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A MUNICIPALIDADE DE ITANH
CERTAME, OS LICITANTES TENHAM CAUTELA AO APRESENTAR SUAS 
PROPOSTAS, BUSCANDO SEMPRE VEICULA
A ASSERÇÃO DE QUE OS OBJETOS LICITADOS SERÃO ENTREGUES NO
PREÇOS, PADRÕES DE QUALIDADE E EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
 
 
 
A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO HESITARÁ EM PENALIZAR OS LICITANTES 
QUE NÃO CUMPRAM COM O DISPOSTO NESTE ATO CONVOCATÓRIO, 
APRESENTANDO PROPOSTAS IRRESPONSÁVEIS E INID
 
 
 
RESSALTE-SE QUE AO ADERIR A ESTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O 
CANDIDATO ASSINA DECLARAÇÃO ONDE ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES DO 
EDITAL E ATESTA QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
O QUE, POR SI SÓ, JÁ AUTORIZA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A 
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS NO CASO DE CONDUTAS IRRESPONSÁVEIS POR PARTE 
DOS LICITANTES.  
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COMUNICADO 

 
 
 
 

A MUNICIPALIDADE DE ITANHAÉM RECOMENDA QUE AO ADERIR A ESTE 
CERTAME, OS LICITANTES TENHAM CAUTELA AO APRESENTAR SUAS 
PROPOSTAS, BUSCANDO SEMPRE VEICULA-LAS DE MODO RESPONSÁVEL E COM 
A ASSERÇÃO DE QUE OS OBJETOS LICITADOS SERÃO ENTREGUES NO
PREÇOS, PADRÕES DE QUALIDADE E EM CONFORMIDADE COM AS 
ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO HESITARÁ EM PENALIZAR OS LICITANTES 
QUE NÃO CUMPRAM COM O DISPOSTO NESTE ATO CONVOCATÓRIO, 
APRESENTANDO PROPOSTAS IRRESPONSÁVEIS E INIDÔNEAS. 

SE QUE AO ADERIR A ESTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O 
CANDIDATO ASSINA DECLARAÇÃO ONDE ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES DO 
EDITAL E ATESTA QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
O QUE, POR SI SÓ, JÁ AUTORIZA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A 
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS NO CASO DE CONDUTAS IRRESPONSÁVEIS POR PARTE 
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ÉM RECOMENDA QUE AO ADERIR A ESTE 
CERTAME, OS LICITANTES TENHAM CAUTELA AO APRESENTAR SUAS 

LAS DE MODO RESPONSÁVEL E COM 
A ASSERÇÃO DE QUE OS OBJETOS LICITADOS SERÃO ENTREGUES NOS PRAZOS, 
PREÇOS, PADRÕES DE QUALIDADE E EM CONFORMIDADE COM AS 

A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO HESITARÁ EM PENALIZAR OS LICITANTES 
QUE NÃO CUMPRAM COM O DISPOSTO NESTE ATO CONVOCATÓRIO, 

SE QUE AO ADERIR A ESTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, O 
CANDIDATO ASSINA DECLARAÇÃO ONDE ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES DO 
EDITAL E ATESTA QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
O QUE, POR SI SÓ, JÁ AUTORIZA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A TOMAR AS 
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS NO CASO DE CONDUTAS IRRESPONSÁVEIS POR PARTE 
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 EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL

1-PREÂMBULO: 
 
Nos termos do processo nº 8.961/2020
São Paulo, por intermédio da Diretor
aos interessados que se encontra aberta Licitação, 
24/2020, destinada ao Registro de Preços para Possível Aqu
de Atender Todas as Secretarias
(doze) meses. 
 
2 – A presente Licitação é do tipo “
pelas Leis Federais nº. 10.520/2002, 8.666/1993, e suas alterações posteriores e Decreto Municipal 
2.284/2005. 
 
3 – Os envelopes “proposta” e “documentação” deverão ser entregues na Sala de Reuniões do 

Gabinete, situado no Paço Municipal da Prefeitura, na Avenida Washington Luiz, nº. 75, 

Centro, Município de Itanhaém/SP, à

setembro de 2020, sendo este o momento

A pasta licitatória estará disponível a partir do dia 
 
4 – No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito ao
(à): 
4.1 – credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste
Pregão; 
4.2 – recebimento dos envelopes “Proposta” 
4.3 – abertura dos envelopes “Proposta”
4.4 – divulgação das licitantes classificadas e das
4.5 – condução dos trabalhos relativos aos lances
4.6 – abertura do envelope “Documentação” da licitante detentora do meno
4.7 – devolução às demais licitantes 
contrato pela licitante vencedora. 
 
5 – As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do Estado
em Jornal de circulação local, pelo menos por um dia,
ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, 
ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, 
ao resultado de: 
5.1 – julgamento deste Pregão. 
5.2 – recurso porventura interposto
 
6 – Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste instrumento, das condições 
gerais e particulares de execução do objeto da presente Lic
posteriores sob quaisquer alegações.

7 – Informações complementares sobre o presente instrumento poder ser obtidas através do 
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DITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
 PREGÃO Nº24/2020 

 

8.961/2020, a Prefeitura da Estância Balneária de Itanhaém 
Diretora do Departamento de Suprimentos infra-assinad

aos interessados que se encontra aberta Licitação, na modalidade “Pregão Presencial”, 
Registro de Preços para Possível Aquisição de Móveis de Escritório

Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Itanhaém, pelo período de 12 

A presente Licitação é do tipo “Menor Preço por Lote” e será regida por este instrumento, 
2002, 8.666/1993, e suas alterações posteriores e Decreto Municipal 

Os envelopes “proposta” e “documentação” deverão ser entregues na Sala de Reuniões do 

Gabinete, situado no Paço Municipal da Prefeitura, na Avenida Washington Luiz, nº. 75, 

tro, Município de Itanhaém/SP, às 08h30min (oito horas e trinta minutos

momento em que ocorrerá sua abertura em sessão

A pasta licitatória estará disponível a partir do dia 19 de agosto de 2020 às 14:00 horas.

No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito ao

credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste

recebimento dos envelopes “Proposta” e “Documentação”; 
“Proposta”; 

divulgação das licitantes classificadas e das desclassificadas; 
condução dos trabalhos relativos aos lances verbais; 
abertura do envelope “Documentação” da licitante detentora do menor preço; 

às demais licitantes dos envelopes “Documentação” fechados, após a assinatura do 

As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do Estado
ão local, pelo menos por um dia, salvo com referência àquelas que, lavradas em 

ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, 
ainda, por intermédio de ofício, desde que comprovado o seu recebimento, em especial no que tange 

recurso porventura interposto. 

Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste instrumento, das condições 
gerais e particulares de execução do objeto da presente Licitação, não sendo aceitas reivindicações 
posteriores sob quaisquer alegações. 

Informações complementares sobre o presente instrumento poder ser obtidas através do 
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, a Prefeitura da Estância Balneária de Itanhaém – Estado de 
assinada, torna público 

“Pregão Presencial”, sob o nº 
Móveis de Escritório, a fim 

, pelo período de 12 

e será regida por este instrumento, 
2002, 8.666/1993, e suas alterações posteriores e Decreto Municipal 

Os envelopes “proposta” e “documentação” deverão ser entregues na Sala de Reuniões do 

Gabinete, situado no Paço Municipal da Prefeitura, na Avenida Washington Luiz, nº. 75, 

oito horas e trinta minutos) do dia 01 de 

em que ocorrerá sua abertura em sessão pública. 

:00 horas. 

No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a este Pregão, com respeito ao 

credenciamento dos representantes legais das licitantes interessadas em participar deste 

 
dos envelopes “Documentação” fechados, após a assinatura do 

As decisões do Pregoeiro serão comunicadas mediante publicação no Diário Oficial do Estado 
salvo com referência àquelas que, lavradas em 

ata, puderem ser feitas diretamente aos representantes legais das licitantes presentes ao evento, ou, 
especial no que tange 

Os participantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste instrumento, das condições 
itação, não sendo aceitas reivindicações 

Informações complementares sobre o presente instrumento poder ser obtidas através do 
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telefone/fax (13) 3421-1644, de segunda
das 14 (quatorze) horas às 16 (dezesseis)
 
II – DO OBJETO: 
1 – A presente licitação tem como objeto 
de Escritório, a fim de Atender Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Itan
período de 12 (doze) meses, atendendo as especificações contidas no Anexo I, 
quantitativos e descritivos técnicos são d
Secretaria de Administração. 
1.1 - O critério de julgamento adotado será 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
 
III – DA PASTA LICITATÓRIA:
 
A “pasta licitatória”, contendo este instrumento e seus anexos, será afixada no quadro de avi
localizado no Paço Municipal para ser examinado, e poderá ser retirada junto ao Departamento de 
Suprimentos ou através do site http://www.itanhaem.sp.gov.br 
 
IV - DAS PEÇAS INTEGRANTES:
Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, os anexos que seguem:
 
1 – Anexo I – Especificação do Lote(s).
2 – Anexo II –Modelo de Declaração de
3 – Anexo III – Declaração conforme Lei 9.854/99 (mão de obra d
4 – Anexo IV – Modelo de Proposta
5 – Anexo V –Minuta de Ata de Registro de Preço
6 - Anexo VI - Modelo de Declaração de Habilitação
7 - Anexo VII - Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (caso a 
empresa opte em declarar). 
 
V – DA PARTICIPAÇÃO: 
 
1 – Somente poderão participar desta Licitação empresas que atendam às condições e às exigências 
deste instrumento, cujo objetivo social esteja relacionado com seu objeto e atenda à legislação 
pertinente, sendo vedada a participação de empresa
1.1- sob processo de falência; 
1.2 - declarada inidônea por ato do Poder Público, enquanto perdurar o motivo determinante da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação, em data anterior à abertura da
1.3 - cujos administradores e/ou acionistas, detentores do controle do estabelecimento participante 
desta licitação, possuam qualquer vínculo direto ou indireto com a Contratante ou com o responsável 
por esta licitação, nos termos do artigo 9º da Lei Fed
1.4 - impedida de contratar ou transacionar com a Administração Pública Licitante, ou qualquer de 
seus órgãos descentralizados, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93;
1.5 - reunida em consórcio; 
1.6 - enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº
 
2 - As licitantes deverão apresentar Proposta e Documentação em 02 (dois) envelopes distintos, 
lacrados e indevassáveis, contendo obrigatoriamente em suas partes exte
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egunda-feira à sexta-feira, das 09 (nove) horas às 12 (d
das 14 (quatorze) horas às 16 (dezesseis) horas. 

A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para Possível Aquisição de Móveis 
de Escritório, a fim de Atender Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Itan

atendendo as especificações contidas no Anexo I, 
quantitativos e descritivos técnicos são de responsabilidade da Secretaria solicitante

to adotado será o menor preço por lote, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

LICITATÓRIA: 

A “pasta licitatória”, contendo este instrumento e seus anexos, será afixada no quadro de avi
localizado no Paço Municipal para ser examinado, e poderá ser retirada junto ao Departamento de 

http://www.itanhaem.sp.gov.br (link portal da transparência).

TEGRANTES: 
Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, os anexos que seguem:

Especificação do Lote(s). 
Modelo de Declaração de Disponibilidade 

Declaração conforme Lei 9.854/99 (mão de obra direta ou indireta de
Modelo de Proposta Comercial 

Ata de Registro de Preço 
Modelo de Declaração de Habilitação 

Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (caso a 

Somente poderão participar desta Licitação empresas que atendam às condições e às exigências 
deste instrumento, cujo objetivo social esteja relacionado com seu objeto e atenda à legislação 

vedada a participação de empresa quando: 

declarada inidônea por ato do Poder Público, enquanto perdurar o motivo determinante da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação, em data anterior à abertura da licitação

cujos administradores e/ou acionistas, detentores do controle do estabelecimento participante 
desta licitação, possuam qualquer vínculo direto ou indireto com a Contratante ou com o responsável 

ermos do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações posteriores;
impedida de contratar ou transacionar com a Administração Pública Licitante, ou qualquer de 

seus órgãos descentralizados, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93;

enquadrada nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993. 

As licitantes deverão apresentar Proposta e Documentação em 02 (dois) envelopes distintos, 
lacrados e indevassáveis, contendo obrigatoriamente em suas partes externas, além do nome da 
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feira, das 09 (nove) horas às 12 (doze) horas e 

Registro de Preços para Possível Aquisição de Móveis 
de Escritório, a fim de Atender Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Itanhaém, pelo 

atendendo as especificações contidas no Anexo I, sendo que os 
solicitante, no caso a 

, observadas as exigências 

A “pasta licitatória”, contendo este instrumento e seus anexos, será afixada no quadro de avisos 
localizado no Paço Municipal para ser examinado, e poderá ser retirada junto ao Departamento de 

(link portal da transparência). 

Fazem parte integrante deste instrumento, independente de transcrição, os anexos que seguem: 

ireta ou indireta de menores). 

Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (caso a 

Somente poderão participar desta Licitação empresas que atendam às condições e às exigências 
deste instrumento, cujo objetivo social esteja relacionado com seu objeto e atenda à legislação 

declarada inidônea por ato do Poder Público, enquanto perdurar o motivo determinante da 
licitação; 

cujos administradores e/ou acionistas, detentores do controle do estabelecimento participante 
desta licitação, possuam qualquer vínculo direto ou indireto com a Contratante ou com o responsável 

eral nº 8.666/93 e suas atualizações posteriores; 
impedida de contratar ou transacionar com a Administração Pública Licitante, ou qualquer de 

seus órgãos descentralizados, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93; 

As licitantes deverão apresentar Proposta e Documentação em 02 (dois) envelopes distintos, 
rnas, além do nome da 
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licitante e do órgão realizador, a modalidade e o número da Licitação, identificados respectivamente 
com a palavra “proposta”, o envelope de nº. 01, e “documentação”, o envelope de nº.

2.1 - Não serão recebidas propostas e/ou docu
outro meio que não o previsto no item 03 do Preâmbulo.
2.2 - Por força do que dispõe o Capítulo V, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 7 de agost
de pequeno porte terão tratamento diferenciado.
2.3 - A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, poderá caracterizar o crime 
do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas em lei, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a 
inabilitação do licitante, se o fato vier a ser const
 
VI – DO PROCEDIMENTO: 
 
1 – No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, serão realizados pelo Pregoeiro, 
em sessão pública, o credenciamento das licitantes, o recebimento e a abertura dos envelopes 
“Proposta” e “Documentação” correspondentes a este Pregão, conforme disposto na legislação 
vigente. 
1.1 – Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de
1.1.1 – retardatária, a não ser como ouvinte.
1.1.2 – que trocar o conteúdo dos envelopes
 
2 – Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar
comprovando possuir poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos 
relativos a este Pregão. 
2.1 – Somente poderá participar da
devidamente credenciado. 
 
3 – No mesmo ato, o Pregoeiro receberá os envelopes "Proposta" e "Documentação", em separado, 
procedendo, em seguida, à abertura dos envelopes "Proposta" e aos seguintes
3.1 - rubrica, conferência, análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e 
exigências deste edital. 
3.2 - classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez 
3.3 – seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços 
ofertados, quando não verificados, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior. 
3.4 – colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes 
legais das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances
3.5 – os lances deverão ser formulados em valores distintos de decrescentes, inferiores à propo
de Menor Preço por Lote, a redução mínima será estipulada em sessão, valor em que todos os 
licitantes estejam de acordo. 
3.6 – Iniciada a abertura do envelope “Proposta”, não serão permitidas quaisquer retificações que 
possam influir no resultado final des
 
4 – Classificadas as propostas e iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir 
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licitante e do órgão realizador, a modalidade e o número da Licitação, identificados respectivamente 
com a palavra “proposta”, o envelope de nº. 01, e “documentação”, o envelope de nº.

Não serão recebidas propostas e/ou documentação enviadas via postal, fax, ou por qualquer 
outro meio que não o previsto no item 03 do Preâmbulo. 

Por força do que dispõe o Capítulo V, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, alterada pela Lei Complementar nº 147 de 7 de agosto de 2014, as microempresas e empresas 

diferenciado. 
A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 

123/06, alterada pela Lei Complementar 147/14, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 
do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas em lei, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a 
inabilitação do licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, serão realizados pelo Pregoeiro, 
em sessão pública, o credenciamento das licitantes, o recebimento e a abertura dos envelopes 
Proposta” e “Documentação” correspondentes a este Pregão, conforme disposto na legislação 

Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante: 
ouvinte. 
envelopes. 

Aberta a sessão, o representante legal da licitante deverá credenciar-se perante o Pregoeiro, 
comprovando possuir poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos 

Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal da licitante 

No mesmo ato, o Pregoeiro receberá os envelopes "Proposta" e "Documentação", em separado, 
procedendo, em seguida, à abertura dos envelopes "Proposta" e aos seguintes procedimentos:

rubrica, conferência, análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e 

classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores 
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), em relação ao menor preço. 

seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços 
ofertados, quando não verificados, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 

cação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes 
legais das licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais. 

os lances deverão ser formulados em valores distintos de decrescentes, inferiores à propo
, a redução mínima será estipulada em sessão, valor em que todos os 

niciada a abertura do envelope “Proposta”, não serão permitidas quaisquer retificações que 
possam influir no resultado final deste Pregão, ressalvado o disposto neste instrumento.

Classificadas as propostas e iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir 
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licitante e do órgão realizador, a modalidade e o número da Licitação, identificados respectivamente 
com a palavra “proposta”, o envelope de nº. 01, e “documentação”, o envelope de nº. 02. 

mentação enviadas via postal, fax, ou por qualquer 

Por força do que dispõe o Capítulo V, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
o de 2014, as microempresas e empresas 

A falsidade das declarações prestadas, objetivando os benefícios da Lei Complementar nº 
de que trata o artigo 299 

do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções 
administrativas previstas em lei, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a 

licitação. 

