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  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 – SRP 

EDITAL 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que O MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS, por 
meio do Pregoeiro e equipe de apoio designados pela Portaria nº 001/2022, sediado na Rua Dr. Sebastião 
da Hora, nº. 404, Centro, Porto de Pedras – AL, realizará licitação, para registro de preços, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço por item, sob a forma de 
aquisição parcelada nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 14 de 31 de 
Julho de 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas no Edital.  

Data da sessão: 11/05/2022 

Horário: 10:00h 

Recebimento de Propostas: Até às 09:30h 

Local: https://bnccompras.com 

1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da licitação é a escolha das propostas mais vantajosas para o Registro de Preços visando 
a contratação de empresa para futuro e eventual Fornecimento de Brinquedos, Mobiliários e 
Complementos, todos Fabricados em Eucalipto Tratado em Autoclave para Montagem em Escolas, 
Parques, Praças e Espaços Urbanos, conforme as condições e especificações estabelecidas no anexo I 
deste edital 

1.2. A licitação será dividida por lote, conforme tabela constante do Termo de Referência. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do lote, observadas as exigências contidas no 
Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DO CREDENCIAMENTO 
2.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao 
Pregão. 

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes 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. 

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção 
ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

2.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 
3.1. Poderão participar do Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
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3.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

3.3.2. Que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s); 

3.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber 
citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

3.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou 
liquidação; 

3.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

3.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão 
nº 746/2014-TCU-Plenário). 

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante registrará, em campo próprio do sistema 
eletrônico, as seguintes declarações: 

3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando 
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

3.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

3.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está 
em conformidade com as exigências editalícias; 

3.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  

3.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, 
XXXIII, da Constituição; 

3.4.6. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

3.4.7. Que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 
ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, 
atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 
1991. 

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e no Edital. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. 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 abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no Edital, ocorrerá por 
meio de chave de acesso e senha. 

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 
nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à 
qualificação econômica financeira, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 
constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º 
da LC nº 123, de 2006. 
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4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

4.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 
da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de 
lances. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

5.1.1. Valor unitário e total 

5,1,2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 
Referência. 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento 
dos bens. 

5.4. 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. 

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

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a 
fiscalização 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 agentes públicos responsáveis e da empresa 
Contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por 
sobrepreço na execução do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
6.1. A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário 
e local indicados no Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contenham vícios insanáveis ou não 
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances. 
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6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. 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.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lancede valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá ser de 
valor de R$ 1,00 (Um real). 

6.9. A(s) licitante(s) vencedora(s) que apresentar preços com desconto acima de 50% do valor estimado 
para o(s) lote(s) desejado(s), terão que apresentar (anexar ao sistema)  no prazo de até 01 (uma) hora, as 
planilhas de custos juntamente com as notas fiscais comprovando a exequibilidade dos preços ofertados, 
para fins de habilitação. 

6.10. A(s) Licitante(s) vencedora(s), quando da homologação do resultado, deveram aplicar a equidade 
na adequação dos preços ao valor contratado, aplicando-se percentual idêntico para todos os itens 
descritos em cada lote até alcançar o valor contratado, ficando, vedado a utilização de percentual diferente 
para cada item cotado. 

6.11. 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. 

6.12. 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. 

6.13. 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. 

6.14. 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. 

6.15. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 

6.16. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 

6.17. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro; 

6.17.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema. 

6.18. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  

6.19. Durante o transcursoda sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.20. 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.  
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6.21. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no chat. 

6.22. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido no Edital e seus anexos.  

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

6.24. 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 verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará 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 classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006. 

6.25. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima damelhor proposta ou lance serão consideradas 
empatadas com a primeira colocada. 

6.26. A melhor classificada 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. 

6.27. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 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 classificação, para 
o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.28. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.29. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.30. 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 
bensproduzidos: 

6.30.1. no pais; 

6.30.2. por empresas brasileiras;  

6.30.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.30.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas 
na legislação. 

6.31. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas. 

6.32. 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 no Edital. 

6.32.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

6.32.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (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 confirmação daqueles exigidos no Edital e já 
apresentados.  
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6.33. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à compatibilidade do preço em relação ao máximo aceitável para contratação, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 20 do Decreto n.º 68.118, de 2019.  

7.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 
percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão 
do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 
7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior ao preço 
máximo aceitável, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
7.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços total 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.  
7.4. 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; 

7.5. Na hipótese de necessidade de realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, 
o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

7.5.1. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 
funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.5.1.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do 
licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

7.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário 
para a continuidade da mesma. 

7.8. 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 no Edital. 

7.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, deverá 
negociar com o licitante para que seja obtida melhor proposta. 

7.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

7.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

7.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 
observado o disposto no Edital. 

8. DA HABILITAÇÃO  
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará 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: 

8.1.1. SICAF; 



 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS 

Rua Dr. Sebastião da Hora, 404 - Centro 
Porto de Pedras - Alagoas 

CEP: 57945-000 – CNPJ: Nº 08.629.446/0001-91 
Email: prefeiturapp1720@gmail.com  

 
 

 
8.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União; 

8.1.3. Cadastro das Empresas Inidôneas, Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS, mantido 
pela Controladoria Geral do Estado de Alagoas; 

8.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

8.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

8.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

8.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição 
de participação. 

8.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio do 
SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista e à qualificação econômica financeira. 

8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para que estejam 
vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da 
proposta, a respectiva documentação atualizada. 

8.2.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos 
sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) 
certidão(ões) válida(s). 

8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em 
formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

8.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital. 

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

8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

8.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento 
dessas contribuições. 

8.7. Ressalvado o disposto no item 8.2.1, os licitantes deverão encaminhar, nos termos do Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

8.8. Habilitação jurídica:  
8.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 

8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade 
no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
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8.8.3. 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; 

8.8.4. 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, filial ou agência; 

8.8.5. 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; 

8.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.8.7. No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, 
outros documentos definidos pelaSecretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário; 

8.8.8. No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 
qualificação como produtor rural pessoa física. 

8.8.9. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; 

8.8.10. No caso de exercício de atividade de fornecimento de combustíveis e lubrificantes autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente.  

8.8.11. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

8.9. Regularidade fiscal e trabalhista: 
8.9.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 
conforme o caso; 

8.9.2. Prova de regularidade fiscal 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; 

8.9.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.9.4. 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; 

8.9.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.9.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
8.9.6.1. 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;  
8.9.7. Alvará de funcionamento expedido pela Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante; 

8.9.8. Alvará Sanitário expedido pelo órgão fiscalizador Estadual e/ou Municipal (Vigilância Sanitária) do 
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

8.9.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 
8.10. Qualificação Econômico-Financeira: 
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8.10.1. Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa jurídica e do âmbito federal, com data não superior a 30 (trinta) dias corridos 
da data de realização do Pregão; 

8.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando 
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, acompanhado pela Certidão de 
Regularidade Profissional do responsável pela contabilidade da empresa; 

8.10.2.1. Para as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), quanto a comprovação 
da qualificação econômica financeira, dispensar-se-á o subitem 8.10.2 deste edital, nos termos do Art. 27 da 
Lei Complementar 123/2006 e Art. 3º do Decreto Federal 8.538/2015. 

8.10.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

8.10.2.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social. 

8.10.2.3.1 Para as empresas que utilizam o sistema SPED, será dispensável o registro do Balanço 
Patrimonial e Demonstrações Contábeis na Junta Comercial do Estado 

8.10.2.4. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última 
auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, 
sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador; 

8.11. Qualificação Técnica: 
8.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos 
compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica, 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado de 02 (duas) notas fiscais por 
atestado. 

8.12. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 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. 
8.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que 
atenda a todas as demais exigências do edital. 

8.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 

8.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal 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 justificativa. 

8.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, sendo facultada a convocação dos 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.16. 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. 

8.17. 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 no Edital. 

8.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 
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da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 
subsequente. 

8.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 (duas) 
horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

9.1.1. 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; 

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

9.2. A proposta final 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. 

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedência, vinculam a Contratada. 

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o 
valor total em algarismos e por extenso. 

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os primeiros; no caso 
de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto do Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 
pena de desclassificação. 

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela 
que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10. DOS RECURSOS 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada 
como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de, no mínimo, 
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. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 
de admissibilidade do recurso: sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação; 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência 
desse direito. 

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando 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. 

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

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante no Edital. 
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11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1. 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. 

