 

PARÁGRAFO NONO – Os produtos deverão estar em perfeito estado, invioláveis para uso, de acordo com 

todas as especif icações. Os produtos que estiverem em desconformidade com as especif icações 
deverão ser corrigidos ou substituídos no prazo de até 15 (quinze) dias após a comunicação à 
CONTRATADA. 

 
PARÁGRAFO DÉCIMO – Em conformidade com os artigos 73 e 75 da Lei nº 8.666/93, o objeto do presente 
Contrato será recebido pelo setor competente da CONTRATANTE no(s) local(is) estabelecidos no Termo 

de Referência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO  

 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da data de entrega e será realizado por meio de 
crédito em conta-corrente no domicílio bancário informado na proposta de preços, a seguir 

especif icado: 
 
BANCO 

AGÊNCIA N° 
CONTA CORRENTE N° 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ N° 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – No caso em que se verif icar que o documento de cobrança apresentado 

encontra-se em desacordo com o estabelecido, a documentação será restituída para as correções 
cabíveis, mediante notif icação, por escrito, contando-se novo prazo para pagamento a partir de sua 
reapresentação. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – A CONTRATANTE pagará as faturas somente à CONTRATADA, vedada sua 
negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária.  

 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA deverá apresentar ao 
CONTRATANTE a 1ª via da Nota Fiscal de Venda/Fatura juntamente com a comprovação de fornecimento. 

 
PARÁGRAFO QUARTO- Nos casos de eventuais atrasos no pagamento, por culpa única e exclusiv a da 
SEDUC, será devida atualização f inanceira dos valores a serem pagos, desde a data f inal do período 

de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo pagamento, mediante a aplicação da seguinte 
fórmula: 
 

EF = I x N x VP 
 
Onde: 

 
EF = Encargos f inanceiros 
I = Índice de atualização f inanceira  

N = Número dias entre a data prevista para o pagamento (adimplemento da parcela) e a data do efetivo 
pagamento 
VP = valor da parcela a ser paga 

 
PARÁGRAFO QUINTO - O índice de atualização f inanceira é apurado de acordo com a taxa anual de X %, 
da seguinte forma: 
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I = (X/100)    I = 0,0001644  

       365 
 
Parágrafo sexto - A atualização f inanceira devida conforme esta cláusula será incluída na nota 

f iscal/fatura do mês seguinte ao da ocorrência. 
 
Parágrafo sétimo - Em caso de erro ou omissão na nota f iscal/fatura ou em outro documento que o 

substitua, a atualização f inanceira somente será devida após as devidas retif icações ou substituição, 
não sendo computado o prazo de retif icações para efeito de atualização do valor a ser pago.  
 

Parágrafo oitavo - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos f iscais, o prazo de 
pagamento será contado a partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 

Parágrafo nono - Os preços pactuados poderão ser restabelecidos, para a manutenção do equilíbrio 
econômico-f inanceiro do contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente 
comprovado, por meio de planilha analítica e documentação hábil, e atendidos todos os ditames legais 

concernentes. 
 
Parágrafo décimo - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto pendente de 

liquidação qualquer obrigação f inanceira decorrente de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito a reajustamento de preços.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão alocados neste exercício, à conta da CONTRATANTE, na 

seguinte classif icação orçamentária: 
 

ÓRGÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PROGRAMA DE TRABALHO ELEMENTO DE DESPESA 

    

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do valor 
corrigido do Contrato não caracteriza sua alteração, podendo ser registrado por simples apostila, 

dispensando a celebração de aditamento, consoante faculdade inserta no art. 65, § 8º da Lei nº 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 
 
 A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões do objeto deste Contrato que se 

f izerem necessários, até o limite facultado pela regra do Parágrafo 1º, artigo 65 da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre 
os celebrantes, nos termos do Parágrafo 2º, Inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida 

pela Lei nº 9.648/98. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Os preços não serão reajustados durante o período de validade da Ata de Registro 

de Preços, ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis a espécie.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES  