No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, serão realizados pelo Pregoeiro, 
em sessão pública, o credenciamento das licitantes, o recebimento e a abertura dos envelopes 
Proposta” e “Documentação” correspondentes a este Pregão, conforme disposto na legislação 

se perante o Pregoeiro, 
comprovando possuir poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais atos 

fase de lances verbais o representante legal da licitante 

No mesmo ato, o Pregoeiro receberá os envelopes "Proposta" e "Documentação", em separado, 
rocedimentos: 

rubrica, conferência, análise e classificação das propostas em confronto com o objeto e 

classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores 

seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços 
ofertados, quando não verificados, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 

cação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes 

os lances deverão ser formulados em valores distintos de decrescentes, inferiores à proposta 
, a redução mínima será estipulada em sessão, valor em que todos os 

niciada a abertura do envelope “Proposta”, não serão permitidas quaisquer retificações que 
instrumento. 

Classificadas as propostas e iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente as licitantes classificadas, de forma seqüencial, a apresentar lances verbais, a partir 
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da licitante detentora da proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preços
ofertados. 
4.1 - A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase 
de lances verbais. 

4.2 - Após a fase de classificação, não cab
decorrente de fato superveniente e aceito pelo
 
5 – A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará 
excluída dessa etapa e terá mantido o seu ú
propostas. 
 
6 – A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
“Documentação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou com 
irregularidades, será inabilitada, não se admitindo complementação posterior à
 
7 – No prazo de 08 (oito) dias úteis após a realização do certame, a licitante detentora da 
melhor proposta deverá apresentar amostras de todos os itens solicitados no lote em que 
lograr-se vencedora. As amostras deverão observar as especificações técnicas e os parâmetros 
mínimos definidos neste edital e em seu Anexo I, sendo admitida a apresentação destas em 
qualquer tamanho, desde que isto não impossibilite a verificação de adequação das
propostas com os requisitos exigidos pelo ato convocatório e o critério de julgamento adotado 
nesta licitação (vide demais instruções no Anexo I do Edital)
7.1. Em caso do descumprimento destes procedimentos e prazos, a empresa será considerada
desclassificada sendo, então, convocada a empresa classificada seqüencialmente até que se 
encontre aquela que detenha proposta e amostras em conformidade com os termos deste Edital 
e consideradas aprovadas pela Secretaria solicitante deste procedimento.
7.2. As amostras entregues deverão estar sempre identificadas e acompanhadas de documento
protocolo, em duas vias, onde serão listadas.
7.3 – Deverá ser entregue junto às amostras os laudos e certificados
Anexo I. 
 
8 – Caberá ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe compete durante a realização 
deste Pregão: 
8.1 – conduzir os trabalhos da equipe de
8.2 - examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e valor, 
decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser
8.3 – encaminhar ao Sr. Prefeito o processo relativo a este Pregão, devidamente instruído, com vistas 
à adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta considerada como a 
mais vantajosa, após constatado o atendimento das exigências deste
8.4 – receber, examinar e instruir os recursos
8.5 – receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este
8.6 – encaminhar ao Sr. Prefeito o pr
ocorrida à adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento licitatório e à contratação do 
objeto com a licitante vencedora. 
8.7 - suspender a licitação, se assim achar necessário,
 
9 – Ao Sr. Secretário de Administração 
9.1 – decidir os recursos contra atos do
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entora da proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preços

A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase 

Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará 
excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das 

A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
“Documentação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou com 

rá inabilitada, não se admitindo complementação posterior à sessão.

No prazo de 08 (oito) dias úteis após a realização do certame, a licitante detentora da 
melhor proposta deverá apresentar amostras de todos os itens solicitados no lote em que 

se vencedora. As amostras deverão observar as especificações técnicas e os parâmetros 
mínimos definidos neste edital e em seu Anexo I, sendo admitida a apresentação destas em 
qualquer tamanho, desde que isto não impossibilite a verificação de adequação das
propostas com os requisitos exigidos pelo ato convocatório e o critério de julgamento adotado 
nesta licitação (vide demais instruções no Anexo I do Edital). 
7.1. Em caso do descumprimento destes procedimentos e prazos, a empresa será considerada

sendo, então, convocada a empresa classificada seqüencialmente até que se 
encontre aquela que detenha proposta e amostras em conformidade com os termos deste Edital 
e consideradas aprovadas pela Secretaria solicitante deste procedimento. 
.2. As amostras entregues deverão estar sempre identificadas e acompanhadas de documento

protocolo, em duas vias, onde serão listadas. 
Deverá ser entregue junto às amostras os laudos e certificados dos itens

, ainda, como parte das atribuições que lhe compete durante a realização 

conduzir os trabalhos da equipe de apoio. 
examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e valor, 

damente, a respeito da escolha que vier a ser adotada. 
encaminhar ao Sr. Prefeito o processo relativo a este Pregão, devidamente instruído, com vistas 

à adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta considerada como a 
após constatado o atendimento das exigências deste edital. 

receber, examinar e instruir os recursos 
receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este
encaminhar ao Sr. Prefeito o processo relativo a este Pregão, devidamente instruído, depois de 

ocorrida à adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento licitatório e à contratação do 

uspender a licitação, se assim achar necessário, motivando. 

Administração caberá: 
decidir os recursos contra atos do Pregoeiro. 
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entora da proposta de maior preço e as demais, em ordem decrescente de preços 

A desclassificação da proposta da licitante importa preclusão do seu direito de participar da fase 

erá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

A licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, ficará 
ltimo preço apresentado para efeito de ordenação das 

A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
“Documentação”, ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste edital ou com 

sessão. 

No prazo de 08 (oito) dias úteis após a realização do certame, a licitante detentora da 
melhor proposta deverá apresentar amostras de todos os itens solicitados no lote em que 

se vencedora. As amostras deverão observar as especificações técnicas e os parâmetros 
mínimos definidos neste edital e em seu Anexo I, sendo admitida a apresentação destas em 
qualquer tamanho, desde que isto não impossibilite a verificação de adequação das mostras e 
propostas com os requisitos exigidos pelo ato convocatório e o critério de julgamento adotado 

7.1. Em caso do descumprimento destes procedimentos e prazos, a empresa será considerada 
sendo, então, convocada a empresa classificada seqüencialmente até que se 

encontre aquela que detenha proposta e amostras em conformidade com os termos deste Edital 

.2. As amostras entregues deverão estar sempre identificadas e acompanhadas de documento-

dos itens solicitados no 

, ainda, como parte das atribuições que lhe compete durante a realização 

examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e valor, 

encaminhar ao Sr. Prefeito o processo relativo a este Pregão, devidamente instruído, com vistas 
à adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta considerada como a 

receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este Pregão. 
ocesso relativo a este Pregão, devidamente instruído, depois de 

ocorrida à adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento licitatório e à contratação do 
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10  – Ao Senhor Prefeito Municipal caberá:
10.1 – adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta considerada como 
a mais vantajosa, após constatado o atendimento das exigências deste
10.2 – homologar o resultado deste Pregão
contra atos do Pregoeiro, e promover a celebração do contrato
 
11 – Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" em 
um único momento, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, 
ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas
dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar
convocada posteriormente. 
11.1 – A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar
hipótese, após a etapa competitiva de lances
11.2 – Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até 
nova reunião oportunamente marcada para prosseguimento dos
 
12 – Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, 
no ato da reunião, pelos representantes legais das licitantes presentes.
 
13 – Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 
Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste 
Pregão. 
 
14 – Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes "Docume
desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o
 
15 – É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a prom
de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior 
de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da
15.1 – Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após
 
16 – A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão
16.1 – Se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente 
registrada em ata durante o transcurso da sessão do
16.2 – Após o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu 
resultado. 
 
17 – A abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” serão realizadas sempre em sessão 
pública, devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente 
ser assinada por ele, pelas licitantes presentes, e pelos membros da equipe de apoio que formularem 
parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às propostas ou à
 
18 – Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes credenciados das 
licitantes, das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, da análise das propostas e dos 
documentos de habilitação, da manifestação da licit
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Ao Senhor Prefeito Municipal caberá: 
adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta considerada como 

após constatado o atendimento das exigências deste edital. 
homologar o resultado deste Pregão, depois de decididos os recursos porventura interpostos 

contra atos do Pregoeiro, e promover a celebração do contrato correspondente. 

Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" em 
um único momento, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, 
ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que não possam ser 
dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se

A interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se
tapa competitiva de lances verbais; 

Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até 

nte marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, 
no ato da reunião, pelos representantes legais das licitantes presentes. 

cumentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 
Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste 

Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes "Documentação" não caberá 
desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a prom
de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior 
de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta/documentação.

Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.

A adjudicação deste Pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas:
Se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente 

curso da sessão do Pregão. 
pós o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu 

A abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” serão realizadas sempre em sessão 
orar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente 

ser assinada por ele, pelas licitantes presentes, e pelos membros da equipe de apoio que formularem 
parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às propostas ou à

Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes credenciados das 
licitantes, das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, da análise das propostas e dos 
documentos de habilitação, da manifestação da licitante de interpor recurso, sem prejuízo de outros 
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adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta considerada como 

depois de decididos os recursos porventura interpostos 

Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes "Proposta" e "Documentação" em 
um único momento, em face do exame da proposta/documentação com os requisitos do edital, ou, 

que não possam ser 
se-á em sessão a ser 

se-á, em qualquer 

Os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos 
representantes legais das licitantes presentes, ficarão em poder do Pregoeiro e sob sua guarda até 

Consideradas as ressalvas contidas neste edital, qualquer reclamação a respeito deverá ser feita, 

cumentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 
Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste 

ntação" não caberá 
desclassificar as licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 

É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior 

proposta/documentação. 
promovida. 

efetivadas: 
Se não houver manifestação da licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente 

pós o deferimento ou indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu 

A abertura dos envelopes “Proposta” e “Documentação” serão realizadas sempre em sessão 
orar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente 

ser assinada por ele, pelas licitantes presentes, e pelos membros da equipe de apoio que formularem 
parecer técnico sobre o julgamento deste Pregão, seja com relação às propostas ou à documentação. 

Da ata relativa a este Pregão constarão os registros dos representantes credenciados das 
licitantes, das propostas escritas e dos lances verbais apresentados, da análise das propostas e dos 

ante de interpor recurso, sem prejuízo de outros 
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porventura ocorridos. 
 
19 – Depois de concluída a licitação e assinado o pertinente contrato, os envelopes 
que forem entregues e não abertos durante a sessão ficarão 
licitantes, pelo período de 10 dias úteis, após o que serão destruídos.
 
VII – DO CREDENCIAMENTO:
1 – Na sessão pública de julgamento, a licitante deverá apresentar carta, dirigida ao Pregoeiro, em 
papel timbrado, assinada por seu representa
poderá manifestar-se durante o procedimento licitatório por meio de:
1.1 - Procuração por instrumento público ou particular outorgado pela empresa licitante que lhe 
confere poderes para representar a m
1.1.1 – Juntamente com a procuração por instrumento particular outorgada pela empresa, o 
representante deverá apresentar também documento que comprove a condição de representante legal 
daquele que assinou a procuração e a carta de credenciamento em nome da empresa licitante
estas não tenham a firma de seus outorgantes reconhecida em cartório
1.2 - No caso de sócio ou titular da licitante, a comprovação de sua qualidade e de poderes, se fará
por meio do contrato social e última alteração, onde conste o nome do representante na sociedade.
1.3 - As licitantes poderão indicar, no mesmo instrumento, outros representantes para que se 
manifeste durante o procedimento licitatório na ausência ou impo
Tais representantes deverão se identificar através de documentos comprobatórios reconhecidos.
1.4 - O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, 
negociar preços, declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de 
recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão.
  
2 – O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará i
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes “Prop
2.1 – nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.
 
3 – Os interessados ou seus representantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação (CONFORME MODELO ANEXO VI).
 
4 – Quanto às microempresas ou empresa de pequeno porte estas deverão apresentar declaração 
Informando que se caracterizam como microempresa ou empresa de pequeno porte e que desejam 
exercer os direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei 
Complementar 147/14. 
 
VIII – DA PROPOSTA: 
1 – O envelope PROPOSTA (envelope 
em papel timbrado da licitante, em uma única via, datada e assinada pelo representante legal da 
proponente, sem emendas ou rasuras, contendo, além do número do Pregão, necessariamente as 
seguintes condições: 
1.1 - A proposta será composta por 01 (um) documento, qual seja o modelo de proposta propriamente 
dito (Anexo IV); 
1.2 - Uso de apenas 02 (duas) casas decimais após a
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Depois de concluída a licitação e assinado o pertinente contrato, os envelopes 
que forem entregues e não abertos durante a sessão ficarão em posse do Pregoeiro 
licitantes, pelo período de 10 dias úteis, após o que serão destruídos. 

DO CREDENCIAMENTO: 
Na sessão pública de julgamento, a licitante deverá apresentar carta, dirigida ao Pregoeiro, em 

papel timbrado, assinada por seu representante legal em que credenciará seu representante, o qual 
se durante o procedimento licitatório por meio de: 

Procuração por instrumento público ou particular outorgado pela empresa licitante que lhe 
confere poderes para representar a mesma no processo licitatório e ainda desistir de recursos.

Juntamente com a procuração por instrumento particular outorgada pela empresa, o 
representante deverá apresentar também documento que comprove a condição de representante legal 

assinou a procuração e a carta de credenciamento em nome da empresa licitante
estas não tenham a firma de seus outorgantes reconhecida em cartório.   

No caso de sócio ou titular da licitante, a comprovação de sua qualidade e de poderes, se fará
por meio do contrato social e última alteração, onde conste o nome do representante na sociedade.

As licitantes poderão indicar, no mesmo instrumento, outros representantes para que se 
manifeste durante o procedimento licitatório na ausência ou impossibilidade dos titulares o fazerem. 
Tais representantes deverão se identificar através de documentos comprobatórios reconhecidos.

O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, 
a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de 

recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão.

O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará i
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante 
a reunião de abertura dos envelopes “Proposta” ou “Documentação” relativa a este Pregão.

nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 
apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

ssados ou seus representantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação (CONFORME MODELO ANEXO VI). 

Quanto às microempresas ou empresa de pequeno porte estas deverão apresentar declaração 
que se caracterizam como microempresa ou empresa de pequeno porte e que desejam 

exercer os direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei 

PROPOSTA (envelope de nº. 01) deverá conter a proposta comercial
em papel timbrado da licitante, em uma única via, datada e assinada pelo representante legal da 
proponente, sem emendas ou rasuras, contendo, além do número do Pregão, necessariamente as 

proposta será composta por 01 (um) documento, qual seja o modelo de proposta propriamente 

so de apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula; 
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Depois de concluída a licitação e assinado o pertinente contrato, os envelopes “documentação” 
 e à disposição das 

Na sessão pública de julgamento, a licitante deverá apresentar carta, dirigida ao Pregoeiro, em 
nte legal em que credenciará seu representante, o qual 

Procuração por instrumento público ou particular outorgado pela empresa licitante que lhe 
esma no processo licitatório e ainda desistir de recursos. 

Juntamente com a procuração por instrumento particular outorgada pela empresa, o 
representante deverá apresentar também documento que comprove a condição de representante legal 

assinou a procuração e a carta de credenciamento em nome da empresa licitante, caso 

No caso de sócio ou titular da licitante, a comprovação de sua qualidade e de poderes, se fará 
por meio do contrato social e última alteração, onde conste o nome do representante na sociedade. 

As licitantes poderão indicar, no mesmo instrumento, outros representantes para que se 
ssibilidade dos titulares o fazerem. 

Tais representantes deverão se identificar através de documentos comprobatórios reconhecidos. 
O documento deverá dar plenos poderes ao credenciado para formular ofertas e lances verbais, 

a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de 
recursos, enfim, para praticar em nome da licitante todos os atos pertinentes a este Pregão. 

O representante legal da licitante que não se credenciar perante o Pregoeiro ficará impedido de 
participar da fase de lances verbais, de negociação de preços, de declarar a intenção de interpor 
recurso, de renunciar ao direito de interposição de recursos, enfim, para representar a licitante durante 

osta” ou “Documentação” relativa a este Pregão. 
nesse caso, a licitante ficará excluída da etapa de lances verbais e mantido o seu preço 

apresentado na proposta escrita, para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço. 

ssados ou seus representantes apresentarão declaração dando ciência de que cumprem 

Quanto às microempresas ou empresa de pequeno porte estas deverão apresentar declaração  
que se caracterizam como microempresa ou empresa de pequeno porte e que desejam 

exercer os direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei 

proposta comercial, preenchida 
em papel timbrado da licitante, em uma única via, datada e assinada pelo representante legal da 
proponente, sem emendas ou rasuras, contendo, além do número do Pregão, necessariamente as 

proposta será composta por 01 (um) documento, qual seja o modelo de proposta propriamente 
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1.3 - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias
apresentação; 
1.4 - Data base da proposta do mês de
1.5 - Apresentar o valor unitário e por lote por extenso
 
2 – Também deverá ser acrescentado ao envelope PROPOSTA (envelope de nº 01), a
representante legal que assinará o contrato com a Prefeitura, indicando nome, R
ocupa na empresa. 
  
3 – No caso de divergência entre o preço unitário e seu valor total correspondente, prevalecerá o 
primeiro, devendo ser feito novo cálculo pelo Pregoeiro, para
divergência entre os algarismos e seu respectivo valor por extenso, prevalecerá este
 
4 – Nos preços propostos deverão estar compreendidos todos os custos operacionais e
como encargos previdenciários, traba
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e serviços
globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor
4.1 – Serão desclassificadas as propostas 
máximo fixado ou com preços manifestamente inexeqüíveis, bem como aquelas que não atenderem 
às exigências contidas neste Pregão.
4.2 – Considera-se inexequível a proposta que apresente p
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.
4.3 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
4.4 - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, ge
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 d
a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.
 