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 
fiscal 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.  

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

11.2.1. A convocação se dará de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo 
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
12.1. 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. 

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  
13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 

14. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
14.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir 
da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se 
nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.  

14.2. 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 
correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e 
devolvida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de seu recebimento. 

14.3. 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. 

14.4. 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. 

14.4.1 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 classificação do certame. 

14.5.  A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta a este 
Município, desde que devidamente comprovada a vantagem.  

14.5.1 Os órgãos e entidades que não participaram do presente Registro de Preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços oriunda deste certame, deverão manifestar seu interesse junto ao 
Município, para que esta indique as possíveis fornecedoras e respectivos preços a serem praticados, 
obedecida à ordem de classificação.  
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14.5.2 Caberá a fornecedora beneficiária da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independentemente dos quantitativos 
registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 
14.5.3 Os prazos e limites pertinentes de Adesão a Ata de Registro de Preços oriunda do presente 
processo, e demais situações correlatas serão regidos pelo que determina o Decreto Federal nº. 7.892, DE 
23 DE JANEIRO DE 2013. 

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 
15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

15.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias, 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 no 
Edital.  

15.2.1. 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 15 (quinze) dias, a contar da data de seu 
recebimento.  

15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação 
justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

15.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica o reconhecimento de que: 

15.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as 
disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

15.3.2. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

15.3.3. 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. 

15.4. A contratação tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contado da data de 
publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas 
pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993 

15.5. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF e aos demais cadastros 
previstos no subitem 8.1. do edital, para identificar eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar 
com o Poder Público. 

15.5.1. Na hipótese de irregularidade, a Contratada deverá regularizar a sua situação no prazo de até 05 
(cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

15.6. 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. 

15.7. 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 e demais cominações legais cabíveis, poderá convocar outro licitante, respeitada a 
ordem de classificação, para, após a comprovação das condições de habilitação, analisada a proposta e 
eventuais documentos complementares e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de 
preços. 

16. DO REAJUSTE 
16.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência. 
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17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 
17.1. As regras acerca do recebimento do objeto e doacompanhamento e fiscalização do contrato são as 
estabelecidas no Termo de Referência. 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, DA CONTRATADA E DO PAGAMENTO 
18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
18.2. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência. 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
19.1. Pratica atoilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a Contratada que:  

19.1.1. Não assinar o contrato ou a ata de registro de preço; 

19.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 

19.1.3. Apresentar documentação falsa; 

19.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 

19.1.5. Não mantiver a proposta; 

19.1.6. Falhar na execução do contrato; 

19.1.7. Fraudar a execução do contrato; 

19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.9. Declarar informações falsas; e 

19.1.10. Cometer fraude fiscal. 

19.2. As sanções do subitem 19.1. também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva em pregão 
para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou com 
justificativa recusada pela administração pública. 

19.3. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas, sem 
prejuízo da possibilidade de rescisão contratual, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do Decreto nº 
68.119, de 2019: 

19.3.1. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus 
sistemas cadastrais de fornecedores, por prazo não superior a 5 (cinco) anos; e 

19.3.2. Multa. 

19.4. A multa pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as sanções de impedimento de licitar e 
contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos seus sistemas cadastrais de fornecedores, 
sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

19.5. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de ato ilícito tipificado 
pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do 
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração 
de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

19.5.1. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Estadual resultantes 
de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

19.6. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do infrator, 
o Estado de Alagoas ou a Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 
do Código Civil. 
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19.7. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto no Decreto nº 68.119, de 2019, e subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 2000. 

19.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a natureza e a 
gravidade do ato ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato ilícito ocasionar aos serviços e aos 
usuários, a vantagem auferida em virtude do ato ilícito, as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes e 
os antecedentes do infrator, observado o princípio da proporcionalidade. 

19.9. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro das Empresas Inidôneas, Suspensas e 
Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS. 

20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  
20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 

20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em 
relação ao licitante melhor classificado. 

20.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante 
vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a 
fase competitiva. 

20.4. Esta ordem de classificação 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. 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá impugnar o Edital. 

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, no próprio sistema, no endereço indicado 
no Edital, ou por petição dirigida ou protocolada na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Dr. 
Sebastião da Hora, 404 – Centro, Porto de Pedras – AL 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e seus anexos, decidir 
sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação. 

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

21.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no endereço indicado no Edital. 

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do 
edital e dos anexos. 

21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

22.2. Não havendo sido informada data e horário, ou não continuada a sessão na data e horário 
informados, o reinício da sessão somente ocorrerá depois da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 
participantes no chat e no Diário Oficial do Estado, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis. 
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22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 

22.4. 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 eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

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

22.6. 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 finalidade e a segurança da contratação.  

22.7. 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. 

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos no 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. 

22.9. 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. 

22.10. Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerão as do Edital. 

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico https://bnccompras.com e também 
poderão ser lidos e/ou obtidos no sitio da Prefeitura Municipal de Porto de Pedras na Internet 
www.portodepedras.al.gov.br, ou no Setor de Licitações, à Rua Dr. Sebastião da Hora, nº. 404, Centro, 
Porto de Pedras – AL, em dias úteis, no horário das 08:00 as 12:00 horas. 

22.12. Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sitio 
da Prefeitura Municipal de Porto de Pedras na Internet www.portodepedras.al.gov.br, ou no Setor de 
Licitações, à Rua Dr. Sebastião da Hora, nº. 404, Centro, Porto de Pedras – AL 

22.13. Integram o Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.13.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

22.13.2. ANEXO II - Minuta de Ata de Registro de Preços; 

22.13.3. ANEXO III - Minuta de Termo de Contrato; 

22.13.4.  ANEXO IV – Modelo de Proposta de Preços 

 

 

PORTO DE PEDRAS/AL, 27 de abril de 2022. 
 
 

João Ricardo Barbosa Julião 

Pregoeiro 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 
 Contratação de empresa para o futuro e eventual Fornecimento de Brinquedos, Mobiliários e 
Complementos, todos Fabricados em Eucalipto Tratado em Autoclave para Montagem em Escolas, 
Parques, Praças e Espaços Urbanos de acordo com solicitação. 
 

2. DESTINAÇÃO 
Atendimento das famílias, crianças e alunos da rede de ensino municipal. 
 

3. JUSTIFICATIVA 
A presente aquisição visa o Fornecimento de Brinquedos, Mobiliários e Complementos, todos 
Fabricados em Eucalipto Tratado em Autoclave para Montagem em Escolas, Parques, Praças e 
Espaços Urbanos de acordo com solicitação, visando ampliar os espaços de convivência familiar e dar 
alternativas às crianças de uma diversão saudável, proporcionando bem estar às famílias 
portopedrenses. 
 

4.  DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS DE ENTREGAS E RECEBIMENTO  
4.1. As especificações constam do quadro abaixo: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNIT. (R$) 
MÉD. 

TOTAL (R$) 
MÉD. 

1 

BALANÇO SIMPLES, ocupando uma área de aproximadamente 1,8 x 1,5 m, 
confeccionado em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através 
de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro de 15 cm, composto por 
dois troncos cruzados de cada lado e outro interligando às duas traves, também com 
diâmetro de 15 cm. O assento deverá ser em deck de pinus Elliottii tratado, com 
espessura de 3,5 cm, medindo 50 cm de largura X 28 cm de profundidade (terá 
encosto, proteção lateral e frontal). O projeto, fabricação e montagem devem atender 
a norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a segurança de brinquedos de 
playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias 
agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou 
sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de 
não deixarem expostos aos usuários. As ferragens (barras roscadas, parafusos e 
arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. As 
cordas deverão ser 100% de poliéster multifilados, de 10 mm, na cor verde. Em todos 
os topos dos troncos não poderá ter placa de metal para prevenção de acidentes 
com as crianças. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies 
deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

unid. 15,00 R$2.932,03  R$              
43.980,45  

2 

BALANÇO  DUPLO,  ocupando  uma  área  de  aproximadamente  3,0  x  1,5m, 
confeccionado em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, através  
de  processo  de  autoclave,  utilizando  toas  com diâmetro  de  15cm, composto por 
dois troncos cruzados de cada lado e outro interligando às duas traves, também com 
diâmetro de15cm. O assento deverá ser em deck de pinus Elliottii tratado, com 
espessura de 3,5cm, medindo 50cm de largura x 28cm de profundidade (terá 
encosto, proteção lateral e frontal). O  projeto, fabricação e montagem devem atender 
a norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a segurança de  brinquedos de 
playground. Todas as conexões deverão ser  de embutir,  que  evitam protuberâncias  
agudas  ou  cantos  afiados. Os  parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou 
sextavados, galvanizados a fogo, que deverão  ser  escariados  e  cavilhados  a  fim  
de  não  deixarem expostos  aos usuários. As ferragens (barras roscadas, parafusos 
e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão  também  ser  galvanizadas  a  fogo.  
As  cordas  deverão ser 100% de poliéster multifilados, de 10mm, a cor verde. Em 
todos os topos dos troncos não poderá ter placa de metal para prevenção de 
acidentes com as  crianças.  Os  cantos e  bordas  deverão  ser  arredondados, e  as 
superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

unid. 25,00 R$4.317,75  R$           
107.943,75  
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3 