Pela inexecução total ou parcial deste instrumento de contrato, a CONTRATANTE poderá garantida a 

prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta cometida:  
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I - advertência escrita: quando se tratar de inf ração leve, a juízo da f iscalização, no caso 
de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou, 

ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE, 

desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave; 

II - multas: 

III - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos;  

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida 
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Quem convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exig ida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou f raudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer f raude f iscal, f icará impedido de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo 
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais 

cominações legais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor correspondente a qualquer multa aplicada à CONTRATADA, garantida a 
observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá ser descontado de acordo com 
o parágrafo quarto desta Cláusula, ou descontada/executada do valor da garantia, ou ainda, a critério 

da CONTRATANTE, via recolhimento do valor ao Contratante, em até 10 (dez) dias após o recebimento 
da notif icação, f icando a CONTRATADA obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação 
da quitação da multa. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO –Decorrido o prazo de 10 (dez) dias para o recolhimento da multa, o débito será 
acrescido de 1% (um por cento) de mora por mês/f ração, inclusive referente ao mês da 

quitação/consolidação do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a 
data da notif icação, e, após este prazo, o débito será cobrado judicialmente.  

 

PARÁGRAFO QUARTO –No caso de a CONTRATADA ser credora de valor suf iciente, a CONTRATANTE 
poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito.  

 

PARÁGRAFO QUINTO - Se a multa aplicada for superior ao valor dos pagamentos eventualmente devidos, 
responderá a CONTRATADA pela sua diferença, podendo ser esta cobrada judicialmente. 

 

PARÁGRAFO SEXTO –As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta Cláusula poderão ser aplicadas 
juntamente com as do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de cinco dias úteis, nos termos do § 2º do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 

 
PARÁGRAFO SÉTIMO – A sanção estabelecida no inciso IV desta Cláusula é de competência exclusiva 
do Secretário Municipal de Educação, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 

prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos 
de sua aplicação, nos termos do § 3º, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
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PARÁGRAFO OITAVO – As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a 
CONTRATADA de ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos 

junto à CONTRATANTE, decorrentes das inf rações cometidas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 
 A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão pela CONTRATANTE. Os casos de rescisão 
contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurando o contraditório e a ampla defesa, com 

as consequências previstas abaixo. 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO –A rescisão contratual poderá ser: 

I - determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, e precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente, nos casos enumerados nos incisos I a 

XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93. 

II - amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência da CONTRATANTE. 

III – judicial, nos termos da legislação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Constituem motivos para rescisão do contrato os previstos no art. 78 da Lei nº 
8.666/93; 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO -Em caso de rescisão prevista nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, 
sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regulamente comprovados, 

quando os houver sofrido e, ainda, terá direito a devolução de garantia e pagamentos devidos pela 
execução do contrato até a data da rescisão; 

 

PARÁGRAFO QUARTO - A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 79 acarreta as conseqüências 
previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei nº 8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS 
 
A execução deste contrato, bem assim os casos nele omissos, regulam-se pelas cláusulas contratuais 

e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios de teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54 da Lei nº 8.666/93.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA ANÁLISE 
 
 A Minuta do presente Contrato foi devidamente analisada e aprovada pela Assessoria Jurídica da 

Secretaria Municipal de Educação do Paulista, conforme determina a legislação em vigor. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

 
A publicação resumida deste instrumento, na Imprensa Of icial, que é condição indispensável para sua 
ef icácia, será providenciada pela CONTRATANTE até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua 

assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a partir daquela data, nos termos do parágrafo 
único do art. 61 da Lei n° 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
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O Foro para dirimir questões relativas à presente contratação será o Foro da Comarca do 
Paulista/PE, com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) 

vias de igual teor e forma, para todos os f ins previstos em direito.  

 
 
 

Paulista – PE, ______ de __________ de 2023. 
 
 

 
 
 

 
José Geraldo de Araújo Lima 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CONTRATANTE 

(Representante) 
(Razão Social) 

CONTRATADA 
  
  

  
  

Nome completo 

GESTOR DO CONTRATO 

Nome completo 

FISCAL DO CONTRATO 
 