5 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante aos termos do 
presente instrumento. 
5.1 – 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, posteriormente, qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto
5.2 – A licitante deverá ter pleno conhecimento de todos os termos deste ato convocatório não sendo 
aceito invocar, posteriormente, o desconhecimento de qualquer cláusula como elemento impeditivo 
da formulação de sua proposta, sendo inadmissíveis reivindicações posterior
alegações. 
5.3 – A apresentação da proposta automaticamente vincula a licitante aos termos do presente 
instrumento. 
6 -  É imprescindível e obrigatória a apresentação de 
INORMATIVO dos itens ofertados, jun
apresentado a empresa terá sua proposta desclassificada
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razo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar 

ata base da proposta do mês de apresentação. 
unitário e por lote por extenso. 

Também deverá ser acrescentado ao envelope PROPOSTA (envelope de nº 01), a
ue assinará o contrato com a Prefeitura, indicando nome, RG, CPF e 

No caso de divergência entre o preço unitário e seu valor total correspondente, prevalecerá o 
primeiro, devendo ser feito novo cálculo pelo Pregoeiro, para efeitos de julgamento. Havendo 
divergência entre os algarismos e seu respectivo valor por extenso, prevalecerá este 

deverão estar compreendidos todos os custos operacionais e
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

direta ou indiretamente no fornecimento dos bens e serviços, não sendo admitidos valores com preços 
globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero. 

s propostas cujo os vencedores apresentem valores superiores ao preço 
ou com preços manifestamente inexeqüíveis, bem como aquelas que não atenderem 

às exigências contidas neste Pregão. 
se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
es públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, ge
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. 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante aos termos do 

tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear, posteriormente, qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

te deverá ter pleno conhecimento de todos os termos deste ato convocatório não sendo 
aceito invocar, posteriormente, o desconhecimento de qualquer cláusula como elemento impeditivo 
da formulação de sua proposta, sendo inadmissíveis reivindicações posteriores sob quaisquer 

A apresentação da proposta automaticamente vincula a licitante aos termos do presente 

É imprescindível e obrigatória a apresentação de amostras POR FOLDER ILUSTRATIVO E 
dos itens ofertados, juntamente com a proposta apresentada

apresentado a empresa terá sua proposta desclassificada. 
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, a contar da data de sua 

Também deverá ser acrescentado ao envelope PROPOSTA (envelope de nº 01), a qualificação do 
G, CPF e cargo que 

No caso de divergência entre o preço unitário e seu valor total correspondente, prevalecerá o 
efeitos de julgamento. Havendo 

 último. 

deverão estar compreendidos todos os custos operacionais e despesas, 
lhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 

, não sendo admitidos valores com preços 

valores superiores ao preço 
ou com preços manifestamente inexeqüíveis, bem como aquelas que não atenderem 

reços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido 

quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio 

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

O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 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 

os prejuízos ao erário, caso verificada 

Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a licitante aos termos do 

tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear, posteriormente, qualquer 

te deverá ter pleno conhecimento de todos os termos deste ato convocatório não sendo 
aceito invocar, posteriormente, o desconhecimento de qualquer cláusula como elemento impeditivo 

es sob quaisquer 

A apresentação da proposta automaticamente vincula a licitante aos termos do presente 

POR FOLDER ILUSTRATIVO E 
tamente com a proposta apresentada. Caso não seja 
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IX – DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:
1 – Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste edital
especificações técnicas exigidas no 
etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, aquelas que atenderem plena
deste edital.  
1.1 - Serão desclassificadas as propostas que contenham vícios insanáveis.
 
2 – Feito isso, o Pregoeiro classificará a licitante autora da proposta de menor preço, e os das ofertas 
com preço até 10% (dez por cento) superi
participem da etapa de lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.
2.1 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior (item 2), o 
Pregoeiro fará a classificação dos menores preços até o máximo de 03 (três), colocados em ordem 
crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, a fim de que os representantes legais das 
licitantes participem da etapa de lances verbais.
2.2 – Para efeito de classificação das propostas, será considerado o 
2.3 – A licitante oferecerá lance verbal sobre o percentual de desconto ofertado para o objeto.
  
3 – A licitante oferecerá lance verbal sobre o percentual de desconto ofertado para o objeto.
 
4 - Se houver empate na disputa dos lotes convencionais, ou seja, aqueles lotes não incluídos na cota 
de até 25% para ME/EPP, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos seguintes
4.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 
bem classificada. 
4.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em 
que sua proposta será declarada a melhor
4.3 - Para tanto, será convocada para exercer seu direito de prefe
prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do 
Pregoeiro, sob pena de preclusão. 
4.4 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não s
manifeste no prazo estabelecido no item anterior (item 4.
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 di
subitem anterior. 
4.5 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 4.1, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 
proposta. 
4.6 - Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
respeitada a ordem de classificação. 
4.7 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 
lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno
4.8 - Não ocorrendo à contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar
sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso 
XXIII da Lei nº 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de  
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DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 

das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste edital
 Termo de Referência (Anexo I), devendo ser classificadas para a 

etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, aquelas que atenderem plenamente às exigências 

Serão desclassificadas as propostas que contenham vícios insanáveis. 

Feito isso, o Pregoeiro classificará a licitante autora da proposta de menor preço, e os das ofertas 
com preço até 10% (dez por cento) superiores àquela, para que os representantes legais das licitantes 
participem da etapa de lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior (item 2), o 
ará a classificação dos menores preços até o máximo de 03 (três), colocados em ordem 

crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, a fim de que os representantes legais das 
licitantes participem da etapa de lances verbais. 

ação das propostas, será considerado o MENOR PREÇO POR LOTE
A licitante oferecerá lance verbal sobre o percentual de desconto ofertado para o objeto.

A licitante oferecerá lance verbal sobre o percentual de desconto ofertado para o objeto.

Se houver empate na disputa dos lotes convencionais, ou seja, aqueles lotes não incluídos na cota 
de até 25% para ME/EPP, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 

A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em 
que sua proposta será declarada a melhor oferta. 

Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do 

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não s
manifeste no prazo estabelecido no item anterior (item 4.3), 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 

Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 4.1, será realizado sorteio 

as para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 

se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 
 

ireito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 
lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno

Não ocorrendo à contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar
sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso 
XXIII da Lei nº 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de  
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Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste edital e as 

devendo ser classificadas para a 
mente às exigências 

Feito isso, o Pregoeiro classificará a licitante autora da proposta de menor preço, e os das ofertas 
ores àquela, para que os representantes legais das licitantes 

 
Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior (item 2), o 

ará a classificação dos menores preços até o máximo de 03 (três), colocados em ordem 
crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, a fim de que os representantes legais das 

MENOR PREÇO POR LOTE. 
A licitante oferecerá lance verbal sobre o percentual de desconto ofertado para o objeto. 

A licitante oferecerá lance verbal sobre o percentual de desconto ofertado para o objeto. 

Se houver empate na disputa dos lotes convencionais, ou seja, aqueles lotes não incluídos na cota 
de até 25% para ME/EPP, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e 

se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais 

proposta for mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em 

rência e apresentar nova proposta no 
prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do 

Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
), serão convocadas as demais licitantes 

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por 
reito, no prazo estabelecido no 

Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 4.1, será realizado sorteio 

as para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova 

se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, 

ireito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de 
lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou empresa de pequeno porte. 

Não ocorrendo à contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão em 
sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do disposto no artigo 4º, inciso 
XXIII da Lei nº 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de  
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haver participação de demais microempresas e empres
4.9 - Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no subitem 4.7, será declarada a melhor oferta aquela proposta 
originalmente vencedora na fase de 
4.10 - As Licitantes que desejarem obter os benefícios de preferência concedidos pela Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, deverão declarar, sob as penas 
da Lei, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempre
Pequeno Porte, estando apto a usufruir
artigos 42 a 49, da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147/14. 
 
5 – Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua 
item 4 do capítulo VIII), bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
5.1 - A classificação final far-se-á pela ordem crescente dos preços, observado o disposto no item
5.2 – Será considerada como mais 
o MENOR PREÇO POR LOTE, proposto e aceito, obtido na forma da cond
 
6 – Aceita a proposta de menor preço será aberto o envelope “Documentação”, contendo os 
documentos de habilitação da licitante que a tiver
 
7 – O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de meno
no sentido de que seja obtido preço ainda
dispostas nos itens subsequentes: 
7.1 – Se não houver lances verbais e o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela 
Administração Municipal para a prestação do
7.2 – Se não for aceita a proposta escrita de menor
7.3 – Se a licitante detentora do menor preço não atender às exigências de
7.3.1 – Na ocorrência das situações previstas nos subitens 
e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, 
atentando à ordem de classificação. Desta forma se procederá sucessivamente 
proposta que atenda às condições dest
7.3.1.1 – Nessa hipótese em que a proposta não for aceita e o pregoeiro passar à análise da 
subseqüente, este poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido o melhor preço.
7.4 – Verificado que a proposta de 
neste edital quanto à proposta e à habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora do 
certame. 
8- É imprescindível e obrigatória a apresentação de 
informativos juntamente com a proposta.
 
X – DA DOCUMENTAÇÃO: 
1 – Os documentos exigidos para habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado e 
indevassável, contendo obrigatoriamente em sua parte externa, além do nome da licitante e do órgão 
realizador, a modalidade e o número da Licitação, identificado respectivamente com a palavra 
“Documentação”, correspondente ao envelope de nº
 
2 – Para a habilitação exigir-se-á documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
qualificação econômico-financeira e qua
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haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte. 
Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 

configurada a hipótese prevista no subitem 4.7, será declarada a melhor oferta aquela proposta 
 lances. 

Licitantes que desejarem obter os benefícios de preferência concedidos pela Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, deverão declarar, sob as penas 

os requisitos legais para a qualificação como Microempre
usufruir do tratamento diferenciado e estabelecido,

rtigos 42 a 49, da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 

apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua exeqüibilidade

, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.
á pela ordem crescente dos preços, observado o disposto no item

 vantajosa para a Prefeitura a  proposta da licitante
, proposto e aceito, obtido na forma da condição anterior.

Aceita a proposta de menor preço será aberto o envelope “Documentação”, contendo os 
documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado. 

O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de meno
no sentido de que seja obtido preço ainda melhor, caso seja verificada alguma das condições 

e não houver lances verbais e o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela 
a prestação do serviço. 

e não for aceita a proposta escrita de menor preço. 
e a licitante detentora do menor preço não atender às exigências de habilitação.
Na ocorrência das situações previstas nos subitens 7.2 e 7.3, será examinada 

e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, 
. Desta forma se procederá sucessivamente até a apuração de uma

que atenda às condições deste edital. 
Nessa hipótese em que a proposta não for aceita e o pregoeiro passar à análise da 

subseqüente, este poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido o melhor preço.
Verificado que a proposta de MENOR PREÇO POR LOTE atende às exigências fixadas 

neste edital quanto à proposta e à habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora do 

É imprescindível e obrigatória a apresentação de amostras dos itens por folder ilustrativos e 
te com a proposta. 

Os documentos exigidos para habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado e 
indevassável, contendo obrigatoriamente em sua parte externa, além do nome da licitante e do órgão 

úmero da Licitação, identificado respectivamente com a palavra 
“Documentação”, correspondente ao envelope de nº 02. 

á documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
financeira e qualificação técnica, contendo obrigatoriamente o
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Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no subitem 4.7, será declarada a melhor oferta aquela proposta 

Licitantes que desejarem obter os benefícios de preferência concedidos pela Lei 
Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, deverão declarar, sob as penas 

os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de 
estabelecido, nos termos dos 

rtigos 42 a 49, da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 

apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, o Pregoeiro 
exeqüibilidade (conforme 

, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto. 
á pela ordem crescente dos preços, observado o disposto no item 4. 

licitante que ofertar 
ição anterior. 

Aceita a proposta de menor preço será aberto o envelope “Documentação”, contendo os 

O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de menor preço, 
, caso seja verificada alguma das condições 

e não houver lances verbais e o menor preço estiver em desacordo com o estimado pela 

habilitação. 
.3, será examinada a oferta seguinte 

e a sua aceitabilidade, procedida à habilitação da licitante que tiver formulado a proposta, sempre se 
até a apuração de uma 

Nessa hipótese em que a proposta não for aceita e o pregoeiro passar à análise da 
subseqüente, este poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido o melhor preço. 

atende às exigências fixadas 
neste edital quanto à proposta e à habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora do 

amostras dos itens por folder ilustrativos e 

Os documentos exigidos para habilitação deverão ser entregues em envelope lacrado e 
indevassável, contendo obrigatoriamente em sua parte externa, além do nome da licitante e do órgão 

úmero da Licitação, identificado respectivamente com a palavra 

á documentação relativa à habilitação jurídica, regularidade fiscal, 
lificação técnica, contendo obrigatoriamente o seguinte: 
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2.1 – Da Habilitação Jurídica: 
2.1.1 – Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor e sua última 
alteração no caso de sociedades comerciais. No caso de sociedad
estar acompanhado de documento comprobatório da eleição de seus administradores. 
2.1.1.1 - No caso de empresário individual
Mercantis, a cargo da Junta Comercial
2.1.1.2 - Em se tratando de microempreendedor individual
Condição de Microempreendedor Individual 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempree
2.1.1.3 - No caso de sociedade simples
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de 
diretoria em exercício. 
2.1.1.4 - Os documentos acima deverão estar 
consolidação respectiva. 
 
2.2 – Da Regularidade Fiscal: 
2.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Pessoas Físicas, conforme o caso. 
 
2.2.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto contratual desta Licitação. 
 
2.2.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante. 
2.2.3.1 – Para comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, deverá a licitante apresentar 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB
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. 
2.2.3.2 - A comprovação de regularidade para
não inscritos e inscritos em dívida ativa.
2.2.3.3 - Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados 
ao seu ramo de atividade e/ou ao objeto licitatório, deverá
declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 
forma da lei. 
 
2.2.4 – Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
 
2.2.5 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (Certidão Negativa de Débitos Trabalhista 
com efeito de negativa. 
 
2.2.6 - Declaração de que a licitante se encontra em situaçã
e que cumpre ao disposto no cumprimento do disposto no
Federal, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8666/93 e
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Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor e sua última 
alteração no caso de sociedades comerciais. No caso de sociedade por ações, o ato constitutivo deve 
estar acompanhado de documento comprobatório da eleição de seus administradores. 

empresário individual, será aceito a inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

microempreendedor individual – MEI será aceito o Certificado da 
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aprovação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br. 

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 ou da 

tos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ou no Cadastro de 

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

Para comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, deverá a licitante apresentar 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB

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 

A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá abranger os débitos 
não inscritos e inscritos em dívida ativa. 

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados 
ao seu ramo de atividade e/ou ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante 
declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

istência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT) ou positiva 

Declaração de que a licitante se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho 
e que cumpre ao disposto no cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o

rmos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal 8666/93 e alterações. 
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Cópia autenticada do ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor e sua última 
e por ações, o ato constitutivo deve 

estar acompanhado de documento comprobatório da eleição de seus administradores.  
, será aceito a inscrição no Registro Público de Empresas 

MEI será aceito o Certificado da 
CCMEI, cuja aprovação ficará condicionada à 

: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
prova da indicação dos seus administradores ou da 

acompanhados de todas as alterações ou da 

(CNPJ) ou no Cadastro de 

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, conforme o caso, 
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 

Para comprovação de regularidade com a Fazenda Federal, deverá a licitante apresentar 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

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 

com a Fazenda Estadual deverá abranger os débitos 

Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais relacionados 
comprovar tal condição mediante 

declaração da Fazenda Estadual e/ou Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na 

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

istência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
CNDT) ou positiva 

o regular perante o Ministério do Trabalho 
inciso XXXIII do art. 7o da Constituição 
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2.2.7 – Os documentos exigidos nos itens acima deverão estar dentro de seus prazos de
 
2.2.8 – Serão aceitas as Certidões Positivas com Efeitos de Negativa, e certidões positivas
exigibilidade suspensa, referentes à regularidade
 
2.3 – Da Qualificação Econômico-
2.3.1 – Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa s
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, nos termos da
2.3.1.1 – A comprovação de que trata o subitem anterior poderá ser feita através do Livro Diário, 
com a devida indicação de seu número, do Termo de Abertura, do Termo de Encerramento e das 
folhas que contém o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis extraídas d
evidência de registro na Junta Comercial ou publicação da imprensa 
jurídica da empresa -, devendo estes registros estarem assinados pelo titular ou representante legal da 
licitante e pelo Contador ou Técnico 
2.3.1.2 – Nos termos do artigo 5º da Instrução Normativa nº 1.776/2017, em se tratando de empresas 
cujas escriturações contábeis sejam digitais e enviadas ao Sistema Público de Escrituração Digital 
Contábil (Sped), serão aceitos balanços patrimon
sistema até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano
escrituração.  
2.3.1.3 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade.
 
2.3.2 - Certidão negativa de falência, fornecida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja 
expedição deverá datar, no máximo, 90 (noventa) dias 
2.3.2.1 - No caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial
comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação
ou judicial. 
2.3.2.2 - Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deverá a licitante apresentar 
comprovante da homologação ou deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor. 
 
2.4 – Da Qualificação Técnica: 
2.4.1 – Comprovação de aptidão para o fornecimento dos bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados de capacidade 
técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público (Ad
ou pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 
competentes se for o caso. 
 
2.4.1.1 - Para aferição da qualificação operacional através dos Atestados de Capacidade Técnica 
juntados pelas licitantes, considerar
por cento), nos termos do que dispõe a Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
 
2.4.2 – Declaração da licitante de que recebeu os documentos,
informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da
 

2.5 – Declaração ou Declarações da Licitante de
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Os documentos exigidos nos itens acima deverão estar dentro de seus prazos de

Serão aceitas as Certidões Positivas com Efeitos de Negativa, e certidões positivas
exigibilidade suspensa, referentes à regularidade fiscal. 