BARCO TARZAN – Playground composto de estrutura em formato de barco e 
casinha com acessórios todo fabricado com madeira de Pinus Elliottii tratado e  
Eucalipto  tratado  e  perfilado,  com  densidade  zero, ambos  provenientes  de áreas 
de reflorestamento. Medidas aproximadas: 7,80m de comprimento x 4,21 m de 
largura x 3,23m de altura. Estrutura para formação do barco com toras de diâmetro 
9cm e alturas diferentes, engastadas no solo. Casinha formada por 1 
tablado(1,20mx1,20mx2,00m  de  altura)  com  piso utilizando  réguas  de  pinus 
Elliottii  tratado.  1  ponto  pênsil  medindo  1,5  m  de  comprimento  x  0,75m de 
largura, fabricada com toras de madeira de eucalipto tratado e perfilado com diâmetro  
6cm,  fixadas através  de  cabos  de  aço  com  bitola  de  1/$,  1  rede  de escalada 
com cordas 100% poliéster multifilados no diâmetro de 14mm na cor verde, 2 
escorregas com comprimento de 1,60m fabricado em réguas de pinus elliottii tratado 
com  espessura  3,5c,  1 escada  em  toras  perfiladas  no  sentido vertical, 
encaixadas    umas  nas  outras  através  de  aberturas  realizadas  com serra copo 
nas bitolas exatas. 
Guarda corpo da ponte pênsil será com cordas poliéster   multifilados   de   diâmetro   
14mm   instalada   na posição   vertical espaçadas a 12cm. O projeto, fabricação e 
motagem devem atender a norma brasileira NBR  14350/99  que  diz  respeito  a  
segurança  de  brinquedos  de playground.   Todas   as   conexões deverão   ser   de   
embutir,   que   evitam protuberâncias  agudas  ou  cantos  afiados.  Os  parafusos 
deverão  ser  do  tipo cabeça   redonda   ou   sextavados,   galvanizados   a   fogo,   
que   deverão   ser escariados  e  cavilhados  a  fim  de  não  deixarem  expostos  
aos  usuários.  As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos 
equipamentos deverão  também  ser  galvanizadas  a  fogo.  As  cordas deverão  ser  
100%  de poliéster multifilados, de 10mm, a cor verde. Em todos os topos dos 
troncos não poderá ter placa de metal para prevenção de acidentes com as crianças. 
Os  cantos  e  bordas  deverão  ser arredondados,  e  as  superfícies  deverão  ter 
acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

unid. 12,00 R$16.917,50  R$           
203.010,00  

4 

CASA  DO  TARZAN  DUPLA,  ocupando  uma  área  de  aproximadamente  7,0  x 
2,5m, confeccionado em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero,  
através  de  processo  de  autoclave,  utilizando toras  com  diâmetro  de 04,06,09 e 
11cm, contendo uma plataforma coberta e uma descoberta com uma altura de 
aproximadamente 1,0m do solo, com piso utilizando réguas de pinus Elliottii  tratado  
com  medidas de  14cm  de  largura  x  3,5cm  de  espessura.  Na plataforma  
coberta,  o  telhado  será  em  réguas  de madeira  de  pinus  elliottii tratado  de  
espessura  0,8cm  com  encaixe  do  tipo  macho/fêmea.  Terão  02 escorregadores    
unificados,    em    deck    de    pinus    Elliottii    tratado    com comprimento 1,80m x 
0,9m de largura, 01 ponto pênsil com toras de madeira com diâmetro de 06cm , de 
eucalipto tratado e perfilado com densidade zero, fixada  através  de  cabos  de  aço  
náutico  com  bitola  de  ¼  (medindo  1,5m comprimento x 0,75m largura), 01 rede 
de escalada com cordas 100% poliéster multifilados no diâmetro de 14mm na cor 
verde, 01 rampa de rapel com apoios de madeira, utilizando réguas de pinus Elliottii, 
tratado com medidas de 14cm largura x 3,5cm de espessura, com 1,2 m de 
comprimento x 0,9m de largura,   balanço   duplo   ocupando   uma   área   de   
aproximadamente   3,0   x   1,5m, confeccionado em toras de eucalipto tratado e 
perfilado, com densidade zero, através  de  processo  de  autoclave,  utilizando  toas  
com diâmetro  de  15cm, composto por dois troncos cruzados de cada lado e outro 
interligando às duas traves, também com diâmetro de15cm. O assento deverá ser em 
deck de pinus Elliottii tratado, com espessura de 3,5cm, medindo 50cm de largura x 
28cm de profundidade (terá encosto, proteção lateral e frontal). O  projeto, fabricação 
e montagem devem atender a norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a 
segurança de  brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser  de 
embutir,  que  evitam protuberâncias  agudas  ou  cantos  afiados. Os  parafusos 
deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que 
deverão  ser  escariados  e  cavilhados  a  fim  de  não  deixarem expostos  aos 
usuários. As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos 
equipamentos deverão  também  ser  galvanizadas  a  fogo.  As  cordas  deverão ser 
100% de poliéster multifilados, de 10mm, a cor verde. Em todos os topos dos troncos 
não poderá ter placa de metal para prevenção de acidentes com as  crianças.  Os  
cantos e  bordas  deverão  ser  arredondados, e  as superfícies deverão ter 
acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

unid. 15,00 R$24.745,00  R$           
371.175,00  
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5 

CASA DO TARZAN SIMPLES, ocupando  uma área  de aproximadamente 4,2 x 
2,5m, confeccionado em toras de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero,  
através  de  processo  de  autoclave,  utilizando toras  com  diâmetro  de 04,06,09 e 
11cm, contendo uma plataforma coberta e uma descoberta com uma altura de 
aproximadamente 1,0m do solo, com piso utilizando réguas de pinus Elliottii  tratado  
com  medidas de  14cm  de  largura  x  3,5cm  de  espessura.  O telhado  será  em  
réguas  de  madeira  de  pinus  elliottii tratado  de  espessura 0,8cm com encaixe do 
tipo macho/fêmea. Terão 02 escorregadores unificados, em deck de pinus Elliottii 
tratado com comprimento 1,80m x 0,9m de largura, 01  rede  de  escalada  com  
cordas  100%  poliéster  multifilados  no  diâmetro  de 14mm  na cor  verde, balanço 
duplo  ocupando uma área de aproximadamente 3,0  x  1,5m,  confeccionado  em  
toras  de  eucalipto  tratado  e  perfilado,  com densidade   zero,   através   de   
processo   de   autoclave,   utilizando   toas   com diâmetro de 15cm, composto por 
dois troncos cruzados de cada lado e outro interligando às duas traves, também com   
diâmetro de15cm. O assento deverá ser em deck de pinus Elliottii tratado, com 
espessura de 3,5cm, medindo 50cm de largura x 28cm de profundidade (terá 
encosto, proteção lateral e frontal). O projeto, fabricação   e   montagem   devem   
atender   a   norma   brasileira   NBR 14350/99 que diz respeito a segurança de 
brinquedos de playground. Todas as conexões  deverão  ser  de  embutir,  que  
evitam protuberâncias  agudas  ou cantos   afiados.   Os   parafusos   deverão   ser   
do   tipo   cabeça   redonda   ou sextavados,  galvanizados  a fogo, que  deverão ser  
escariados e cavilhados a fim  de  não  deixarem expostos  aos  usuários.  As  
ferragens  (barras  roscadas, parafusos   e   arruelas)   utilizadas   nos equipamentos   
deverão   também   ser galvanizadas a fogo. As cordas deverão ser 100% de 
poliéster multifilados, de 10mm, a  cor  verde. Em  todos os topos dos  troncos  não  
poderá ter  placa  de metal  para prevenção  de  acidentes  com  as  crianças.  Os  
cantos  e  bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter 
acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