-Financeira: 
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, nos termos da

omprovação de que trata o subitem anterior poderá ser feita através do Livro Diário, 
com a devida indicação de seu número, do Termo de Abertura, do Termo de Encerramento e das 
folhas que contém o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis extraídas d
evidência de registro na Junta Comercial ou publicação da imprensa - de acordo com a personalidade 

, devendo estes registros estarem assinados pelo titular ou representante legal da 
licitante e pelo Contador ou Técnico Contábil. 

Nos termos do artigo 5º da Instrução Normativa nº 1.776/2017, em se tratando de empresas 
cujas escriturações contábeis sejam digitais e enviadas ao Sistema Público de Escrituração Digital 
Contábil (Sped), serão aceitos balanços patrimoniais e demonstrações contábeis enviados ao referido 
sistema até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte ao ano-calendário a que se refere a 

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

Certidão negativa de falência, fornecida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja 
expedição deverá datar, no máximo, 90 (noventa) dias a partir da data da apresentação dos

No caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial ou judicial, será necessária a 
comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação

Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deverá a licitante apresentar 
comprovante da homologação ou deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

Comprovação de aptidão para o fornecimento dos bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados de capacidade 
técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público (Administração Pública Direta ou Indireta) 
ou pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

Para aferição da qualificação operacional através dos Atestados de Capacidade Técnica 
untados pelas licitantes, considerar-se-á como quantidade mínima o percentual de 50% (cinqüenta 

por cento), nos termos do que dispõe a Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Declaração da licitante de que recebeu os documentos, tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação

Declaração ou Declarações da Licitante de que: 
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Os documentos exigidos nos itens acima deverão estar dentro de seus prazos de validade. 

Serão aceitas as Certidões Positivas com Efeitos de Negativa, e certidões positivas com 

Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
ituação financeira da licitante, vedada sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, nos termos da lei. 

omprovação de que trata o subitem anterior poderá ser feita através do Livro Diário, 
com a devida indicação de seu número, do Termo de Abertura, do Termo de Encerramento e das 
folhas que contém o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis extraídas deste Livro, com 

de acordo com a personalidade 
, devendo estes registros estarem assinados pelo titular ou representante legal da 

Nos termos do artigo 5º da Instrução Normativa nº 1.776/2017, em se tratando de empresas 
cujas escriturações contábeis sejam digitais e enviadas ao Sistema Público de Escrituração Digital 

iais e demonstrações contábeis enviados ao referido 
calendário a que se refere a 

se a apresentação de 
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

Certidão negativa de falência, fornecida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja 
a partir da data da apresentação dos envelopes. 

, será necessária a 
comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial 

Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deverá a licitante apresentar 
comprovante da homologação ou deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 

Comprovação de aptidão para o fornecimento dos bens em características, quantidades e 
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestados de capacidade 

ministração Pública Direta ou Indireta) 
ou pessoa jurídica de direito privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

Para aferição da qualificação operacional através dos Atestados de Capacidade Técnica 
á como quantidade mínima o percentual de 50% (cinqüenta 

por cento), nos termos do que dispõe a Súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

tomou conhecimento de todas as 
licitação. 
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2.5.1 – Aceita todas as condições do presente instrumento e seus anexos, bem como das 
especificações que farão parte integrante do contrato, independentemente de sua
2.5.2 – Não se encontra sob os efeitos de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública. 
2.5.3 – Responderá pela veracidade das i
apresentar. 
2.5.4 – Inexiste fato impeditivo ou superveniente que impedirá 
2.5.5 – De que, se vencedora deste Pregão, está apta a iniciar a entrega do objeto na data ap
contrato. 
2.5.6 – No caso de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), declaração, 
devidamente assinada por seu representante legal e seu contador, de que se enquadram como ME e 
EPP e que desejam exercer os direitos previstos nos arti
(CONFORME MODELO ANEXO VII).
3- As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 
fiscal e trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição.
3.1- Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista,
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
proponente for declarado vencedor do certame, 
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
Pública, quando requerida pelo licitante, mediante a apresentação de justificativa.
3.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, acarretará a 
inabilitação da licitante e implicará decadência d
previstas neste Edital, procedendo
classificação. 
3.3 - Se, na ordem de classificação, seguir
alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 
regularização. 
 
4 – Se possível, de modo a facilitar a sua análise, os documentos exigidos deverão ser precedidos de 
“índice” e finalizados mediante “termo de ence
estabelecida neste capítulo; e encadernados de modo que não sejam entregues
 
5 – Documento sem forma pré-estabelecida ou sem modelo fornecido pela Prefeitura deverá ser 
apresentado em papel timbrado da licitante.
 
6 – A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor desta Administração Pública licitante (mesmo 
que traga em seu bojo determinação de sua validade ape
órgão da Imprensa Oficial, nos termos do que dispõe o artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/1993. No 
caso de certidões emitidas pela Internet, é facultado à Administração Pública o direito de consultar a 
veracidade da referida certidão no sítio eletrônico.
 
7 – Os documentos que dependam de prazo de validade e que não o contenha especificado
ter sido emitidos no máximo até 90 (noventa) dias, contados da entrega da
 
8 – Outros esclarecimentos que se fizerem necessários deverão ser prestados pela licitante em papel 
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Aceita todas as condições do presente instrumento e seus anexos, bem como das 
specificações que farão parte integrante do contrato, independentemente de sua transcrição.

Não se encontra sob os efeitos de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Responderá pela veracidade das informações constantes da documentação e da proposta que 

ou superveniente que impedirá sua participação neste
De que, se vencedora deste Pregão, está apta a iniciar a entrega do objeto na data ap

No caso de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), declaração, 
devidamente assinada por seu representante legal e seu contador, de que se enquadram como ME e 
EPP e que desejam exercer os direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/06 
(CONFORME MODELO ANEXO VII). 

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 

trabalhista, mesmo que estas apresentem alguma restrição. 
Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista,

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
te for declarado vencedor do certame, para a regularização da documentação

e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Administração 

Pública, quando requerida pelo licitante, mediante a apresentação de justificativa. 
A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, acarretará a 

inabilitação da licitante e implicará decadência do seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital, procedendo-se a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou empresa de pequeno porte 
alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

Se possível, de modo a facilitar a sua análise, os documentos exigidos deverão ser precedidos de 
“índice” e finalizados mediante “termo de encerramento”; apresentados e numerados na ordem 
estabelecida neste capítulo; e encadernados de modo que não sejam entregues soltos.

estabelecida ou sem modelo fornecido pela Prefeitura deverá ser 
icitante. 

A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor desta Administração Pública licitante (mesmo 
que traga em seu bojo determinação de sua validade apenas no original), ou ainda por publicação em 
órgão da Imprensa Oficial, nos termos do que dispõe o artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/1993. No 
caso de certidões emitidas pela Internet, é facultado à Administração Pública o direito de consultar a 

da referida certidão no sítio eletrônico. 

dependam de prazo de validade e que não o contenha especificado
ter sido emitidos no máximo até 90 (noventa) dias, contados da entrega da proposta.

fizerem necessários deverão ser prestados pela licitante em papel 
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Aceita todas as condições do presente instrumento e seus anexos, bem como das 
transcrição. 

Não se encontra sob os efeitos de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

nformações constantes da documentação e da proposta que 

sua participação neste certame. 
De que, se vencedora deste Pregão, está apta a iniciar a entrega do objeto na data aprazada no 

No caso de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), declaração, 
devidamente assinada por seu representante legal e seu contador, de que se enquadram como ME e 

gos 42 a 45 da Lei Complementar 123/06 

As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade 

Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, será 
momento em que o 

para a regularização da documentação, pagamento ou 
e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

critério da Administração 

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, acarretará a 
o seu direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

se a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de 

empresa de pequeno porte com 
alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

Se possível, de modo a facilitar a sua análise, os documentos exigidos deverão ser precedidos de 
rramento”; apresentados e numerados na ordem 

soltos. 

estabelecida ou sem modelo fornecido pela Prefeitura deverá ser 

A documentação exigida poderá ser apresentada no original, por qualquer processo de cópia 
autenticada por cartório competente ou por servidor desta Administração Pública licitante (mesmo 

nas no original), ou ainda por publicação em 
órgão da Imprensa Oficial, nos termos do que dispõe o artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/1993. No 
caso de certidões emitidas pela Internet, é facultado à Administração Pública o direito de consultar a 

dependam de prazo de validade e que não o contenha especificado deverão 
proposta. 

fizerem necessários deverão ser prestados pela licitante em papel 
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timbrado da empresa. 
 
9 – Todos os documentos apresentados pela licitante deverão ser subscritos por seu representante 
legal, com identificação clara de seu
 
10 – De forma alternativa, as licitantes poderão apresentar Certificado de Registro Cadastral, emitido 
pela Prefeitura Municipal de Itanhaém, dentro do prazo de validade, acompanhada de todas as 
declarações e documentos diversos àqueles apresentados no processo de inscrição c
exigidos pelo presente edital, ou que por ventura encontrem
 
11 – Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados neste capítulo 
X, do Edital. 
 
12 – O licitante que participar do certame declarando 
cumpri-los, será inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no capítulo XX, deste edital.
 
13 – Constituem motivos para a inabilitação
13.1 – a não apresentação da documentação exigida 
13.2 – a apresentação de documentos com prazo de validade vencido;
13.3 – a apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal que diferem do CNPJ 
cadastrado para a presente licitação;
13.4 – a substituição dos documentos ex
certidão; 
13.5 – o não cumprimento dos requisitos de habilitação.
 

XI – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS:

 
1 – Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, provid
ou impugnar este edital, desde que encaminhada com antecedência de até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas.
1.1 – Caberá ao Pregoeiro, com auxilio jurídico e/ou área técnica, decidir sobre a petição interposta 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data do recebimento da
1.2 – Quando acolhida à petição contra este edital, será designada nova data para a realização deste 
Pregão. 
1.3 – Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perant
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a abertura dos 
envelopes “proposta” e “documentação”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de
1.4 – A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada ao 
Pregoeiro, logo após ter sido protocolizada no Departamento de Suprimentos, situado no andar térreo 
do bloco 02 da Prefeitura Municipal de
1.5 – A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não 
seja prolatada antes da data marcada
“documentação”. 
 
2 – A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao final 
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Todos os documentos apresentados pela licitante deverão ser subscritos por seu representante 
legal, com identificação clara de seu subscritor. 

ativa, as licitantes poderão apresentar Certificado de Registro Cadastral, emitido 
pela Prefeitura Municipal de Itanhaém, dentro do prazo de validade, acompanhada de todas as 
declarações e documentos diversos àqueles apresentados no processo de inscrição c
exigidos pelo presente edital, ou que por ventura encontrem-se vencidos. 

Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados neste capítulo 

O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitação e não 
los, será inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no capítulo XX, deste edital.

inabilitação do licitante: 
a não apresentação da documentação exigida para habilitação; 
a apresentação de documentos com prazo de validade vencido; 
a apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal que diferem do CNPJ 

cadastrado para a presente licitação; 
a substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolos de requerimentos de 

o não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS: 

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, provid
ou impugnar este edital, desde que encaminhada com antecedência de até 02 (dois) dias úteis antes da 

propostas. 
Caberá ao Pregoeiro, com auxilio jurídico e/ou área técnica, decidir sobre a petição interposta 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da data do recebimento da petição. 
Quando acolhida à petição contra este edital, será designada nova data para a realização deste 

Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante o Departamento de Suprimentos a 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a abertura dos 
envelopes “proposta” e “documentação”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, 

ção não terá efeito de recurso. 
A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada ao 

Pregoeiro, logo após ter sido protocolizada no Departamento de Suprimentos, situado no andar térreo 
Municipal de Itanhaém. 

A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não 
seja prolatada antes da data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes “proposta” e 

A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao final 

itura Municipal de Itanhaém 

www.itanhaem.sp.gov.br 

13 

Todos os documentos apresentados pela licitante deverão ser subscritos por seu representante 

ativa, as licitantes poderão apresentar Certificado de Registro Cadastral, emitido 
pela Prefeitura Municipal de Itanhaém, dentro do prazo de validade, acompanhada de todas as 
declarações e documentos diversos àqueles apresentados no processo de inscrição cadastral e 

Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados neste capítulo 

que cumpre os requisitos de habilitação e não 
los, será inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no capítulo XX, deste edital. 

a apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal que diferem do CNPJ 

igidos para habilitação por protocolos de requerimentos de 

Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítima para solicitar esclarecimentos, providências 
ou impugnar este edital, desde que encaminhada com antecedência de até 02 (dois) dias úteis antes da 

Caberá ao Pregoeiro, com auxilio jurídico e/ou área técnica, decidir sobre a petição interposta 

Quando acolhida à petição contra este edital, será designada nova data para a realização deste 

e o Departamento de Suprimentos a 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para a abertura dos 
envelopes “proposta” e “documentação”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, 

A solicitação de esclarecimentos, de providências ou de impugnação deverá ser comunicada ao 
Pregoeiro, logo após ter sido protocolizada no Departamento de Suprimentos, situado no andar térreo 

A impugnação feita tempestivamente não impedirá a licitante de participar deste processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, caso a decisão sobre a petição não 

para o recebimento e abertura dos envelopes “proposta” e 

A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pela licitante, deverá ser feita ao final 
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da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões de
2.1 – A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro 
adjudicar o objeto à vencedora. 
2.2 – Das decisões do Pregoeiro, decorrentes da realização deste Pregão, caberá à licitante a juntada 
dos memoriais relativos aos recursos, registrados na ata respectiva, no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados da lavratura da ata, nos casos
2.2.1 – julgamento das propostas. 
2.2.2 – habilitação ou inabilitação da
2.3 – Os memoriais correspondentes ao recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, praticante do ato 
recorrido, que os comunicará às demais licitantes para impugná
com suas contra-razões, também, no prazo de 3 (três) dias
2.3.1 – Será franqueada às licitantes, sempre que esta for solicitada, vista dos autos no Departamento 
de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Itanhaém, no endereço mencionado no preâmbulo deste 
Edital. 
2.4 – O recurso porventura interposto contra decisão do Pregoeiro 
acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de
2.5 – Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e 
ao Sr. Secretário de Administração, a decisão final sobre os recursos contra atos do
2.6 - As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para co
2.7 – Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Sr.
Prefeito poderá homologar este procedimento de licitação
contratação com a licitante vencedora.
2.8 – Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender 
reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser apresentados por escrito, 
exclusivamente, e anexados ao recurso

2.9 – A licitante deverá comunicar ao Pregoeiro o recurso interposto, logo após ter sido protocolizado 
no Departamento de Suprimentos. 
 
XII – DA HOMOLOGAÇÃO: 
Encerrada a fase de julgamento, classificação das propostas e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro, 
constatada a regularidade dos atos praticados, 
homologação. 
 
XIII – DA CONVOCAÇÃO: 
1 - A adjudicatária será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento do 
aviso, assinar a Ata de Registro de Preços
1.1 – indicar preposto que representará a Contratada
1.2 – declarar responsabilidade integral por todo objeto contratado para a consecução do objeto.
 
2 – A convocação para assinatura d
comprovante de emissão; por correio, com aviso de recebimento; ou pessoalmente, com seu 
recebimento documentado. 
 
3 – O não comparecimento da adjudicatária no prazo concedido para assinatura do termo implicará 
na perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais
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da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer. 
falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 

sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro 

decorrentes da realização deste Pregão, caberá à licitante a juntada 
dos memoriais relativos aos recursos, registrados na ata respectiva, no prazo de 3 (três) dias úteis 
contados da lavratura da ata, nos casos de: 

 
ou inabilitação da licitante. 

Os memoriais correspondentes ao recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, praticante do ato 
recorrido, que os comunicará às demais licitantes para impugná-los ou não, apresentando memoriais 

ém, no prazo de 3 (três) dias úteis. 
erá franqueada às licitantes, sempre que esta for solicitada, vista dos autos no Departamento 

de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Itanhaém, no endereço mencionado no preâmbulo deste 

o porventura interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo
acolhido, invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e 
, a decisão final sobre os recursos contra atos do 

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 
nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado.

Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Sr.
poderá homologar este procedimento de licitação, deferindo à Secretaria solicitante a

cedora. 
Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender 

reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser apresentados por escrito, 
exclusivamente, e anexados ao recurso próprio. 

e deverá comunicar ao Pregoeiro o recurso interposto, logo após ter sido protocolizado 

Encerrada a fase de julgamento, classificação das propostas e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro, 
aridade dos atos praticados, o Sr. Prefeito Municipal deliberará quanto à 

A adjudicatária será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento do 
a Ata de Registro de Preços, desde que atendidas às seguintes exigências:

ndicar preposto que representará a Contratada durante a vigência da Ata; 
declarar responsabilidade integral por todo objeto contratado para a consecução do objeto.

A convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços será feita via fax
; por correio, com aviso de recebimento; ou pessoalmente, com seu 

O não comparecimento da adjudicatária no prazo concedido para assinatura do termo implicará 
sem prejuízo das sanções legais aplicáveis. 
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falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da 
sessão deste Pregão, implicará decadência e preclusão desse direito da licitante, podendo o Pregoeiro 

decorrentes da realização deste Pregão, caberá à licitante a juntada 
dos memoriais relativos aos recursos, registrados na ata respectiva, no prazo de 3 (três) dias úteis 

Os memoriais correspondentes ao recurso deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, praticante do ato 
los ou não, apresentando memoriais 

erá franqueada às licitantes, sempre que esta for solicitada, vista dos autos no Departamento 
de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Itanhaém, no endereço mencionado no preâmbulo deste 

terá efeito suspensivo e, se 

Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e 
 Pregoeiro. 

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 
nsulta por qualquer interessado. 

Depois de decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Sr. 
, deferindo à Secretaria solicitante a 

Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender 
reconsideração total ou parcial das decisões do Pregoeiro deverão ser apresentados por escrito, 

e deverá comunicar ao Pregoeiro o recurso interposto, logo após ter sido protocolizado 

Encerrada a fase de julgamento, classificação das propostas e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro, 
deliberará quanto à 

A adjudicatária será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento do 
atendidas às seguintes exigências: 

 
declarar responsabilidade integral por todo objeto contratado para a consecução do objeto. 

será feita via fax, juntando-se o 
; por correio, com aviso de recebimento; ou pessoalmente, com seu 

O não comparecimento da adjudicatária no prazo concedido para assinatura do termo implicará 
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4 – O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços
período, quando solicitado por escrito durante seu transcurso e desde que ocorr
aceito pela Administração. 
 
5 – Perdendo a adjudicatária o direito à contratação, ou havendo recusa em assinar 
estabelecido, é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para fazê
prazo e condições, respeitada a ordem de
  
6 – Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para contratação, ficam as licitantes 
liberadas dos compromissos assumidos.
 
XIV– DA ATA DE REGISTRO: 
1 – Após a assinatura da Ata de Registr
expedir a Requisição de Compras para que a Contratada entregue o objeto, na forma especificada no 
anexo I. 
 
2 – A prestação dos serviços, objeto deste instrumento, dar
específica, previsão deste instrumento, seus anexos e contrato respectivo.
 
3 – Cabe à Secretaria de Administração
execução do contrato. 
 
4 – Todas as correspondências deverão ser feitas em
Contratada se recusar a assinar o recebimento no competente livro carga, o mesmo documento deverá 
ser enviado pelo correio, registrado, considerando
 
5 - Se durante a vigência da Ata algum documento se encontrar vencido, fora de sua validade, 
estando, portanto, irregular, é facultado a Secretaria de 
designada, em qualquer tempo, requerer a demonstração de regularização desse d
condicionar a continuidade da execução contratual à referida demonstração.
 
6 – A Contratada será a única responsável por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou 
pessoais causados a esta Prefeitura, seus empregados e/ou terceiros
imprudência ou negligência própria, dos empregados ou contratados por ela disponibilizados, 
excluída a municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações, inclusive as relativas à 
responsabilidade civil e ao ressarcime
 
7 - A Contratada deverá comparecer em juízo de maneira espontânea, na hipótese de qualquer 
reclamatória intentada contra a Prefeitura a que tenha dado causa, e substituí
com todas as despesas decorrentes de eventual condenação
 
8 – Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização desta Prefeitura será nula 
de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das penalidades c
 
9 – Em caso de subcontratação, a Contratada permanecerá solidariamente responsável com 
subcontratado, tanto em relação a esta Prefeitura como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento 
de todas as cláusulas e condições do Contrato.
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Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
período, quando solicitado por escrito durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e 

Perdendo a adjudicatária o direito à contratação, ou havendo recusa em assinar 
estabelecido, é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para fazê

e condições, respeitada a ordem de classificação. 

Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para contratação, ficam as licitantes 
assumidos. 

 
ta de Registro de Preços, a seu critério e conveniência, a 

para que a Contratada entregue o objeto, na forma especificada no 

, objeto deste instrumento, dar-se-á em conformidade com
previsão deste instrumento, seus anexos e contrato respectivo. 

Administração elaborar normas e baixar orientações visando à exata 

Todas as correspondências deverão ser feitas em papel timbrado desta Prefeitura. Na hipótese da 
Contratada se recusar a assinar o recebimento no competente livro carga, o mesmo documento deverá 
ser enviado pelo correio, registrado, considerando-se feito a comunicação para todos os efeitos.

nte a vigência da Ata algum documento se encontrar vencido, fora de sua validade, 
estando, portanto, irregular, é facultado a Secretaria de Administração ou à Autoridade por ela 
designada, em qualquer tempo, requerer a demonstração de regularização desse d
condicionar a continuidade da execução contratual à referida demonstração. 

A Contratada será a única responsável por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou 
esta Prefeitura, seus empregados e/ou terceiros, como conseqüência de imperícia, 

imprudência ou negligência própria, dos empregados ou contratados por ela disponibilizados, 
excluída a municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações, inclusive as relativas à 
responsabilidade civil e ao ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados.

A Contratada deverá comparecer em juízo de maneira espontânea, na hipótese de qualquer 
reclamatória intentada contra a Prefeitura a que tenha dado causa, e substituí-la no processo, arcand
com todas as despesas decorrentes de eventual condenação 

Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização desta Prefeitura será nula 
de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das penalidades c

Em caso de subcontratação, a Contratada permanecerá solidariamente responsável com 
, tanto em relação a esta Prefeitura como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento 

de todas as cláusulas e condições do Contrato. 
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poderá ser prorrogado uma vez, por igual 
a motivo justificado e 

Perdendo a adjudicatária o direito à contratação, ou havendo recusa em assinar a Ata no prazo 
estabelecido, é facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes para fazê-lo em igual 

Decorrido o prazo de validade das propostas sem convocação para contratação, ficam as licitantes 

a Prefeitura poderá 
para que a Contratada entregue o objeto, na forma especificada no 

á em conformidade com a legislação 

elaborar normas e baixar orientações visando à exata 

papel timbrado desta Prefeitura. Na hipótese da 
Contratada se recusar a assinar o recebimento no competente livro carga, o mesmo documento deverá 

se feito a comunicação para todos os efeitos. 

nte a vigência da Ata algum documento se encontrar vencido, fora de sua validade, 
ou à Autoridade por ela 

designada, em qualquer tempo, requerer a demonstração de regularização desse documento ou 

A Contratada será a única responsável por quaisquer acidentes, danos ou prejuízos materiais e/ou 
, como conseqüência de imperícia, 

imprudência ou negligência própria, dos empregados ou contratados por ela disponibilizados, 
excluída a municipalidade de quaisquer reclamações e indenizações, inclusive as relativas à 

nto eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados. 

A Contratada deverá comparecer em juízo de maneira espontânea, na hipótese de qualquer 
la no processo, arcando 

Qualquer cessão, subcontratação ou transferência feita sem autorização desta Prefeitura será nula 
de pleno direito e sem qualquer efeito, além de constituir infração passível das penalidades cabíveis. 

Em caso de subcontratação, a Contratada permanecerá solidariamente responsável com o 
, tanto em relação a esta Prefeitura como perante terceiros, pelo perfeito cumprimento 
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10 – A Contratada não poderá suspender a execução dos serviços, o objeto desta Licitação, devendo 
tolerar possíveis atrasos de pagamento, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993.
 
11 – Não serão aceitas invocações de desconhecimento como elemento impeditivo do corr
integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer 
alegações. 
 
12- A Prefeitura rejeitará o objeto, mediante justificativa, caso seja considerado sem condições de 
uso, devendo a Contratada ajustar ou providen
 
13 – As alterações contratuais obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93.
 
14 - As especificações do objeto e a proposta da licitante que vier a ser contratada serão parte 
integrante do contrato a ser firmado, independentemente de
 
XV – DA VIGÊNCIA: 
 
1 - A Ata de Registro de Preços terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da 
mesma. 
 
XVI – DA FISCALIZAÇÃO: 

 

1 - A fiscalização será exercida pela Secretaria de 

a ser designado por ela, através de elementos credenciados junto à Contratada. A existência da ação 

fiscalizadora não exclui e nem diminui a completa responsabilidade da Contratada no que lhe 

compete. 

 
2 - Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle na execução contratual, em especial quanto à 
quantidade, qualidade e prazo, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente instrumento.
 
3 - Verificada a ocorrência de irregularidades na execução do
ou quem por ela designado, adotará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive à 
aplicação de penalidade, quando for o caso.
 
4 - A Contratada está obrigada a comunicar imediatamente à Prefeitura qualqu
anormalidade que venha interferir na execução
 
5 - A Contratada também está obrigada a permitir, ao pessoal da fiscalização, livre acesso ao local 
dos serviços, e tudo o que de mais necessário para a execução do contrato, possi
e também das anotações relativas a pessoal, fornecendo quando solicitado todos os dados e elementos 
a ela referentes. 
 
6 - Deverão se desenvolver boas relações entre a fiscalização e as pessoas ligadas à Contratada, para 
acatar quaisquer ordens, instruções e o que mais emanar da fiscalização, além de:
a) executar, perfeita e pontualmente, com relação ao objeto contratual, tudo o que fora determinado 
pela fiscalização. 
b) refazer, sem qualquer ônus para esta Prefeitura, a execução consid
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ntratada não poderá suspender a execução dos serviços, o objeto desta Licitação, devendo 
tolerar possíveis atrasos de pagamento, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993. 

Não serão aceitas invocações de desconhecimento como elemento impeditivo do corr
integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer 

A Prefeitura rejeitará o objeto, mediante justificativa, caso seja considerado sem condições de 
uso, devendo a Contratada ajustar ou providenciar a reposição no prazo máximo de 05(cinco) dias.

As alterações contratuais obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93. 

As especificações do objeto e a proposta da licitante que vier a ser contratada serão parte 
a ser firmado, independentemente de transcrição. 

A Ata de Registro de Preços terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da 

A fiscalização será exercida pela Secretaria de Administração ou, por conveniência, 

através de elementos credenciados junto à Contratada. A existência da ação 

fiscalizadora não exclui e nem diminui a completa responsabilidade da Contratada no que lhe 

aberá à fiscalização exercer rigoroso controle na execução contratual, em especial quanto à 
quantidade, qualidade e prazo, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente instrumento.

Verificada a ocorrência de irregularidades na execução do contrato, a Secretaria de 
ou quem por ela designado, adotará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive à 
aplicação de penalidade, quando for o caso. 

A Contratada está obrigada a comunicar imediatamente à Prefeitura qualqu
anormalidade que venha interferir na execução contratual. 

obrigada a permitir, ao pessoal da fiscalização, livre acesso ao local 
dos serviços, e tudo o que de mais necessário para a execução do contrato, possibilitando seu exame, 
e também das anotações relativas a pessoal, fornecendo quando solicitado todos os dados e elementos 

Deverão se desenvolver boas relações entre a fiscalização e as pessoas ligadas à Contratada, para 
er ordens, instruções e o que mais emanar da fiscalização, além de: 

executar, perfeita e pontualmente, com relação ao objeto contratual, tudo o que fora determinado 

refazer, sem qualquer ônus para esta Prefeitura, a execução considerada deficiente ou em 
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ntratada não poderá suspender a execução dos serviços, o objeto desta Licitação, devendo 

Não serão aceitas invocações de desconhecimento como elemento impeditivo do correto e 
integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas reivindicações posteriores sob quaisquer 

A Prefeitura rejeitará o objeto, mediante justificativa, caso seja considerado sem condições de 
ciar a reposição no prazo máximo de 05(cinco) dias. 

As especificações do objeto e a proposta da licitante que vier a ser contratada serão parte 

A Ata de Registro de Preços terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da 

, por conveniência, por quem vier 

através de elementos credenciados junto à Contratada. A existência da ação 

fiscalizadora não exclui e nem diminui a completa responsabilidade da Contratada no que lhe 

aberá à fiscalização exercer rigoroso controle na execução contratual, em especial quanto à 
quantidade, qualidade e prazo, fazendo cumprir todas as disposições de lei e do presente instrumento. 

contrato, a Secretaria de Administração 
ou quem por ela designado, adotará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive à 

A Contratada está obrigada a comunicar imediatamente à Prefeitura qualquer ocorrência ou 

obrigada a permitir, ao pessoal da fiscalização, livre acesso ao local 
bilitando seu exame, 

e também das anotações relativas a pessoal, fornecendo quando solicitado todos os dados e elementos 

Deverão se desenvolver boas relações entre a fiscalização e as pessoas ligadas à Contratada, para 

executar, perfeita e pontualmente, com relação ao objeto contratual, tudo o que fora determinado 

erada deficiente ou em 
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desacordo com as instruções emanadas pela fiscalização.
 
XVII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
 
As despesas decorrentes da contratação serão suportadas pela
requisitante. 
 
XVIII – DOS PREÇOS: 
1 – Os preços que vigorarão na ata
proposta, e serão fixos, podendo ser reajustados a cada período completo de 12 (doze) meses, 
contados da data de apresentação da proposta, de acordo com a variação do Índice de Preços 
Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas
 
2 – Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 
execução do objeto e pelo pagamento de quaisquer encargos dela
 
3- Não haverá ônus para a Prefeitura no deslocamento do objeto, e tudo o que de mais for necessário 
para a execução contratual. 
 
XIX – DO PAGAMENTO: 
 
1 – O pagamento será efetuado mediante apresentação, pela Contratada, de nota fiscal ou fatura ao 
setor correspondente, ou ao responsável por ela designado, de acordo com aquilo que 
for executado, onde deverão estar discriminadas as quantidades, o número do processo 
administrativo, a modalidade e o número da Licitação, e com o devido “Atestado de Recebimento” 
lançado no verso e assinado pelo servidor responsável, sem o que o documento ficará retido por falta 
de informação fundamental. 
 
2 – O pagamento mencionado no item anterior será feito somente através do Departamento de 
Tesouraria da Prefeitura, localizado em mes
da nota fiscal ou fatura mencionada supra.
 
3 – As multas aplicadas serão descontadas no ato do pagamento da nota fiscal ou fatura mensal, 
mediante expedição da guia de recolhimento
 
4 – Em caso de atraso na nota fiscal ou fatura, a Prefeitura pagará os valores devidos corrigidos 
monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (IPC/FIPE) do período.
 
XX – DAS PENALIDADES: 
 
1 – As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 
8.666/1993 aplicam-se ao presente instrumento, no que
 
2 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que:  
2.1 - não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta;
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desacordo com as instruções emanadas pela fiscalização. 

ORÇAMENTÁRIA: 

As despesas decorrentes da contratação serão suportadas pela dotação orçamentária da secretaria 

na ata corresponderão aos valores propostos, com data base do mês da 
proposta, e serão fixos, podendo ser reajustados a cada período completo de 12 (doze) meses, 
contados da data de apresentação da proposta, de acordo com a variação do Índice de Preços 
Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC/FIPE). 

Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 
execução do objeto e pelo pagamento de quaisquer encargos dela resultantes. 

nus para a Prefeitura no deslocamento do objeto, e tudo o que de mais for necessário 

O pagamento será efetuado mediante apresentação, pela Contratada, de nota fiscal ou fatura ao 
responsável por ela designado, de acordo com aquilo que 

for executado, onde deverão estar discriminadas as quantidades, o número do processo 
administrativo, a modalidade e o número da Licitação, e com o devido “Atestado de Recebimento” 

o no verso e assinado pelo servidor responsável, sem o que o documento ficará retido por falta 

O pagamento mencionado no item anterior será feito somente através do Departamento de 
Tesouraria da Prefeitura, localizado em mesmo endereço, em até 30 (trinta) dias após a apresentação 

supra. 

As multas aplicadas serão descontadas no ato do pagamento da nota fiscal ou fatura mensal, 
mediante expedição da guia de recolhimento correspondente. 

Em caso de atraso na nota fiscal ou fatura, a Prefeitura pagará os valores devidos corrigidos 
monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas 

. 

s gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 
se ao presente instrumento, no que couber. 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 
dentro do prazo de validade da proposta; 
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dotação orçamentária da secretaria 

corresponderão aos valores propostos, com data base do mês da 
proposta, e serão fixos, podendo ser reajustados a cada período completo de 12 (doze) meses, 
contados da data de apresentação da proposta, de acordo com a variação do Índice de Preços ao 

Os referidos preços constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 

nus para a Prefeitura no deslocamento do objeto, e tudo o que de mais for necessário 

O pagamento será efetuado mediante apresentação, pela Contratada, de nota fiscal ou fatura ao 
responsável por ela designado, de acordo com aquilo que efetivamente 

for executado, onde deverão estar discriminadas as quantidades, o número do processo 
administrativo, a modalidade e o número da Licitação, e com o devido “Atestado de Recebimento” 

o no verso e assinado pelo servidor responsável, sem o que o documento ficará retido por falta 

O pagamento mencionado no item anterior será feito somente através do Departamento de 
mo endereço, em até 30 (trinta) dias após a apresentação 

As multas aplicadas serão descontadas no ato do pagamento da nota fiscal ou fatura mensal, 

Em caso de atraso na nota fiscal ou fatura, a Prefeitura pagará os valores devidos corrigidos 
monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas 

s gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei Federal nº 

Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

o assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado 
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2.2 - apresentar documentação falsa;
2.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
2.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto;
2.5 - não mantiver a proposta; 
2.6 - cometer fraude fiscal; 
2.7 - comportar-se de modo inidôneo;
2.7.1 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, 
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances
 
3 – Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua inexecução total ou 
parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, 
de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa
3.1 – Advertência, por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação;
3.2 - Multa, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou
3.2.1 - Pelo atraso injustificado da prestação de serviços, objeto do contrato, correspondente a 0,1% 
(um décimo por cento) por dia de atraso, limit
3.2.1.1 - Após o período máximo de 10 dias sem que sejam executados os serviços, caracterizar
o descumprimento parcial do contrato
3.2.2 - Sem prejuízo, havendo inexecução total na 
ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente à 20% (vinte por cento) do valor do
3.2.3 - A recusa injustificada da empresa vencedora e, após decorridos os 05 (cinco) dias 
mencionados para assinatura do instrumento contratual, bem como a recusa da licitante vencedora em 
assinar o Contrato no prazo previsto neste Edital, caracterizará o descumprimento integral das 
obrigações assumidas na proposta, sujeitando
no item imediatamente anterior. 
3.3 - Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da
3.4 - Declaração de inidoneidade para licitar e cont
falta grave, com comunicação aos respectivos registros cadastrais. A inidoneidade da licitante para 
licitar e contratar com o Poder Público vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação, a qual será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.
 
4 - A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 8.666/1993 não 
exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato
 
5 - Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causad
licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Código Civil. 
 
6 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariame
 
7 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
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apresentar documentação falsa; 
deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

nto da execução do objeto; 

se de modo inidôneo; 
se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

amento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua inexecução total ou 
ará as seguintes sanções, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal

de acordo com a infração cometida, sendo garantida a defesa prévia: 
, por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

ao objeto da contratação; 
, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso: 

Pelo atraso injustificado da prestação de serviços, objeto do contrato, correspondente a 0,1% 
(um décimo por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez por cento) do valor total

Após o período máximo de 10 dias sem que sejam executados os serviços, caracterizar
contrato. 