unid. 12,00 R$18.180,00  R$           
218.160,00  

6 

GANGORRA   SIMPLES,   confeccionada   em   toras   de   eucalipto   tratado   e 
perfilado,  com  densidade zero,  através  de  processo  de  autoclave,  utilizando 
toras  com  diâmetro  de  13cm,  possui  dois  braços de  troncos  articulados  na 
parte  central.  O  apoio  das  mãos  é  feito  em  toras  de  eucalipto  tratado  e 
perfilado,  com  densidade  zero,  através  do  processo  de  autoclave,  utilizando 
toras  com  diâmetro  de 06cm  e  barra  de  inox  com  tampões  de  borracha  nas 
laterais. O  projeto, fabricação e montagem devem  atender  a norma brasileira NBR  
14350/99  que  diz  respeito  a  segurança  de  brinquedos  de playground. Todas as 
conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou  cantos 
afiados.  Os  parafusos  deverão  ser  do  tipo  cabeça  redonda  ou sextavados,  
galvanizados  a fogo, que deverão ser  escariados e cavilhados a fim  de  não  
deixarem  expostos  aos  usuários.  As  ferragens (barras  roscadas, parafusos   e   
arruelas)   utilizadas   nos   equipamentos   deverão   também   ser galvanizadas a 
fogo. As cordas deverão ser 100% de poliéster multifilados, de 10mm, a  cor  verde. 
Em todos os topos dos  troncos  não  poderá ter  placa  de metal  para  prevenção  
de  acidentes  com  as crianças.  Os  cantos  e  bordas deverão ser arredondados, e 
as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

unid. 19,00 R$1.990,71  R$              
37.823,49  

7 

TREPA TRONCO,   confeccionado   em   toras   de   eucalipto   tratado   e perfilado,  
com  densidade zero,  através  de  processo  de  autoclave,  utilizando toras  com  
diâmetro  de  11cm,  possui 11 pilares na vertical e 13 peças de eucalipto tratado na 
horizontal com diferente angulações, criando o efeito de árvores caídas. O  projeto, 
fabricação e montagem devem  atender  a norma brasileira NBR  14350/99  que  diz  
respeito  a  segurança  de  brinquedos  de playground. Todas as conexões deverão 
ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou  cantos afiados.  Os  parafusos  
deverão  ser  do  tipo  cabeça  redonda  ou sextavados,  galvanizados  a fogo, que 
deverão ser  escariados e cavilhados a fim  de  não  deixarem  expostos  aos  
usuários.  As  ferragens (barras  roscadas, parafusos   e   arruelas)   utilizadas   nos   
equipamentos   deverão   também   ser galvanizadas a fogo. As cordas deverão ser 
100% de poliéster multifilados, de 10mm, a  cor  verde. Em todos os topos dos  
troncos  não  poderá ter  placa  de metal  para  prevenção  de  acidentes  com  as 
crianças.  Os  cantos  e  bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão 
ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

unid. 10,00 R$19.139,50  R$           
191.395,00  
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BANCO COM ENCOSTO- Sua estrutura é confeccionada em toras de eucalipto 
tratado  e  perfilado,  com densidade  zero,  através  de  processo  de  autoclave, 
utilizando  toras  com  diâmetro  de  09cm,  o  assento e  encosto  deverá  ser  em 
deck de pinus Elliottii tratado, com espessura de 3,5cm. O projeto, fabricação e 
montagem devem atender a norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a 
segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir,  
que  evitam  protuberâncias  agudas  ou  cantos afiados. Os  parafusos deverão ser 
do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que deverão ser  
escariados  e  cavilhados  a  fim  de  não  deixarem  expostos  aos usuários. As 
ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos  
deverão  também  ser  galvanizadas  a  fogo. 
As  cordas  deverão ser 100% de poliéster multifilados, de 10mm, a cor verde. Em 
todos os topos dos troncos não poderá ter placa de metal para prevenção de 
acidentes com as  crianças.  Os  cantos e  bordas deverão  ser  arredondados, e  as 
superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

unid. 30,00 R$2.141,20  R$              
64.236,00  

9 

ABRIGO  PASSAGEIRO  DUPLO  –  Abrigo  de  passageiro  todo  fabricado  com 
madeira  de reflorestamento  tratada  e  cobertura  com  telha  PVC  minionda marfim. 
Medidas da coberta: largura  5,00m e profundidade 2,50m, altura 2,30m. Estrutura 
em madeira de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, e diâmetros  
variados.  Diâmetros  utilizados:  pilares  duplos  11cm,  vigas  11cm, caibros  da 
coberta 09cm, encosto do banco 06cm, estrutura do assento 06cm, coberta  com  
telha  PVC  minionda na   cor  marfim  fixadas  com   parafusos galvanizados.  Banco  
com  assento  medindo  45cm  profundidade e  5,50m  de comprimento, fabricado 
com réguas de pinus tratado com medidas de 3,5cm de espessura, 14 cm de largura. 
Encosto do banco com 03 toras de eucalipto diâmetro 06cm. Moldura para instalação 
de mídia no abrigo conjugada na parte de  trás,  fabricada  com  toras  de  09cm,  
medindo  2,0m  largura  x 1,0m  altura. Ferragens  utilizadas  (pregos,  barras  
roscadas,  porcas,  arruelas  e  parafusos) todas galvanizadas  a  fogo.  Acabamento  
com  lixamento  fino  (lixa  120)  com lixadeira  orbital,  preenchimento das  
rachaduras  com  massa  apropriada  e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo 
filtro solar.Instalação através da fixação  dos  pilares  de  madeira  no  solo  com  
concreto.  Todos  os  parafusosdeverão ser embutidos na madeira. 

unid. 10,00 R$18.307,26  R$           
183.072,60  

10 

ABRIGO  DE  PASSAGEIRO  SIMPLES  -  Abrigo  de  passageiro  todo  fabricado 
com madeira de reflorestamento tratada e cobertura com telha PVC minionda marfim. 
Medidas da coberta: largura 5,00m e profundidade 2,00m, altura 2,30m. Estrutura em 
madeira de eucalipto tratado e perfilado, com densidade zero, e diâmetros  variados.  
Diâmetros  utilizados:  pilares  duplos  11cm,  vigas  11cm, caibros da coberta 09cm, 
encosto do banco 06cm, estrutura do assento 06cm, coberta  com  telha  PVC  
minionda   na   cor marfim  fixadas  com   parafusos galvanizados.  Banco  com  
assento  medindo  45cm  profundidade  e 5,50m  de comprimento, fabricado com 
réguas de pinus tratado com medidas de 3,5cm de espessura, 14 cm de largura. 
Encosto do banco com 03 toras de eucalipto diâmetro 06cm. Moldura para instalação 
de mídia no abrigo conjugada na parte de  trás,  fabricada  com  toras  de  09cm,  
medindo  2,0m  largura  x 1,0m  altura. Ferragens  utilizadas  (pregos,  barras  
roscadas,  porcas,  arruelas  e  parafusos) todas galvanizadas  a  fogo.  Acabamento  
com  lixamento  fino  (lixa  120)  com lixadeira  orbital,  preenchimento das  
rachaduras  com  massa  apropriada  e aplicação de 2 demãos de STAIN com triplo 
filtro solar. 
Instalação através da fixação  dos  pilares  de  madeira  no  solo  com  concreto.  
Todos os parafusos 
deverão ser embutidos na madeira. 

unid. 8,00 R$10.352,50  R$              
82.820,00  

11 

ESCADA HORIZONTAL - Sua estrutura é confeccionada em toras de eucalipto 
tratado  e  perfilado,  com densidade  zero,  através  de  processo  de  autoclave, 
utilizando toras com diâmetro de 11cm em sua estrutura, e toras de 04cm nos 
degraus  horizontais, ocupa uma área  de  2,0 x  0,75  x 1,8m  de  altura  do solo. 
feitas  com  serra  copo  na  bitola  exata.  O  projeto,  fabricação  e  montagem 
devem atender a norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a segurança de 
brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam 
protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo  cabeça  
redonda  ou  sextavados,  galvanizados  a  fogo,  que  deverão  ser escariados  e  
cavilhados  a fim  de  não  deixarem  expostos  aos  usuários.  As ferragens (barras 
roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão  também  ser  
galvanizadas  a  fogo.  As  cordas  deverão  ser  100%   de poliéster multifilados, de 
10mm, a cor verde. Em todos os  topos dos troncos não poderá ter placa de metal 
para prevenção de acidentes com as crianças. Os  cantos  e  bordas  deverão  ser  
arredondados,  e  as  superfícies  deverão  ter acabamento liso, livre de rebarbas, 
farpas ou lascas. 