Sem prejuízo, havendo inexecução total na realização do objeto deste contrato, a Contratada 
ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente à 20% (vinte por cento) do valor do

A recusa injustificada da empresa vencedora e, após decorridos os 05 (cinco) dias 
nstrumento contratual, bem como a recusa da licitante vencedora em 

assinar o Contrato no prazo previsto neste Edital, caracterizará o descumprimento integral das 
obrigações assumidas na proposta, sujeitando-a ao pagamento de multa equivalente àquela estipu

Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, dependendo da gravidade da falta. 

para licitar e contratar com a Administração Pública nos casos de 
falta grave, com comunicação aos respectivos registros cadastrais. A inidoneidade da licitante para 
licitar e contratar com o Poder Público vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

té que seja promovida a reabilitação, a qual será concedida sempre que a Contratada 
ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados. 

A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 8.666/1993 não 
eventual ação por perdas e danos que seu ato ensejar. 

Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
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a declaração falsa quanto às condições de 
o conluio entre os licitantes, em qualquer 

Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua inexecução total ou 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, 

, por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

 
Pelo atraso injustificado da prestação de serviços, objeto do contrato, correspondente a 0,1% 

ado a 10% (dez por cento) do valor total contratado. 
Após o período máximo de 10 dias sem que sejam executados os serviços, caracterizar-se-á 

jeto deste contrato, a Contratada 
ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente à 20% (vinte por cento) do valor do contrato; 

A recusa injustificada da empresa vencedora e, após decorridos os 05 (cinco) dias 
nstrumento contratual, bem como a recusa da licitante vencedora em 

assinar o Contrato no prazo previsto neste Edital, caracterizará o descumprimento integral das 
a ao pagamento de multa equivalente àquela estipulada 

Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o 

ratar com a Administração Pública nos casos de 
falta grave, com comunicação aos respectivos registros cadastrais. A inidoneidade da licitante para 
licitar e contratar com o Poder Público vigorará enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

té que seja promovida a reabilitação, a qual será concedida sempre que a Contratada 

A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº 8.666/1993 não 

os pela conduta do 
poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

á em processo administrativo que 
se o procedimento 

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração

Departamento de
Av. Washington Luiz, 75 – Centro – 

 

 

observado o princípio da proporcionalidad
 
8 – As penalidades aplicadas à contratada serão obrigatoriamente registradas no Registro de 
de Fornecedores desta Municipalidade.
 
XXI – DA RESCISÃO: 
1 – O instrumento obrigacional poderá ser rescindido, de pleno direito, 
interpelação judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei 
Federal nº 8.666/1993, em especial nos seguintes casos 
1.1 - A Contratada falir, for dissolvida 
1.2 - Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução do contrato sem a prévia 
anuência e autorização da Prefeitura;
1.3 - Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem a devida comprovação de 
força maior; 
1.4 - Não cumprimento de determinaç
 
2 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo 
assegurado o contraditório e a ampla
 
3 – Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos pagamentos devi
Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo restante será 
creditado em favor dela. 
 
– DO RECEBIMENTO DO OBJETO:
1 – A nota fiscal / fatura, deverá ser encaminhada à Secretaria de 
estar em conformidade com aquilo que é devido, atestará o recebimento no verso da nota fiscal da 
maneira especificada anteriormente.
 
2 – O objeto será recebido de modo definitivo, 
de acordo com as condições do cont
 
3 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético
profissional, pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este
instrumento. 
 
XXII – DO PREGÃO: 
1 – A critério da Prefeitura, este Pregão
1.1 – Ser anulado se houver ilegalidade, de ofício, ou por provocação de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado.
1.2 – Ser revogado, a juízo da Administração Municipal, se for c
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal
1.3 – Ter sua data de abertura dos envelopes “proposta” e “documentação” transferida,
conveniência exclusiva da Prefeitura de
 
2 – Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste
2.1 – A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo
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princípio da proporcionalidade. 

As penalidades aplicadas à contratada serão obrigatoriamente registradas no Registro de 
de Fornecedores desta Municipalidade. 

O instrumento obrigacional poderá ser rescindido, de pleno direito, 
, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei 

em especial nos seguintes casos estabelecidos abaixo: 
for dissolvida ou liquidada;  

parte as obrigações decorrentes da execução do contrato sem a prévia 
Prefeitura; 

Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem a devida comprovação de 

Não cumprimento de determinação deste instrumento. 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos pagamentos devi
Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo restante será 

OBJETO: 
A nota fiscal / fatura, deverá ser encaminhada à Secretaria de Administração

conformidade com aquilo que é devido, atestará o recebimento no verso da nota fiscal da 
maneira especificada anteriormente. 

de modo definitivo, ao final da vigência, quando estiver 
de acordo com as condições do contrato e demais documentos que o integrarem. 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético
profissional, pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este

A critério da Prefeitura, este Pregão poderá: 
Ser anulado se houver ilegalidade, de ofício, ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

fundamentado. 
Ser revogado, a juízo da Administração Municipal, se for considerado inoportuno ou 

inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

Ter sua data de abertura dos envelopes “proposta” e “documentação” transferida,
conveniência exclusiva da Prefeitura de Itanhaém. 

Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão: 
A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei nº 8.666/93.
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As penalidades aplicadas à contratada serão obrigatoriamente registradas no Registro de Cadastro 

O instrumento obrigacional poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de 
, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 79 da Lei 

parte as obrigações decorrentes da execução do contrato sem a prévia 

Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem a devida comprovação de 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, sendo 

Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos pagamentos devidos à 
Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, sendo que o saldo restante será 

Administração que, verificando 
conformidade com aquilo que é devido, atestará o recebimento no verso da nota fiscal da 

estiver perfeitamente 

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem ético-
profissional, pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou por este 

Ser anulado se houver ilegalidade, de ofício, ou por provocação de terceiros, mediante parecer 

onsiderado inoportuno ou 
inconveniente ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 

Ter sua data de abertura dos envelopes “proposta” e “documentação” transferida, por 

A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 
8.666/93. 
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2.2 – A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo 
citado na alínea anterior. 
2.3 – No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a
defesa. 
 
XXIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1 – Este instrumento é regido pelas cláusulas e condições aqui previstas, e subsidiariamente, pelos 
princípios de Direito Público e, ainda, no que couber, pelos dispositivos de Direito
 
2 - Aplica-se a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, para os casos que por ventura 
ficarem omissos. 
 
3 - Informações complementares sobre o presente instrumento poderão ser obtidas através do 
telefone/fax (13) 3421-1644, de segunda
das 14 (quatorze) horas às 16 (dezesseis)
 
4 - As questões não previstas neste instrumento serão resolvidas pelo Pregoeiro com base nas normas 
jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios ger
 
5- Serão admitidos os recursos constantes do artigo 109 da Lei Federal nº 8666/1993 e os prazos 
serão contados conforme o artigo 110 do mesmo Diploma
 

XXV – PARA CONHECIMENTO:
1 – Para conhecimento dos interessados expede
cópia que será afixada no saguão do Paço Municipal e seu resumo publicado na Imprensa Oficial e 
em outro jornal, de grande circulação
 
2 – O prazo para impugnação deste instrumento é o
para recebimento das propostas, conforme consta no Capítulo XI, item 1, e no Decreto Municipal nº 
2.284/2005, em seu artigo 11. 
 
XXVI – DO FORO: 
Fica eleito o Foro da Comarca do Município da Estância Balneária de Itanhaém 
Paulo para dirimir as eventuais dúvidas surgidas na execução do contrato, com renúncia expressa de 
qualquer outro, por mais privilegiado que
 
Itanhaém, 18 de agosto de 2020. 
 
 
Wilson Carlos do Nascimento 
 Secretário de Administração 
 
Mariana Algaba Sacramento de Souza
 Pregoeira 
 
Apoio: Celso Reinaldo Monteiro Junior
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A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo 

No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a

GERAIS: 
Este instrumento é regido pelas cláusulas e condições aqui previstas, e subsidiariamente, pelos 

princípios de Direito Público e, ainda, no que couber, pelos dispositivos de Direito Privado.

ederal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, para os casos que por ventura 

Informações complementares sobre o presente instrumento poderão ser obtidas através do 
egunda-feira à sexta-feira, das 09 (nove) horas às 12 (doze) horas e 

das 14 (quatorze) horas às 16 (dezesseis) horas. 

As questões não previstas neste instrumento serão resolvidas pelo Pregoeiro com base nas normas 
jurídicas e administrativas que forem aplicáveis e nos princípios gerais de Direito. 

Serão admitidos os recursos constantes do artigo 109 da Lei Federal nº 8666/1993 e os prazos 
serão contados conforme o artigo 110 do mesmo Diploma Legal. 

CONHECIMENTO: 
Para conhecimento dos interessados expede-se o presente instrumento, do qual será extraída 

cópia que será afixada no saguão do Paço Municipal e seu resumo publicado na Imprensa Oficial e 
em outro jornal, de grande circulação diária. 

O prazo para impugnação deste instrumento é o de até 02 (dois) dias úteis ante
para recebimento das propostas, conforme consta no Capítulo XI, item 1, e no Decreto Municipal nº 

Fica eleito o Foro da Comarca do Município da Estância Balneária de Itanhaém - Estado de São 
para dirimir as eventuais dúvidas surgidas na execução do contrato, com renúncia expressa de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

nto de Souza 

Celso Reinaldo Monteiro Junior e Luiz Eduardo Hofacker Lemos. 
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A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado, ainda, o dispositivo 

No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 

Este instrumento é regido pelas cláusulas e condições aqui previstas, e subsidiariamente, pelos 
Privado. 

ederal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, para os casos que por ventura 

Informações complementares sobre o presente instrumento poderão ser obtidas através do 
09 (nove) horas às 12 (doze) horas e 

As questões não previstas neste instrumento serão resolvidas pelo Pregoeiro com base nas normas 

Serão admitidos os recursos constantes do artigo 109 da Lei Federal nº 8666/1993 e os prazos 

strumento, do qual será extraída 
cópia que será afixada no saguão do Paço Municipal e seu resumo publicado na Imprensa Oficial e 

de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada 
para recebimento das propostas, conforme consta no Capítulo XI, item 1, e no Decreto Municipal nº 

Estado de São 
para dirimir as eventuais dúvidas surgidas na execução do contrato, com renúncia expressa de 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
Móveis de Escritório, a fim de Atender Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal
Itanhaém, pelo período de 12 (doze) meses

 
Lote 01 - Mesas 
 
Item. Qtd Descrição do Produto

50 MESA RETA - Dimensões: 140 cm x60cm x74 cm (L X P X  A )
Tampo: composto em madeira MDP com 1,5 cm de espessura com 
reengrosso  de mais 1.5 cm totalizando para 3 ,0 cm de espessura 
revestido em laminado de baixa pressão, frontal e faces frontal e 
posterior com fita de borda reta produzida em PVC, ambas coladas 
pelo processo Hot Melt. Furo para passagem de fiação de 60mm de 
diâmetro com acabamento produzido em poliestireno. 
PAINELFRONTAL: constituído por MDP de 15mm de espessura 
com acabamento em ambas as faces em laminado melamínico, 
fixado a estrutura por meio de 04 parafusos.  ESTRUTURA AUTO
PORTANTE: composta por: 2 cavaletes l
estruturais fixas. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais 
e maço carbono seção 1010/1020, formato retangular medindo 
30mmx40mm, produzidas em chapa de aço (1,2mm de espessura),  
dispostas paralelamente uma da outra,formato q
soldadas as colunas, produzidas em chapa de aço (0,75mm de 
espessura), formando um leito interno para passagem de cabos.As 
colunas verticais são estampadas e soldadas uma base inferior e à 
uma base superior (patas). P
mmx 60mmx 1,2m
ponteiras injetadas e
FIXAÇÃO: tampo fi
quatro parafusos. A
usadas no process
desengraxante à qu
antiferrugem,para fo
pintura eletrostática 
210ºC. 
Cor: azul, cinza, arg
município 
EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR 17

02  50 MESA RETA - Dimensões :1,25 cm X 60 cm X 74 cm (LX P A )
TAMPO: composto 
reengrosso de mais 1,5 cm totalizan
em laminado de baix
fita de borda reta pr
Hot Melt. Furo para 
acabamento produzid

itura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
 Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA - Registro de Preços para Possível Aquisição de 
Móveis de Escritório, a fim de Atender Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal
Itanhaém, pelo período de 12 (doze) meses. 

Descrição do Produto 

Dimensões: 140 cm x60cm x74 cm (L X P X  A )
Tampo: composto em madeira MDP com 1,5 cm de espessura com 

de mais 1.5 cm totalizando para 3 ,0 cm de espessura 
revestido em laminado de baixa pressão, frontal e faces frontal e 
posterior com fita de borda reta produzida em PVC, ambas coladas 
pelo processo Hot Melt. Furo para passagem de fiação de 60mm de 

ro com acabamento produzido em poliestireno. 
PAINELFRONTAL: constituído por MDP de 15mm de espessura 
com acabamento em ambas as faces em laminado melamínico, 
fixado a estrutura por meio de 04 parafusos.  ESTRUTURA AUTO
PORTANTE: composta por: 2 cavaletes laterais, e2 calhas 
estruturais fixas. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais 
e maço carbono seção 1010/1020, formato retangular medindo 
30mmx40mm, produzidas em chapa de aço (1,2mm de espessura),  
dispostas paralelamente uma da outra,formato quadrado e externa 
soldadas as colunas, produzidas em chapa de aço (0,75mm de 
espessura), formando um leito interno para passagem de cabos.As 
colunas verticais são estampadas e soldadas uma base inferior e à 
uma base superior (patas). Pés composto por  tubo oblongular 25 

mm, com fechamento frontal e posterior em 
em ABS, com 02 niveladores de altura 
o fixada à estrutura auto-portante por meio d

ACABAMENTO: Todas as peças metálicas 
esso de fabricação deverão receber  banh

quente por meio deimersão ,comtratamento 
ormação de substrato seguro para aplicação d
a epóxi – pó, com polimerização em estufa a 

Cor: azul, cinza, argila ou de acordo com a necessidade do 

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR 17 
Dimensões :1,25 cm X 60 cm X 74 cm (LX P A ) 

to em madeira MDP com 1,5 cm de espessura com 
o de mais 1,5 cm totalizando 3cm de espessura revestid

xa pressão, frontal e faces frontal e posterior com 
roduzida em PVC, ambas coladas pelo process

ara passagem de fiação de 60mm de diâmetro com 
do em poliestireno. 

itura Municipal de Itanhaém 

www.itanhaem.sp.gov.br 

21 

Registro de Preços para Possível Aquisição de 
Móveis de Escritório, a fim de Atender Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de 

Valor Total 
Médio do 
Item 

Dimensões: 140 cm x60cm x74 cm (L X P X  A ) 
Tampo: composto em madeira MDP com 1,5 cm de espessura com 

de mais 1.5 cm totalizando para 3 ,0 cm de espessura 
revestido em laminado de baixa pressão, frontal e faces frontal e 
posterior com fita de borda reta produzida em PVC, ambas coladas 
pelo processo Hot Melt. Furo para passagem de fiação de 60mm de 

ro com acabamento produzido em poliestireno. 
PAINELFRONTAL: constituído por MDP de 15mm de espessura 
com acabamento em ambas as faces em laminado melamínico, 
fixado a estrutura por meio de 04 parafusos.  ESTRUTURA AUTO-

aterais, e2 calhas 
estruturais fixas. Cavaletes laterais formados por 2 colunas verticais 
e maço carbono seção 1010/1020, formato retangular medindo 
30mmx40mm, produzidas em chapa de aço (1,2mm de espessura),  

uadrado e externa 
soldadas as colunas, produzidas em chapa de aço (0,75mm de 
espessura), formando um leito interno para passagem de cabos.As 
colunas verticais são estampadas e soldadas uma base inferior e à 

ar 25 
m 

de 
as 

nho 
to 
de 

fa a 

ila ou de acordo com a necessidade do 

R$ 
33.466,67 

 
m 1,5 cm de espessura com 

do 
m 

esso 
m 

R$ 
30.866,67 
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PAINEL FRONTA
com acabamento em a
fixado a estrutura po
ESTRUTURA AU
laterais,e 2 calhas es
colunas verticais e 
retangular medindo 30mm 
(1,2mm de espessura), 
distancia   de 100mm 
com furação dispos
externa soldadas as co
espessura).As colun
base inferior e a uma 
blongular 25mm x 
posterior em ponteir
altura. 
FIXAÇÃO: fixado 
parafusos. 
ACABAMENTO: To
fabricação deverão r
de imersão,com tratame
seguro para aplica
polimerização em es
Cor : azul, cinza , argila ou de acordo com a necessidade do 
município 
EM CONFORMIDADE COM  AS NORMAS NR 17

03  100 MESA EM L - EM “L” PARA 01 PESSOA
Dimensões: 1400 x 660 x 1400 x 660 x 740 mm (LxPxLxPxA)
TAMPO EM "L" 1,5cm de (espessura) com
de espessura totalizando para 3,0 cm (espessura)
Confeccionado em MDP com acabamento na face superior e inferior 
em laminado melamínico. As faces laterais, e faces frontal e 
posterior com fita de borda reta produzida em PVC, ambas co
pelo processo Hot Melt. Furo para passagem de fiação de 60mm de 
diâmetro com acabamento produzido em poliestireno. Painel frontal 
constituído por aglomerado de 15mm de espessura com acabamento 
em ambas as faces em laminado melamínico, fixado a estrut
meio de 04 parafusos. 
Base ; Composta por 2 cavaletes laterais, 1 cavalete de canto e 2 
calhas estruturais. Cavaletes laterais formados por 2 colunas 
verticais em aço carbono seção 1010/1020, formato retangular 
medindo 30x40 mm, produzidas em chap
espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distância de 
100mm com fechamento constituído por tampa interna com furação 
disposta por sistema de pulsão, formato quadrado, e externa soldadas 
as colunas, produzidas em chapa de aç
formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas 
verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base 
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AL: constituído por MDP de 15mm de espessura 
m ambas as faces em laminado melamínico

or meio de 04 parafusos. 
UTOPORTANTE: composta por: 2cavalete

s estruturais fixas. Cavaletes laterais formados por 2 
e maço carbono seção 1010/1020, formato 

o 30mm x40mm, produzidas em chapa de aç
ra), dispostas paralelamente uma da outra a uma 

e 100mm com fechamento constituído por tampa intern
sta por sistema de pulsão, formato quadrado,e 
colunas,produzida sem chapa de aço(0,75mm d

unas verticais são estampadas e soldadas a uma 
ma base superior (patas) pés composto por tubo 
x 60mm x1,2mm,com fechamento frontal e
iras injetadas em ABS,com 02 niveladores d

o na estrutura à base superior do cavalete por 

Todas as peças metálicas usadas no processo d
verão receber banho desengraxante à quente por meio 

atamento antiferrugem, para formação de substrato 
ação de pintura eletrostática epóxi–pó, com 
stufa a 210ºC. 

or : azul, cinza , argila ou de acordo com a necessidade do 

EM CONFORMIDADE COM  AS NORMAS NR 17 
EM “L” PARA 01 PESSOA 

Dimensões: 1400 x 660 x 1400 x 660 x 740 mm (LxPxLxPxA) 
1,5cm de (espessura) com reengrosso  de 1.5 cm 

de espessura totalizando para 3,0 cm (espessura) 
Confeccionado em MDP com acabamento na face superior e inferior 
em laminado melamínico. As faces laterais, e faces frontal e 
posterior com fita de borda reta produzida em PVC, ambas coladas 
pelo processo Hot Melt. Furo para passagem de fiação de 60mm de 
diâmetro com acabamento produzido em poliestireno. Painel frontal 
constituído por aglomerado de 15mm de espessura com acabamento 
em ambas as faces em laminado melamínico, fixado a estrutura por 
meio de 04 parafusos.  
Base ; Composta por 2 cavaletes laterais, 1 cavalete de canto e 2 
calhas estruturais. Cavaletes laterais formados por 2 colunas 
verticais em aço carbono seção 1010/1020, formato retangular 
medindo 30x40 mm, produzidas em chapa de aço (1,2mm de 
espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distância de 
100mm com fechamento constituído por tampa interna com furação 
disposta por sistema de pulsão, formato quadrado, e externa soldadas 
as colunas, produzidas em chapa de aço (0,75mm de espessura), 
formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas 
verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base 

itura Municipal de Itanhaém 

www.itanhaem.sp.gov.br 

22 

ra 
co, 

es 
r 2 

rmato 
ço 

ma 
na 
,e 
de 

ma 
o o 

tal e 
de 

por 

de 
io 

ato 
m 

or : azul, cinza , argila ou de acordo com a necessidade do 

reengrosso  de 1.5 cm 

Confeccionado em MDP com acabamento na face superior e inferior 
em laminado melamínico. As faces laterais, e faces frontal e 

ladas 
pelo processo Hot Melt. Furo para passagem de fiação de 60mm de 
diâmetro com acabamento produzido em poliestireno. Painel frontal 
constituído por aglomerado de 15mm de espessura com acabamento 

ura por 

Base ; Composta por 2 cavaletes laterais, 1 cavalete de canto e 2 
calhas estruturais. Cavaletes laterais formados por 2 colunas 
verticais em aço carbono seção 1010/1020, formato retangular 

a de aço (1,2mm de 
espessura), dispostas paralelamente uma da outra a uma distância de 
100mm com fechamento constituído por tampa interna com furação 
disposta por sistema de pulsão, formato quadrado, e externa soldadas 

o (0,75mm de espessura), 
formando um leito interno para passagem de cabos. As colunas 
verticais são estampadas e soldadas a uma base inferior e à uma base 

R$ 
118.433,33 
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superior (patas) pés composto por tubo oblongular 25 x 60 x 1,2mm, 
com fechamento frontal e posterior
com 02 niveladores de altura.Estrutura de formato arredondado na 
parte frontal medindo 3” (polegadas), possuindo nivelador de altura 
com rosca produzidos com base em polipropileno. FIXAÇÃO 
tampo fixado na estrutura à base 
. ACABAMENTO -
fabricação, deverão receber banho desengraxante à Quente por meio 
de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um 
substrato seguro para a apl
com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 
210ºC.  
Cor: azul, cinza, argila ou de acordo com a necessidade do 
município 
EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR 17

 
Valor Total Lote 01: R$ 182.766,67
e sessenta e sete centavos). 
 
Lote 02 – Armários 
 
Item. Qtd Descrição do Produto

01 30 ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS
Dimensões: 920 mmx 500 mmx 1700 mm (LxPxA)
Confeccionado em 
superior confeccionado 
ambas as faces laminado melamínico  de baixa pressão, o bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
bordo com 0,80 mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot 
melting, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
0,70mm.Portas confeccionado em 
Fiberboard) com 15 mm
em laminado melamínico de baixa p
todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 
0,80 mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot melting, 
com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
Portas sustenta-se em seis dobra
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm 
altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não 
ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura 
de até 180 graus. Cada d
nas portas no conjunto.  Aporta  direita  possui  fechadura  cilíndrica  
com  travamento  por  lingueta  lateral.  Acompanham 02  chaves 
(principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada 
pela direita, por meio de um trinco interno, permitindo assim o 
fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as 
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superior (patas) pés composto por tubo oblongular 25 x 60 x 1,2mm, 
com fechamento frontal e posterior em ponteiras injetadas em ABS, 
com 02 niveladores de altura.Estrutura de formato arredondado na 
parte frontal medindo 3” (polegadas), possuindo nivelador de altura 
com rosca produzidos com base em polipropileno. FIXAÇÃO 
tampo fixado na estrutura à base superior do cavalete por 2 parafusos 

- Todas as peças metálicas usadas no processo de 
fabricação, deverão receber banho desengraxante à Quente por meio 
de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um 
substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó 
com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 

Cor: azul, cinza, argila ou de acordo com a necessidade do 

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR 17 

182.766,67 (Cento e oitenta e dois mil setecentos e sessenta e seis reais 

Descrição do Produto 

ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS 
Dimensões: 920 mmx 500 mmx 1700 mm (LxPxA). 
Confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard ) Tampo 

confeccionado com 30 mm de espessura, revestido em 
ambas as faces laminado melamínico  de baixa pressão, o bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 

mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot 
melting, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 

confeccionado em MDF (Medium Density 
15 mm de espessura, revestido em ambas as faces 

em laminado melamínico de baixa pressão, o bordo que acompanha 
todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 

mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot melting, 
com arestas arredondadas e raio ergonômico de 0,70mm. O par de 

se em seis dobradiças curva(3 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm 
altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não 
ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura 
de até 180 graus. Cada dobradiça é fixada por 4 parafusos fixados 
nas portas no conjunto.  Aporta  direita  possui  fechadura  cilíndrica  
com  travamento  por  lingueta  lateral.  Acompanham 02  chaves 
(principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada 

a, por meio de um trinco interno, permitindo assim o 
fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as 
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superior (patas) pés composto por tubo oblongular 25 x 60 x 1,2mm, 
em ponteiras injetadas em ABS, 

com 02 niveladores de altura.Estrutura de formato arredondado na 
parte frontal medindo 3” (polegadas), possuindo nivelador de altura 
com rosca produzidos com base em polipropileno. FIXAÇÃO - 

superior do cavalete por 2 parafusos 
Todas as peças metálicas usadas no processo de 

fabricação, deverão receber banho desengraxante à Quente por meio 
de imersão e tratamento antiferruginoso, a fim de constituir um 

pó 
com polimerização em estufa na temperatura de aproximadamente 

Cor: azul, cinza, argila ou de acordo com a necessidade do 

Cento e oitenta e dois mil setecentos e sessenta e seis reais 

Valor Total 
Médio do 
Item 

Tampo 
de espessura, revestido em 

ambas as faces laminado melamínico  de baixa pressão, o bordo que 
acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 

mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot 
melting, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 

(Medium Density 
de espessura, revestido em ambas as faces 

ressão, o bordo que acompanha 
todo o contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 

mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot melting, 
mm. O par de 

diças curva(3 por porta), em Zamak 
com acabamento niquelado e fixação lateral com calço de 5 mm 
altura, aumentando o espaço interno útil evitando acidentes por não 
ter cantos vivos, permitindo ainda diversas regulagens com abertura 

obradiça é fixada por 4 parafusos fixados 
nas portas no conjunto.  Aporta  direita  possui  fechadura  cilíndrica  
com  travamento  por  lingueta  lateral.  Acompanham 02  chaves 
(principal e reserva). A porta esquerda é automaticamente travada 

a, por meio de um trinco interno, permitindo assim o 
fechamento do par de portas com apenas uma operação. Ambas as 

R$ 
64.083,00 
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portas são dotadas de puxadores verticais tipo “perfil” em alumínio 
com tampas vazada permitindo melhor acabamento, sendo fixados 
por encaixe e para maior fixação aplicado cola adesiva instantânea .  
Corpo (Composto por 02 laterais, 01 fundo, e 04 prateleiras 
fixas) Laterais confeccionadas em 
Fiberboard)  com 15mm
em laminado melamín
conjunto deverão receber acabamento com fita de poliestireno com 
0,80 mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot melting, 
com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
possuir no conjunto 
(MediumDensityFiberboard)  com 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, os bordos 
aparentes do conjunto deverão receber acabamento com fita de 
poliestireno com 0,80
processo hotmelting, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
0,70mm. A montagem das peças deve ser feita por meio de parafusos 
ocultos, fundo confeccionado em 
Fiberboard)com 15mm espessura, revestido em ambas as
laminado melamínico de baixa pressão 
confeccionado em MDF
espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, o 
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 
fita de bordo com 
processo hot melting, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 
0,70mm.Base confeccionada em tudo de aço industrial seção 
1010/1020, em formato retangular 
de 1,2mm, deverá receber 04 niveladores em nylon injetado, com 
regulador de altura cuja função será contornar eventuais desníveis de 
piso. Acabamento – 
fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de 
imersão e tratamento anti ferruginoso, a fim de constituir um 
substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi
com polimerização em estufa na temperatura de 
aproximadamente210ºC.
conformidade de produto emitido por OCP a
INMETRO e ensaiado em laboratório acreditado pelo 
INMETRO.   
 

02 25 ARMÁRIO MISTO COM 02 PORTAS 
CMx160CM (LxPxA)
 
TAMPO SUPERIOR:1,5cm de (espessura) com reengrosso para 3,0 
cm 
TAMPO INFERIOR: 1,5cm de (espe
cm 
SUB TAMPO :1,5cm de (espessura) com reengrosso para 3,0 cm
PORTA: 1,5 cmde (espessura)
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portas são dotadas de puxadores verticais tipo “perfil” em alumínio 
com tampas vazada permitindo melhor acabamento, sendo fixados 

e para maior fixação aplicado cola adesiva instantânea .  
Composto por 02 laterais, 01 fundo, e 04 prateleiras 

Laterais confeccionadas em MDF (Medium Density 
15mm de espessura, revestido em ambas as faces 

em laminado melamínico de baixa pressão, os bordos aparentes do 
conjunto deverão receber acabamento com fita de poliestireno com 

mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot melting, 
com arestas arredondadas e raio ergonômico de 0,70 mm, deverá 
possuir no conjunto 04prateleiras fixas em  MDF
(MediumDensityFiberboard)  com 15mm  espessura, revestido em 
ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, os bordos 
aparentes do conjunto deverão receber acabamento com fita de 

0,80 mm de espessura mínima, coladas pelo 
processo hotmelting, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 

mm. A montagem das peças deve ser feita por meio de parafusos 
ocultos, fundo confeccionado em MDF (Medium Density 

mm espessura, revestido em ambas as faces em 
laminado melamínico de baixa pressão Tampo inferior

MDF (Medium Density Fiberboard)  com 30mm 
espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, o 
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 

ordo com 0,80 mm de espessura mínima, coladas pelo 
processo hot melting, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 

confeccionada em tudo de aço industrial seção 
1010/1020, em formato retangular 50x30mm com espessura mínima 

receber 04 niveladores em nylon injetado, com 
regulador de altura cuja função será contornar eventuais desníveis de 

 Todas as peças metálicas usadas no processo de 
fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de 

ratamento anti ferruginoso, a fim de constituir um 
substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática epóxi-pó 
com polimerização em estufa na temperatura de 
aproximadamente210ºC. Certificado de avaliação da 
conformidade de produto emitido por OCP acreditado pelo 
INMETRO e ensaiado em laboratório acreditado pelo 

ARMÁRIO MISTO COM 02 PORTAS – Medidas : 80CMx50 
CMx160CM (LxPxA) 

TAMPO SUPERIOR:1,5cm de (espessura) com reengrosso para 3,0 

TAMPO INFERIOR: 1,5cm de (espessura) com reengrosso para 3,0 

SUB TAMPO :1,5cm de (espessura) com reengrosso para 3,0 cm 
PORTA: 1,5 cmde (espessura) 
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portas são dotadas de puxadores verticais tipo “perfil” em alumínio 
com tampas vazada permitindo melhor acabamento, sendo fixados 

e para maior fixação aplicado cola adesiva instantânea .  
Composto por 02 laterais, 01 fundo, e 04 prateleiras 

(Medium Density 
de espessura, revestido em ambas as faces 

ico de baixa pressão, os bordos aparentes do 
conjunto deverão receber acabamento com fita de poliestireno com 

mm de espessura mínima, coladas pelo processo hot melting, 
, deverá 

MDF 
mm  espessura, revestido em 

ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão, os bordos 
aparentes do conjunto deverão receber acabamento com fita de 

nima, coladas pelo 
processo hotmelting, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 

mm. A montagem das peças deve ser feita por meio de parafusos 
(Medium Density 

faces em 
Tampo inferior 

mm 
espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão, o 
bordo que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com 

mm de espessura mínima, coladas pelo 
processo hot melting, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 

confeccionada em tudo de aço industrial seção 
mm com espessura mínima 

receber 04 niveladores em nylon injetado, com 
regulador de altura cuja função será contornar eventuais desníveis de 

Todas as peças metálicas usadas no processo de 
fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de 

ratamento anti ferruginoso, a fim de constituir um 
pó 

com polimerização em estufa na temperatura de 
Certificado de avaliação da 

creditado pelo 
INMETRO e ensaiado em laboratório acreditado pelo 

Medidas : 80CMx50 

TAMPO SUPERIOR:1,5cm de (espessura) com reengrosso para 3,0 

ssura) com reengrosso para 3,0 

R$ 
43.140,00 
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CORPO: composto por 02 laterais de 1,5 cm de (espessura )
FUNDO : 1,5 cm  de (espessura )
PRATELEIRAS: 03 prateleiras reguláveis de 1,5
 
Tampo Superior e inferior
eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as 
faces com filme termo prensadode melamíni
mm texturizado, semi fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo 
que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de 
poliestireno com 0,80 mm de espessura colada pelo processo 
hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de
espessura, não podendo conter emendas em seu acabamento.
Portas : Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando
4 dobradiças  Top (02 por porta) com acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos  viv
permitindo  ainda diversas regulagens com abertura de até 180 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixadosnas portas, ambas 
dotadas de puxadores tipo alça, injetados em PVC rígido, fixados por 
02 parafusos. Porta da direita com fechadura cil
travamentopor lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e 
reserva), com corpo escamoteáveis, (dobrável) 
zincado e capa plástica .
SUBTAMPO: fixado a 74 cm do chão
Acessórios internos : parafusos zincados auto atarrachante
Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 
1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com 
pré tratamento a base de zinco, anti ferrugem, apoiado por 04 sapatas 
em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao t
inferior. 
 
Cor : azul, cinza , argila ou de acordo com a necessidade do 
município. 
 
EM CONFORMIDADE COM  AS NORMAS NR 17

03 15 ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS DESLIZANTE
Dimensões: 1500mm x 500mm x 1600 mm (LxPxA),
seguintes especificaç
chapas de partículas de madeira de média densidade 
Density Fiber Board), aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 
em ambas as faces com filme termo prensado de 
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
poliestireno com 0,80 mm
adesivo hot melt. Portas
madeira de média densidade 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, 
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CORPO: composto por 02 laterais de 1,5 cm de (espessura ) 
FUNDO : 1,5 cm  de (espessura ) 
PRATELEIRAS: 03 prateleiras reguláveis de 1,5 cm de (espessura) 

Tampo Superior e inferior-confeccionados em madeira MDP de 
eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina 

estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as 
faces com filme termo prensadode melamínico com espessura de 0,2 
mm texturizado, semi fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo 
que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de 
poliestireno com 0,80 mm de espessura colada pelo processo 
hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 0,70 mm de 
espessura, não podendo conter emendas em seu acabamento. 

Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 
4 dobradiças  Top (02 por porta) com acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos  vivos, 
permitindo  ainda diversas regulagens com abertura de até 180 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixadosnas portas, ambas 
dotadas de puxadores tipo alça, injetados em PVC rígido, fixados por 
02 parafusos. Porta da direita com fechadura cilíndrica com 
travamentopor lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e 
reserva), com corpo escamoteáveis, (dobrável) com acabamento 
zincado e capa plástica . 