unid. 12,00 R$6.575,10  R$              
78.901,20  
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PIRÂMIDE DE ESCALADA – Confeccionada    toda    em    madeira    de 
reflorestamento tratada. Medidas de 2,50m de comprimento x 2,20m de largura x  
2,10m  de  altura.  Estrutura  em  toras  de eucalipto  tratado  e  perfilado,  com 
densidade zero e diâmetro 9cm. Degraus em toras de diâmetro 9cm, parede de 
escalada  e  agarras  em  réguas  de  pinus  Elliottii  tratado  medindo  3,5cm  de 
espessura, sendo as agarras com 8,0 x 8,0cm. feitas com serra copo na bitola exata.  
O  projeto,  fabricação  e montagem  devem  atender  a  norma  brasileira NBR  
14350/99  que  diz  respeito  a  segurança  de brinquedos  de  playground. Todas as 
conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou  cantos  
afiados.  Os  parafusos  deverão  ser  do  tipo  cabeça  redonda  ou sextavados,  
galvanizados  a fogo, que  deverão ser  escariados  e cavilhados a fim  de  não  
deixarem  expostos  aos  usuários.  As ferragens  (barras  roscadas, parafusos   e   
arruelas)   utilizadas   nos   equipamentos   deverão   também ser galvanizadas a 
fogo. As cordas deverão ser 100% de poliéster multifilados, de 10mm, a  cor  verde. 
Em todos os topos dos  troncos  não  poderá ter  placa  de metal  para  prevenção  
de  acidentes  com  as crianças.  Os  cantos  e  bordas deverão ser arredondados, e 
as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

unid. 12,00 R$5.933,75  R$              
71.205,00  

13 

ACADEMIA FITNESS – Composta por: duas Barras Verticais conjugadas, com 1,80m 
de comprimento,  sendo uma com 2,20m de altura e a outra com 1,80m de  altura,  
confeccionada  em  toras  de  eucalipto tratado  e  perfilado,  com densidade  zero,  
através  do  processo  de  autoclave,  utilizando  toras  com diâmetro  de   15cm.  As  
barras  transversais  serão  de  tubos   galvanizados, medindo  0,85m  de  vão   livre;  
uma  barra  horizontal,  ocupando  uma  área  de aproximadamente   2,00   x   0,60m.   
Confeccionada em   troncos   de   eucalipto tratado  e  perfilado,  com  densidade  
zero,  através  do  processo  de   autoclave, utilizando toras com  diâmetro de 11 cm  
nos pilares e toras com  diâmetro de 06cm as paralelas; duas pranchas de 
abdominal, ocupando uma área de 2,20 a 2,50 x 0,40 a 0,50m, confeccionada em 
toras de eucalipto tratado e perfilado, com  densidade zero, através de processo de 
autoclave, utilizando toras com diâmetro de 11cm. As pranchas deverão ser em deck 
de pinus Elliotti tratado, com 14cm de largura e 3,5cm de espessura. O projeto, 
fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 14350/99 que diz 
respeito à segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser 
de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos 
deverão ser do tipo  cabeça  redonda  ou  sextavados,  galvanizados  a  fogo,  que  
deverão  ser escariados  e  cavilhados  a  fim  de  não  deixarem expostos  aos  
usuários.  As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos 
equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. Em todos os topos dos 
troncos não poderá  ter  placa  de metal para  prevenção  de acidentes  com  as  
crianças.  Os cantos  e  bordas  deverão  ser  arredondados,  e  as superfícies  
deverão  ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

unid. 9,00 R$9.579,85  R$              
86.218,65  

14 

CASA   DE   BONECAS   com   dimensões   de   1,25m   de   largura   x   1,50m   de 
comprimento  x  1,50m de  altura  da  cumeeira,  coberta  com  telha  PVC  na  cor 
marfim, sendo toda confeccionada em Pinus Elliottii tratado, pilares quadrados com  
7,0cm,  e  fechamento  de  tábuas  com  09cm  de  largura  e  2,0  cm de espessura. 
duas pranchas de abdominal, ocupando uma área de 2,20 a 2,50 x 0,40  a  0,50m, 
confeccionada  em  toras  de  eucalipto  tratado  e  perfilado,  com densidade  zero,  
através  de  processo   de  autoclave,  utilizando  toras  com diâmetro de 11cm. As 
pranchas deverão ser em deck de pinus Elliotti tratado, com 14cm de largura e 3,5cm 
de espessura. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira 
NBR 14350/99 que diz respeito à segurança de brinquedos de playground. Todas as 
conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos 
afiados. Os parafusos deverão ser do tipo  cabeça  redonda  ou  sextavados,  
galvanizados  a  fogo,  que  deverão  ser escariados 
e  cavilhados  a  fim  de  não  deixarem  expostos  aos  usuários.  As ferragens 
(barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos deverão 
também ser galvanizadas a fogo. Em todos os topos dos troncos não poderá  ter  
placa  de metal  para  prevenção  de acidentes  com  as  crianças.  Os cantos  e 
bordas  deverão  ser  arredondados,  e  as  superfícies  deverão  ter acabamento liso, 
livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

unid. 21,00 R$13.902,65  R$           
291.955,65  
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CERCA  DE  PROTEÇÃO  COM  CORDAS  –  Com  pilares  simples  a  cada  1,5m 
lineares,  confeccionados com  eucalipto  rústico  e  diâmetro  entre  8  e  10cm, 
através do processo de autoclave, possuindo 0,9m de altura, com duas cordas 
náuticas  brancas  de  12mm.  Todas  as  conexões  deverão  ser  de  embutir, que 
evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo  
cabeça  redonda  ou sextavados,  galvanizados  a  fogo,  que  deverão  ser 
escariados  e  cavilhados  a  fim  de  não  deixarem expostos  aos  usuários.  As 
ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos 
deverão também ser galvanizadas a fogo. Em todos os topos dos troncos não poderá  
ter  placa  de metal para  prevenção  de acidentes  com  as  crianças.  Os cantos  e  
bordas  deverão  ser  arredondados,  e  as superfícies  deverão  ter acabamento liso, 
livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

m 550,00 R$260,80  R$           
143.440,00  

16 

CERCA  DE  PROTEÇÃO COM EUCALIPTOS A CADA 3cm  –  Com  pilares  
simples  a  cada  3cm lineares,  confeccionados com  eucalipto  rústico  e  diâmetro  
entre  8  e  10cm, através do processo de autoclave, possuindo 0,9m de altura, com 
uma área provável de engastamento de 40-50cm no solo.  Todas  as  conexões  
deverão  ser  de  embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os 
parafusos deverão ser do tipo  cabeça  redonda  ou sextavados,  galvanizados  a  
fogo,  que  deverão  ser escariados  e  cavilhados  a  fim  de  não  deixarem expostos  
aos  usuários.  As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos 
equipamentos deverão também ser galvanizadas a fogo. Em todos os topos dos 
troncos não poderá  ter  placa  de metal para  prevenção  de acidentes  com  as  
crianças.  Os cantos  e  bordas  deverão  ser  arredondados,  e  as superfícies  
deverão  ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

m 589,00 R$313,47  R$           
184.631,87  

17 

CERCA  DE  PROTEÇÃO EM "X" COM EUCALIPTO TRATADO  –  Para cada metro 
desta cerca, deve-se considerar 2 pilares simples com altura externa ao solo 0,9m + 
duas vigas na horizontal, uma na parte superior e outra na parte inferior e duas peças 
na diagonal, formando um "X".  Todas  as  conexões  deverão  ser  de  embutir, que 
evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo  
cabeça  redonda  ou sextavados,  galvanizados  a  fogo,  que  deverão  ser 
escariados  e  cavilhados  a  fim  de  não  deixarem expostos  aos  usuários.  As 
ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos equipamentos 
deverão também ser galvanizadas a fogo. Em todos os topos dos troncos não poderá  
ter  placa  de metal para  prevenção  de acidentes  com  as  crianças.  Os cantos  e  
bordas  deverão  ser  arredondados,  e  as superfícies  deverão  ter acabamento liso, 
livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

m 728,00 R$302,67  R$           
220.341,33  

17 

MESA COM BANCOS – A mesa possui dimensões de 1,50m de comprimento x 
0,80m  de  largura  x  0,75m de  altura,  os  bancos  são  conjugados  e  possuem 
dimensões  de  1,50m  de  comprimento  x  0,28m  de largura  x  0,45m  de  altura, 
sendo  toda  confeccionada  em  pinus  Elliottii  tratado.  O  projeto,  fabricação  e 
montagem devem atender a norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a 
segurança de  brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser  de 
embutir,  que  evitam  protuberâncias  agudas  ou   cantos  afiados. Os  parafusos 
deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados a fogo, que 
deverão  ser  escariados  e  cavilhados  a  fim  de  não  deixarem  expostos  aos 
usuários. As ferragens (barras roscadas, parafusos e arruelas) utilizadas nos 
equipamentos  deverão  também  ser  galvanizadas  a fogo.  As  cordas  deverão ser 
100% de poliéster multifilados, de 10mm, a cor verde. Em todos os topos dos troncos 
não poderá ter placa de metal para prevenção de acidentes com as  crianças.  Os  
cantos e  bordas deverão  ser  arredondados, e  as superfícies deverão ter 
acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. 

unid. 25,00 R$5.181,30  R$           
129.532,50  

18 

SOCIETY EM EUCALIPTO - Fechamento de alambrado de campo society  em  toras  
de  eucalipto tratado  e  perfilado,  com densidade  zero,  através  do  processo  de  
autoclave,  utilizando  toras  com diâmetro  de   10-12cm, com altura máxima de 5m, 
travamento com vigas de madeira na parte inferior e superior, redes de proteção com 
malha 10cmx10cm em todo o perímetro, portão de acesso e duas traves com o 
tamanho proporcional à área construída, a dimensão mínima será de 10m x 20m, 
podendo ser de até 20m x 40m 

unid. 8,00 R$80.295,00  R$           
642.360,00  

19 

BEACH TÊNIS - Fechamento de alambrado de quadra de beach tênis  em  toras  de  
eucalipto tratado  e  perfilado,  com densidade  zero,  através  do  processo  de  
autoclave,  utilizando  toras  com diâmetro  de   10-12cm, com altura máxima de 5m, 
travamento com vigas de madeira na parte inferior e superior, redes de proteção com 
malha 5cmx5cm em todo o perímetro, portão de acesso e base para sustentação de 
redes de jogo, a dimensão será a oficial, sendo ela 8m x 16m 

unid. 9,00 R$60.014,20  R$           
540.127,80  

20 DECK – Estrutura em madeira serrada para piso, medindo 10cm x 2 cm x 300cm m² 1250,00 R$247,47  R$           
309.333,33  
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21 
ESPAÇO PET - Kit composto por duas rampas e um patamar(rampas com 2,5m), 8m 
de Slalom e dois pula barras, todos em  toras  de  eucalipto tratado  e  perfilado,  com 
densidade  zero,  através  do  processo  de  autoclave,  utilizando  toras  com 
diâmetro  de   8-10cm 

unid. 8,00 R$9.524,30  R$              
76.194,40  

22 
POSTES DE JARDIM - Poste de jardim com altura útil de até 3,5m com suporte para 
duas luminárias, incluso eletroduto e fiação embutida, fabricados em toras  de  
eucalipto tratado  e  perfilado,  com densidade  zero,  através  do  processo  de  
autoclave,  utilizando  toras  com diâmetro  de   10-12cm. 

unid. 35,00 R$2.020,00  R$              
70.700,00  

23 
POSTES DE ILUMINAÇÃO 5m - Poste de iluminação urbana com altura útil de até 
5,0m com suporte para duas luminárias, incluso eletroduto embutido, fabricados em 
toras  de  eucalipto tratado  e  perfilado,  com densidade  zero,  através  do  processo  
de  autoclave,  utilizando  toras  com diâmetro  de   12-14cm. 

unid. 22,00 R$3.232,00  R$              
71.104,00  

24 
LIXEIRAS TRIPLAS - Kit com três lixeiras seletivas, todas fabricadas em toras  de  
eucalipto tratado  e  perfilado,  com densidade  zero,  através  do  processo  de  
autoclave,  utilizando  toras  com diâmetro  de   8-10cm, e fechamentos laterais e dos 
fundos com pinus tratado. 

unid. 25,00 R$3.989,50  R$              
99.737,50  

        
TOTAL MÉDIA 

 R$        
4.519.399,52  

 
  Valor Total estimado: 4.519.399,52 (quatro milhões, quinhentos e dezenove mil trezentos e 
noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme cotações em diversos fornecedores 
da área. 

4.2.  A entrega de todos os itens será de inteira responsabilidade do vencedor(es) do certame licitatório 
e que deverá entregar e montar os mesmos em locais pré determinados pela Contratante, sem que 
isso gere novos custos a mesma. 

4.3. As empresas vencedoras serão responsáveis pelos equipamentos entregues quanto as 
especificações, qualidade e durabilidade, devendo oferecer garantia nos moldes deste termo, 
cabendo a troca imediata, valendo para resolução de qualquer dúvida, o Código de Defesa do 
Consumidor; 

4.4. Só será aceito o fornecimento dos produtos que estiverem de acordo com as especificações 
mínimas exigidas. 
 

5. DO PAGAMENTO  
5.1 O pagamento será através de transferência bancária para a CONTRATADA, após emissão de Nota 

de Empenho e apresentação de Nota Fiscal atestada pelo setor responsável do município. 
 
5.2 Após o recebimento definitivo total ou da parcela a ser dado nos termos do inciso II do art. 73 da Lei 

nº 8.666/93 o encarregado pelo recebimento encaminhará a Nota Fiscal/Fatura à Tesouraria do 
Órgão para os procedimentos de pagamento. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento, passados, no 
máximo, 15 (quinze) dias úteis após o recebimento definitivo. 

5.3 A Nota Fiscal/Fatura que for apresentada com erro será devolvida ao fornecedor/prestador, para 
retificação ou substituição, sendo que os trâmites para o pagamento reiniciarão a partir da data de 
sua reapresentação. 

5.4 O pagamento será efetuado após a comprovação de que o fornecedor/prestador de serviços se 
encontra em dia com o FGTS e RFB/PGFN, mediante consulta "on-line" ao sistema de controle da 
Caixa Econômica Federal e da Receita Federal. 

5.5 Os preços do objeto registrado somente serão reajustados mediante solicitação por escrito da 
empresa registrada, devidamente justificado e aceito pela contratante. 

 
6.  DA MODALIDADE, FUNDAMENTAÇÃO E VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO DE REGISTRO 

 
6.1 Modalidade de Licitação 
Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços, do tipo menor preço por item. 
6.2 Fundamento Legal 
Reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal n° 14 de 31 
de Julho de 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de 
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junho de 2007, Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
6.3 Vigência: A vigência da Ata de Registro de Preços oriunda de processo licitatório, terá vigência pelo 
período de 12 meses, podendo ser prorrogada de acordo com a legislação pertinente. 

 
7. DAS PENALIDADES 
7.1 O atraso injustificado na entrega do objeto contratado implica no pagamento de multa de 0,1% (um 
décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 2% (dois por cento) ou 05 (cinco) dias de atraso, 
calculada sobre o valor da parcela em atraso e/ou do valor correspondente na nota de empenho, 
isentando em consequência o MUNICÍPIO de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao 
período em atraso. A partir do vigésimo dia de atraso na entrega será considerada a inexecução total 
do objeto. 
7.2 Após dois dias de atraso na entrega o objeto não será mais recebido, salvo se houver a 
apresentação de justificativa com documentos comprobatórios que seja devidamente aceita pelo 
Município. No caso do não aceite da justificativa, o Município poderá convocar os classificados 
remanescentes para o fornecimento/prestação dos serviços.  
7.3 O atraso injustificado na entrega do objeto e/ou aquelas situações em que não sejam devidamente 
motivadas e aceitas e que importe em prejuízo no atendimento às atividades precípuas da 
Administração, poderão ter o prazo constante nesta cláusula reduzido e, nesse caso, será considerado 
como inexecução total do ajuste. 

7.4 Havendo atraso de pagamento, pagará o Município ao licitante vencedor multa correspondente a 
0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitada a 9% (nove por cento) do valor da parcela em 
atraso. 

7.5 A inexecução parcial do ajuste ou a execução parcial em desacordo com o presente Edital implica 
no pagamento de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor total do contrato e/ou valor 
correspondente na nota de empenho. 

7.6 A inexecução total do ajuste ou execução total em desacordo com o presente Edital implica no 
pagamento de multa de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato e/ou valor 
correspondente na nota de empenho. 

7.7 A recusa injustificada da empresa vencedora em aceitar e/ou retirar a Nota de Empenho, para 
efeitos de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação. 

7.8 A aplicação de multa, a ser determinada pelo Município, após regular procedimento que garanta a 
prévia defesa da empresa inadimplente, não exclui a possibilidade de aplicação das sanções previstas 
nas Leis 10.520/02 e 8.666/93 e alterações. 

 
8. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ORGÃOS PARTICIPANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 
8.1 Será denominado ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata de Registro de Preços a Secretaria Municipal de 
Obras, Serviços Urbanos e Transportes, a qual, através de servidor designado será o responsável pela 
fiscalização da Ata, conforme preceitua o art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93. 
8.2 Serão denominados ORGÃOS PARTICIPANTES, as Secretarias Municipais de Administração e 
Finanças, Saúde, Educação e Assistência Social. 

 
 
 

Pedro Rildomar dos Santos 
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Transportes 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 

ANEXO II 
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS XXX/2022 - PE 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: __/____ /2022 
ÓRGÃO (S) CONTEMPLADO (S): Secretarias do Município 
ÓRGÃO GERENCIADOR/CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e 
Transportes 
FORNECEDOR: ------------------------------------------------------------------- 
CNPJ/MF: ------------------------------------------------------------------------- 
ENDEREÇO: ----------------------------------------------------------------------- 
 
1. OBJETO E DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS 
1.1. Registro de Preços para a Contratação de empresa para o futuro e eventual Fornecimento de 
Brinquedos, Mobiliários e Complementos, todos Fabricados em Eucalipto Tratado em Autoclave para 
Montagem em Escolas, Parques, Praças e Espaços Urbanos de acordo com solicitação conforme descrição 
detalhada constante do Anexo I do Edital de Licitação supracitado. 

 
2. DOS PREÇOS REGISTRADOS 
2.1. Ficam registrados os preços para os produtos a seguir descritos: 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT PREÇO 
REGISTRADO 

MARCA FORNECEDOR 
REGISTRADO 

       
 
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
3.1. Os recursos sairão do orçamento da Prefeitura Municipal de PORTO DE PEDRAS nas dotações 
orçamentárias do corrente ano. 
 
4. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DA ATA 
4.1. O prazo de execução da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses contados da publicação 
da respectiva Ata de Registro de Preços na Imprensa Oficial do Município e o prazo de vigência terminará 
60 (sessenta) dias após o término da execução, devendo o Município efetuar a aquisição/contratação dos 
serviços preferencialmente dos detentores dos menores preços registrados. 
 
5. EXECUÇÃO DO OBJETO 
5.1. As especificações técnicas do Termo de Referência constante do Processo Administrativo nº 
0428001/2022, bem como as condições estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2022, integram 
esta Ata de Registro de Preço, independentemente de transcrição 
 
A presente Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do Município de Porto 
de Pedras e do Fornecedor Beneficiário. 
 

PORTO DE PEDRAS/AL, __ de ________________ de 2022. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS 
PREFEITO / CONTRATANTE 

 
EMPRESA DETENTORA 

REPRESENTANTE LEGAL 
CARGO/FUNÇÃO – DETENTORA 

 
TESTEMUNHAS: 
1) NOME: ________________________  2) NOME: ________________________ 
R.G.: ____________________________  R.G.: ____________________________ 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022 

ANEXO III 
MINUTA DO CONTRATO 

 
TERMO DE CONTRATO PARA FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRA A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PORTO DE PEDRAS E A EMPRESA __________________________. 

 
Pelo presente instrumento público de contrato de Fornecimento que celebram entre si, de um lado o 
município de Porto de Pedras localizada na Rua Dr. Sebastião da Hora, nº 404 - Centro, cidade de Porto de 
Pedras/AL, inscrito no CNPJ sob nº 08.629.446/0001-91, representado pelo Prefeito, Senhor Carlos 
Henrique Vilela de Vasconcelos, brasileiro, alagoano, portador do CPF/MF sob o nº 731.093.474-15 e do 
RG nº 998351 – SSP/AL, domiciliado e residente no Loteamento Alameda da Praia, cidade de Porto de 
Pedras/AL, neste ato denominado simplesmente de CONTRATANTE, e do outro a Empresa 
__________________, com sede na _________________________________, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº ____________________, neste ato 
representada pelo seu representante legal, o (a) Senhor (a) ____________________, Brasileiro (a), 
_______ (a), inscrito no CPF/MF sob nº ______________________, doravante denominada 
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento, mediante todos os termos, 
cláusulas e condições que abaixo livremente estipulam, aceitam e mutuamente se obrigam a cumprir. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 
O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para o futuro e eventual Fornecimento de 
Brinquedos, Mobiliários e Complementos, todos Fabricados em Eucalipto Tratado em Autoclave para 
Montagem em Escolas, Parques, Praças e Espaços Urbanos de acordo com solicitação, nas especificações 
determinadas em sua proposta apresentada quando da realização pela CONTRATANTE, da Licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO e seus anexos que fazem parte integrante deste instrumento. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 
A forma de execução deste contrato é a de Execução Indireta com entregas parceladas. 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
I - Pela execução do objeto deste contrato, a CONTRATANTE compromete-se a pagar à 
CONTRATADA, a importância de R$ _______ (__________________________________). 
II -  O preço estabelecido inclui todos os tributos e encargos legais, não cabendo, portanto, qualquer 
acréscimo não previsto neste contrato. 
III - O pagamento pelos produtos será efetuado conforme entrega atestada pelo setor competente da 
prefeitura. 
IV - No caso de erros ou incorreções nos documentos de cobrança, fica a licitante obrigada a 
reapresentação dos mesmos no prazo máximo de 48 horas, não acarretando este erro em nenhum ônus 
para a Administração pelo atraso provocado no pagamento. 
V - O fornecedor deverá arcar com os custos da análise, em laboratório indicado pela administração, caso o 
produto ofertado apresente suspeita de irregularidade. Os laudos emitidos serão considerados suficientes 
para exigir a substituição do produto quando o resultado da análise for desfavorável, ou seja, diferente das 
especificações prometidas pelo fabricante. 
VI - O pagamento pelo fornecimento ficará condicionado a apresentação de quitação da licitante junto à 
seguridade social. 
V – Os preços dos produtos só serão reajustados de acordo com o estabelecido no edital ao qual está 
vinculado este instrumento.  
CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 
I-  O Prazo de execução do presente contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. 
II- A entrega dos produtos objeto deste pregão obedecerá as condições estabelecidas no Termo de 
Referência e Edital de Pregão Eletrônico que originou o presente instrumento. 
III- Em hipótese nenhuma serão aceitos produtos divergentes dos ofertados quando da apresentação da 
proposta do contratado, principalmente quanto a marcas e modelos. 
IV- O descumprimento das cláusulas citadas por 02 (duas) vezes consecutivas ou não incidirá no 
cancelamento unilateral do contrato sendo a empresa declarada inidônea para contratar com a 
administração pública pelo período de 02 (dois) anos, sendo este ato publicado na imprensa oficial e 
comunicado ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE-AL), Associação dos Municípios Alagoanos 
(AMA) e outros órgãos que a administração entenda conveniente.  
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CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
Os recursos necessários para fazer frente às despesas do contrato, onerarão as dotações orçamentárias 
consignadas para o exercício do corrente ano abaixo designadas: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
ORGÃO  
UNIDADE  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ELEMENTO DE DESPESA  

 
CLÁUSULA SEXTA  - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
I - Caso ocorra erro ou omissão na Nota Fiscal, deverá a CONTRATADA substituí-la, passando o 
prazo de pagamento pela CONTRATANTE a ser contado da data da reapresentação. 
II -  Nenhum pagamento efetuado isentará a CONTRATADA das obrigações assumidas, principalmente 
quanto às responsabilidades sobre a qualidade dos produtos entregues. 
III - A CONTRATANTE fiscalizará a entrega dos produtos e solicitará à CONTRATADA a substituição 
dos produtos, caso os mesmos não tenham sido entregues satisfatoriamente, sem que advenha desse ato 
qualquer ônus para a primeira. 
IV – A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor Flávio Henrique da Rocha Oliveira, Gestor 
Municipal de Contratos, nomeado através da Portaria 121/2021 de 01 de julho de 2021. 
V - A CONTRATADA é responsável por todos os encargos trabalhistas, securitários e previdenciários 
relativos aos empregados utilizados na entrega dos produtos do objeto desse contrato, como também os 
resultantes de sentença judicial que condene a CONTRATANTE ao pagamento de qualquer título em 
processos movidos por empregados da primeira. 
VI - É obrigação da CONTRATADA entregar os produtos previamente indicados no Edital de Licitação, 
com rigorosa observância na qualidade e preço estabelecidos. 
VII - A PREFEITURA e a CONTRATADA se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade 
e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de 
dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que: 
a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos 
Arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, 
específicos, explícitos e informados ao titular; 
b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias ao atingimento das finalidades de execução do 
contrato e do serviço contratado, utilizando-os, quando seja o caso, em cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD; 
c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais indispensáveis à própria prestação do serviço, esta 
será realizada mediante prévia aprovação da PREFEITURA, responsabilizando-se a CONTRATADA por 
obter o consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de tratamento). Os 
dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e 
em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outros fins; 
c.1) eventualmente, as partes podem ajustar que a PREFEITURA será responsável por obter o 
consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes da alínea ‘c’ acima; 
d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um 
conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização da Tecnologia de 
Informação e Comunicação no Governo Federal; 
e) os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com 
garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log) e adequado controle de acesso 
baseado em função (role based access control) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, 
tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca 
apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com 
terceiros; 
f) encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos dados pessoais, 
sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento dos Dados Pessoais 
disponibilizados pelo Contratante e, em no máximo (30) dias, sob instruções e na medida do determinado 
pela PREFEITURA, eliminará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes 
(seja em formato digital ou físico), salvo quando a CONTRATADA tenha que manter os dados para 
cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese da LGPD.  
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VIII – A CONTRATADA dará conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições 
acordadas nesta subcláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade da PREFEITURA, cujos 
princípios deverão ser aplicados à coleta e tratamento dos dados pessoais de que trata a presente cláusula. 
IX – O eventual acesso, pela CONTRATADA, às bases de dados que contenham ou possam conter dados 
pessoais ou segredos de negócio implicará para a CONTRATADA e para seus prepostos – devida e 
formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo, no curso do presente contrato e 
pelo prazo de até 10 anos contados de seu termo final. 
X – A CONTRATADA cooperará com a PREFEITURA no cumprimento das obrigações referentes ao 
exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados 
em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público, 
Órgãos de controle administrativo; 
XI – A CONTRATADA deverá informar imediatamente a PREFEITURA quando receber uma solicitação de 
um Titular de Dados, a respeito dos seus Dados Pessoais e abster-se de responder qualquer solicitação em 
relação aos Dados Pessoais do solicitante, exceto nas instruções documentadas da PREFEITURA ou 
conforme exigido pela LGPD e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor. 
XII – O “Encarregado” ou “DPO” da CONTRATADA manterá contato formal com o Encarregado da 
PREFEITURA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da ocorrência de qualquer incidente que implique 
violação ou risco de violação de dados pessoais, para que este possa adotar as providências devidas, na 
hipótese de questionamento das autoridades competentes. 
XIII – A critério do Encarregado de Dados da PREFEITURA, a CONTRATADA poderá ser provocada a 
colaborar na elaboração do relatório de impacto (DPIA), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos 
serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais. 
XIV – Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato e 
também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 
No caso de descumprimento das obrigações constantes neste contrato, por parte da CONTRATADA, a 
mesma está sujeita às seguintes penalidades: 
I - A inexecução total ou parcial do Contrato, acarretará a aplicação das sanções previstas no artigo 
87, da Lei nº 8.666/93, ficando o licitante sujeito à multa de 5,0% (cinco por cento) sobre o valor do 
Contrato; 
II - Se ocorrer atraso na entrega dos produtos, o licitante ficará sujeito à multa de 0,02% (Dois 
centésimos por cento) para cada dia de atraso, a qual será acrescida de multa de 05% (cinco por cento), 
quando o atraso for igual ou superior a 15 (quinze) dias, ambas calculadas sobre o valor dos itens não 
entregues ou com atraso na entrega, observando-se também neste caso, as demais sanções especificadas 
no artigo 87, da Lei nº 8.666/93, assegurada a prévia defesa; 
III - Na hipótese do item anterior, a CONTRATADA estará sujeita cumulativamente, à multa no valor de 5% 
(cinco por cento) calculada sobre o valor total dos produtos não entregues e o cancelamento unilateral do 
contrato sendo a empresa declarada inidônea para contratar com a administração pública pelo período de 
02 (dois) anos, sendo este ato publicado na imprensa oficial e comunicado ao Tribunal de Contas do Estado 
de Alagoas (TCE-AL), Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) e outros órgãos que a administração 
entenda conveniente. 
CLÁUSULA OITAVA - DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 
As notas Fiscais da CONTRATADA deverão ser emitidas para o órgão ou unidade executora ao qual foi 
efetivamente realizado o fornecimento. 
Obs. No corpo da Nota Fiscal deverá constar o nº do contrato que originou o presente instrumento. 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste. 
A prefeitura se reserva ao direito de renovação deste contrato por igual período, desde que a contratada 
mantenha todas as condições estabelecidas quando da apresentação de sua proposta no processo 
licitatório que deu origem a este instrumento. 
A contratada se obriga a aceitar os acréscimos ou supressões oriundas deste instrumento nos percentuais 
previstos na legislação vigente. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO  
O presente Contrato poderá ser rescindido, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem 
que à CONTRATADA caiba qualquer indenização nos seguintes casos: 
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I - O não fornecimento dos produtos licitados sem justificação aceita pela CONTRATANTE; 
II- Falência e liquidação judicial ou extrajudiciais homologadas ou decretadas, bem como estado de 
insolvência da CONTRATADA; 
III - O não cumprimento de cláusulas contratuais; 
IV - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 
V - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão 
ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão ou incorporação, não admitidas no Edital e no contrato; 
VI - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas pela autoridade 
máxima da esfera administrativa da CONTRATANTE a que esta, está subordinada, e exarada no processo 
administrativo a que se refere o contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
O Presente Contrato é oriundo do processo licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO em epígrafe, 
fazendo parte integrante do mesmo a proposta da CONTRATADA constante no processo, independente de 
transcrição. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
Para dirimir qualquer dúvida decorrente neste instrumento é competente o foro da Comarca da 
CONTRATANTE, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 
E por estarem assim de acordo, foi lavrado o presente contrato, que depois de lido e aceito, conforme vai 
assinado pelas partes contratantes e contratadas e testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor. 

 
 

PORTO DE PEDRAS/AL, __ de ________________ de 2022. 
 

 
MUNICÍPIO DE PORTO DE PEDRAS 

PREFEITO / CONTRATANTE 
 
 

EMPRESA DETENTORA 
REPRESENTANTE LEGAL 

CARGO/FUNÇÃO - CONTRATADA 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2022 
 

ANEXO IV 
 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 
 

(este anexo é um modelo e deve ser impresso em papel timbrado da licitante) 
 

A empresa ________________________________, estabelecida  na ________________________, 
inscrita no CNPJ sob nº __________________, propõe fornecer à Prefeitura Municipal de PORTO DE 
PEDRAS/AL, em estrito cumprimento ao previsto no edital da licitação em epígrafe, Fornecimento de 
pescados, destinados a distribuição gratuita às famílias carentes do município durante a Semana 
Santa, conforme abaixo discriminado: 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO 
TOTAL 

MARCA 

01       
 
(A sequência do preenchimento dos itens deve acompanhar rigorosamente a ordem descrita no 
Termo de Referência - Anexo I deste edital, devendo ser informados “não cotamos” os itens cuja 
empresa não tem interesse em apresentar proposta).  
 
A proponente obriga-se a cumprir o prazo de entrega previsto no edital. 
 

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da sessão 
pública de pregão. 

 

 

_________________, __ de ________________ de 2022. 

 

 

Nome da Empresa 

Representante Legal 

Cargo/Função 

RG/CPF 
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