: fixado a 74 cm do chão 
Acessórios internos : parafusos zincados auto atarrachantes 

: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 
1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com 
pré tratamento a base de zinco, anti ferrugem, apoiado por 04 sapatas 
em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao tampo 

Cor : azul, cinza , argila ou de acordo com a necessidade do 

EM CONFORMIDADE COM  AS NORMAS NR 17 
ARMÁRIO ALTO COM 2 PORTAS DESLIZANTE 

1500mm x 500mm x 1600 mm (LxPxA), com as 
seguintes especificações: Tampo superior confeccionado com 
chapas de partículas de madeira de média densidade MDF (médium 
Density Fiber Board), aglutinadas e consolidadas com resina sintética 
e termo estabilizadas sob pressão, com 30mm de espessura, revestido 

com filme termo prensado de 25elamínico , bordo 
que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 

0,80 mm de espessura mínima,  coladas com 
Portas confeccionadas com chapas de partículas de 

densidade MDF (médium Density Fiber Board), 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, 
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confeccionados em madeira MDP de 
eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina 

estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as 
co com espessura de 0,2 

mm texturizado, semi fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo 
que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de 
poliestireno com 0,80 mm de espessura colada pelo processo 

0,70 mm de 

se em 
4 dobradiças  Top (02 por porta) com acabamento niquelado e 

os, 
permitindo  ainda diversas regulagens com abertura de até 180 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixadosnas portas, ambas 
dotadas de puxadores tipo alça, injetados em PVC rígido, fixados por 

índrica com 
travamentopor lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e 

com acabamento 

: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 
1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com 
pré tratamento a base de zinco, anti ferrugem, apoiado por 04 sapatas 

ampo 

Cor : azul, cinza , argila ou de acordo com a necessidade do 

com as 
confeccionado com 

(médium 
Density Fiber Board), aglutinadas e consolidadas com resina sintética 

de espessura, revestido 
elamínico , bordo 

que acompanha todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de 
de espessura mínima,  coladas com 

confeccionadas com chapas de partículas de 
(médium Density Fiber Board), 

selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, 

R$ 
41.995,00 
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com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo prensado de 
contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 0,80 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt  As portas 
ficarão fixadas por meio de uma roldana simples em ABS, na base do 
armário deverá receber uma canaleta em ABS para o deslizamento 
das mesmas, na base superior receberá deslizadores em ABS, com 
uma roldana central apoiada sobre um par de molas fixados a porta 
por meio de 4 parafusos e deverá ser  encaixado no bloco por meio 
de trilho superior para o perfeito deslizamento das portas e com 
puxadores verticais  tipo “perfil” em alumínio com tampas vazada 
permitindo melhor acabamento, sendo fixados por encaixe e para 
maior fixação aplicado cola adesiva instantânea 
01 fundo de 15 mm MDF
prateleira fixa com 30 mm em MDF
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
26elamínico, os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com 
fita de poliestireno com
adesivo hot melt. A montagem das peças deverá ser feita por 
parafusos ocultos por meio de acabamento . 
confeccionado em MDF
de espessura e revestido em ambas as 
prensado de 26elamínico , fixado ao monobloco por meio de 06 
parafusos auto atarrachantes, o bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot me
confeccionada em tudo de aço industrial seção 1010/1020, em 
formato retangular 
deverá receber 04 niveladores em nylon injetado, com regulador de 
altura cuja função será contornar eventuais desníveis de piso
Acabamento de todas as peças metálicas usadas no processo de 
fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de 
imersão e tratamento anti ferruginoso, a fim de constituir um 
substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática  epóxi
com  polimerização  em  estufa  na  temperatura  de  
aproximadamente  210ºC.
Certificado de avaliação da conformidade de produto emitido 
por OCP acreditado pelo INMETRO e ensaiado em laboratório 
acreditado pelo INMETRO.
 

04 10 ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS 
Dimensões: 80 CM  x 50 CM x 74 CM (LxPxA)
TAMPO SUPERIOR:1,5cm de (espessura) com reengrosso para 3,0 
cm  
TAMPO INFERIOR: 1,5cm de (espessura) com reengrosso para 3,0 
cm 
PORTA: 1,5 cm de (espessura)
CORPO: composto por 02 laterais de 1,5 
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de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
termo prensado de 26elamínico.,o bordo que acompanha todo o 
contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 0,80 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt  As portas 
ficarão fixadas por meio de uma roldana simples em ABS, na base do 

ber uma canaleta em ABS para o deslizamento 
das mesmas, na base superior receberá deslizadores em ABS, com 
uma roldana central apoiada sobre um par de molas fixados a porta 
por meio de 4 parafusos e deverá ser  encaixado no bloco por meio 

r para o perfeito deslizamento das portas e com 
puxadores verticais  tipo “perfil” em alumínio com tampas vazada 
permitindo melhor acabamento, sendo fixados por encaixe e para 
maior fixação aplicado cola adesiva instantânea .Corpo (02 laterais e   

15 mm MDF (médium Density Fiber Board), e 01 
30 mm em MDF (médium Density Fiber Board), 

revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
elamínico, os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com 

fita de poliestireno com 0,80 mm de espessura mínima, coladas com 
adesivo hot melt. A montagem das peças deverá ser feita por 
parafusos ocultos por meio de acabamento . Tampo inferior

MDF (médium Density FiberBoard), com 30mm
de espessura e revestido em ambas as faces com filme termo 

elamínico , fixado ao monobloco por meio de 06 
parafusos auto atarrachantes, o bordo que acompanha todo o 
contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 0,80 

de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt .  Base
confeccionada em tudo de aço industrial seção 1010/1020, em 
formato retangular 50x30mm com espessura mínima de 1,2mm, 
deverá receber 04 niveladores em nylon injetado, com regulador de 
altura cuja função será contornar eventuais desníveis de piso
Acabamento de todas as peças metálicas usadas no processo de 
fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de 
imersão e tratamento anti ferruginoso, a fim de constituir um 
substrato seguro para a aplicação de pintura eletrostática  epóxi-pó
com  polimerização  em  estufa  na  temperatura  de  
aproximadamente  210ºC. 
Certificado de avaliação da conformidade de produto emitido 
por OCP acreditado pelo INMETRO e ensaiado em laboratório 
acreditado pelo INMETRO.   

XO COM 02 PORTAS  
Dimensões: 80 CM  x 50 CM x 74 CM (LxPxA) 
TAMPO SUPERIOR:1,5cm de (espessura) com reengrosso para 3,0 

TAMPO INFERIOR: 1,5cm de (espessura) com reengrosso para 3,0 

PORTA: 1,5 cm de (espessura) 
CORPO: composto por 02 laterais de 1,5 cm de (espessura ) 

itura Municipal de Itanhaém 

www.itanhaem.sp.gov.br 

26 

de espessura, revestido em ambas as faces com filme 
elamínico.,o bordo que acompanha todo o 

contorno da porta é encabeçado com fita de poliestireno com 0,80 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt  As portas 
ficarão fixadas por meio de uma roldana simples em ABS, na base do 

ber uma canaleta em ABS para o deslizamento 
das mesmas, na base superior receberá deslizadores em ABS, com 
uma roldana central apoiada sobre um par de molas fixados a porta 
por meio de 4 parafusos e deverá ser  encaixado no bloco por meio 

r para o perfeito deslizamento das portas e com 
puxadores verticais  tipo “perfil” em alumínio com tampas vazada 
permitindo melhor acabamento, sendo fixados por encaixe e para 

(02 laterais e   
(médium Density Fiber Board), e 01 

(médium Density Fiber Board), 
revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 

elamínico, os bordos aparentes do conjunto são encabeçados com 
de espessura mínima, coladas com 

adesivo hot melt. A montagem das peças deverá ser feita por 
Tampo inferior 

30mm 
faces com filme termo 

elamínico , fixado ao monobloco por meio de 06 
parafusos auto atarrachantes, o bordo que acompanha todo o 

0,80 
Base 

confeccionada em tudo de aço industrial seção 1010/1020, em 
com espessura mínima de 1,2mm, 

deverá receber 04 niveladores em nylon injetado, com regulador de 
altura cuja função será contornar eventuais desníveis de piso. 
Acabamento de todas as peças metálicas usadas no processo de 
fabricação, deverão receber desengraxante à quente por meio de 
imersão e tratamento anti ferruginoso, a fim de constituir um 

pó  
com  polimerização  em  estufa  na  temperatura  de  

Certificado de avaliação da conformidade de produto emitido 
por OCP acreditado pelo INMETRO e ensaiado em laboratório 

TAMPO SUPERIOR:1,5cm de (espessura) com reengrosso para 3,0 

TAMPO INFERIOR: 1,5cm de (espessura) com reengrosso para 3,0 

R$ 
10.577,67 
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FUNDO : 1,5 cm  de (espessura )
PRATELEIRAS: 01 prateleira fixa de 1,5 cm de (espessura ) 
Tampo Superior e inferior
eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 
mm texturizado, semi fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo 
que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de 
poliestireno com 0,80
hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 0,70 mm de 
espessura, não podendo conter emendas em seu acabamento.
Portas : Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando
4 dobradiças  Top (02 por po
fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos  vivos, 
permitindo  ainda diversas regulagens com abertura de até 180 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas 
dotadas de puxadores tip
02 parafusos. Porta da direita com fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e 
reserva), com corpo escamoteáveis, (dobrável) 
zincado e capa plástica
Acessórios internos : parafusos zincados auto atarrachantes
Rodapé: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 
1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com 
pré tratamento a base de zinco, anti ferrugem, apoiado por 04 sap
em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao tampo 
inferior.  
Cor : azul, cinza , argila ou de acordo com a necessidade do 
município. 
EM CONFORMIDADE COM  AS NORMAS NR 17

 
Valor Total Lote 02: R$ 159.795,67
reais e sessenta e sete centavos). 
 
Lote 03 - Mesa de Reunião  
 
Item. Qtd Descrição do Produto

01 05 MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 
cmx74 cm (LxPxA).
 
Tampo: 1,5cm de (es
espessura totalizando para 3,0 cm 
Painéis frontais: 15 mm
 
Confeccionados com 
selecionadas de eu
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FUNDO : 1,5 cm  de (espessura ) 
PRATELEIRAS: 01 prateleira fixa de 1,5 cm de (espessura )  
Tampo Superior e inferior-confeccionados em madeira MDP de 
eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina 

estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 
mm texturizado, semi fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo 
que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de 
poliestireno com 0,80 mm de espessura colada pelo processo 
hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 0,70 mm de 
espessura, não podendo conter emendas em seu acabamento. 

Par de portas com perfeito alinhamento, sustentando-se em 
4 dobradiças  Top (02 por porta) com acabamento niquelado e 
fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos  vivos, 
permitindo  ainda diversas regulagens com abertura de até 180 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas 
dotadas de puxadores tipo alça, injetados em PVC rígido, fixados por 
02 parafusos. Porta da direita com fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e 
reserva), com corpo escamoteáveis, (dobrável) com acabamento 
zincado e capa plástica . 
Acessórios internos : parafusos zincados auto atarrachantes 

: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 
1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com 
pré tratamento a base de zinco, anti ferrugem, apoiado por 04 sapatas 
em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao tampo 

Cor : azul, cinza , argila ou de acordo com a necessidade do 

EM CONFORMIDADE COM  AS NORMAS NR 17 

159.795,67 (Cento e cinqüenta e nove mil setecentos e noventa e cinco 

Descrição do Produto 

MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - Medidas: 2.20 cmx1.10 
). 

: 1,5cm de (espessura) com reengrosso de mais 1.5 cm de 
espessura totalizando para 3,0 cm (espessura); 

: 15 mm(espessura): 

m chapas de partículas de madeira MDP, 
ucalipto e pinus reflorestados ,aglutinadas e 
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confeccionados em madeira MDP de 
eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina 

estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as 
faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 
mm texturizado, semi fosco e antirreflexo, sem emendas. O bordo 
que acompanha todo o contorno é encabeçado com fita de 

mm de espessura colada pelo processo 
hotmelt, com arestas arredondadas e raio ergonômico de 0,70 mm de 

se em 
rta) com acabamento niquelado e 

fixação lateral com calço de 5 mm de altura, sem cantos  vivos, 
permitindo  ainda diversas regulagens com abertura de até 180 graus. 
Cada dobradiça é fixada por 04 parafusos fixados nas portas, ambas 

o alça, injetados em PVC rígido, fixados por 
02 parafusos. Porta da direita com fechadura cilíndrica com 
travamento por lingueta lateral. Acompanham 02 chaves (principal e 

com acabamento 

: retangular fechado em tubo de aço de 40mm X 20 mm X 
1,2 mm, pintura eletrostática em tinta epóxi em pó texturizado, com 

atas 
em nylon injetado, com regulador de altura, fixados ao tampo 

Cor : azul, cinza , argila ou de acordo com a necessidade do 

nove mil setecentos e noventa e cinco 

Valor Total 
Médio do 
Item 

: 2.20 cmx1.10 

pessura) com reengrosso de mais 1.5 cm de 

P, 
as e 

R$ 7.301,67 
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consolidadas com res
revestidos em amb
melaminico com esp
reflexo. O bordo qu
painéis frontais são 
(0,80mm de espessura)
Tampo: inteiriço, fix
Painéis frontais: du
estrutura .A fixação 
parafusos ocultos. 
Fixação Painel est
laterais metálicas  co
cuja composição de  
TAMPO 
PATA:medindo60 mm x 720mmx 70 mm, fab
aço com espessura 
superior e para conex
COLUNA: dupla, c
com espessura de 0,9
por processo de sol
espessura de 1,2
coluna ,na posição 
fixação de uma calh
.Paralela à coluna ,é a
piso ao tampo 
SUPORTE DO TAM
de 3 mm, estampada e r
MIG. 
Todas as partes metá
por fosfatização  à b
em tinta epóxi –pó t
NBR8094. 
Sapatas:em PVC ríg
Cor: azul, cinza, argila ou de acordo 
município 
EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR 17

 
Valor Total Lote 03: R$ 7.301,67 (
 
Lote 04 - Gaveteiros 
 
Item. Qtd Descrição do Produto

01 30 GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 
mmx 470 mmx 692 mm (LxPxA).
Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira 
de média densidade (MDP 
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esinas sintética e termo estabilizadas sob pressão
bas as faces com filme termo prensado d

espessura de 0,2mm,texturizado,semi-fosco e ant
que acompanha todo o contorno do tampo e do
ão encabeçados com fita de poliestireno de 

(0,80mm de espessura)coladas pelo processo Hot Melt. 
xado a estrutura por meio de parafusos 
uplos e paralelos, um em cada coluna vertical d

ão painel/ estrutura deverá ser feita por meio d

estrutura: feita em parafusos, com estruturas 
constituídas  por  chapas  metálicas  conformadas
e  divide  em PATA, COLUNAESUPORTEDO 

o60 mm x 720mmx 70 mm, fabricada em chapa d
ra de 1,20mm, estampada e repuxada, com furo
nexão com a coluna. 

centralizada na pata, fabricada em chapa de aç
e 0,9mm,dobrada em forma de meia cana; unidas 

lda MIG, por chapas de formato ovalado com 
e 1,2mm,sendosoldadasemambasasextremidades d

ão horizontal; e uma na posição vertical, para 
ha estrutural sob o tampo, por meio de parafuso

a ,é acoplada uma calha, para subida de cabos d

MPO :fabricado em chapa de aço com espessura 
a e repuxada ,fixada a coluna por meio de sold

tálicas deverão ser submetidas um pré tratamento 
base de zinco. Lavagem, secagem e  fosfatização  

ó texturizada e polimerizada em  estufa a 200ºC. 

ígido com diâmetro de 63 mm. 
Cor: azul, cinza, argila ou de acordo com a necessidade do 

EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS NR 17 

(Sete mil trezentos e um reais e sessenta e sete centavos

Descrição do Produto 

GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS - Dimensões: 400 
mmx 470 mmx 692 mm (LxPxA). 
Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira 
de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
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o, 
de 
ti 

os 
de 

da 
de 

ras 
s,  

EDO 

de 
os 

ço 
as 
m 
da 

ara 
os 
do 

ra 
da 

to 
ão  
C. 

com a necessidade do 

Sete mil trezentos e um reais e sessenta e sete centavos). 

Valor Total 
Médio do 
Item 

Dimensões: 400 

Tampo superior confeccionado com chapas de partículas de madeira 
Médium Density Particleboard), 

R$ 
19.689,00 
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aglutinadas e consolidadas com resina sintética e te
sob pressão, com 15 mm de espessura com reengrosso de mais 15 
mm totalizando 30 mm de espessura , revestido em ambas as faces 
com filme termo-prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
texturizado, semi-fosco, e anti
o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com ,.80 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 0,70 mm. Gavetas (04 gavetas) 
composto por lateral, fundo e base prod
15mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As 
faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC 
coladas pelo sistema Hot Melt. Gavetas produzidas em aglomerado  e 
o fundo em BP de uma  face de 3mm
faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), fixadas a 
estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas 
em aço relaminado. Frentes das gavetas confeccionadas com chapas 
de partículas de madeira de média
Density Particleboard), aglutinadas e consolidadas com resina 
sintética e termo-estabilizadas sob pressão, com 15 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturiz
anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,80 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com 
raio ergonômico de 0,70 mm de acordo com as N
Ergonomia NR-17. As frentes são dotadas de puxadores tipo "alça", 
injetados em PVC. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos. O gaveteiro é dotado de fechadura com trava simultânea 
das gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em
por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. 
Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa 
plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo) confeccionado com chapas d
partículas de madeira de média densidade (MDP 
Particleboard), aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 
termo-estabilizadas sob pressão, com 15 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com filme termo
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi
bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de 
poliestireno com 0,80 mm de espessura, coladas com adesivo hot 
melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 0,70mm,. 
Tampo inferior confeccionado com chapas de partículas de madeira 
de média densidade (MDP 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo
sob pressão, com mm de espessura com 15 mm de espessura com 
reengrosso de mais 15 mm totalizando 30 mm de espessura , 
revestido em ambas as faces com filme termo
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi
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aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com 15 mm de espessura com reengrosso de mais 15 
mm totalizando 30 mm de espessura , revestido em ambas as faces 

prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
fosco, e anti-reflexo. O bordo que acompanha todo 

o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com ,.80 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 0,70 mm. Gavetas (04 gavetas) 
composto por lateral, fundo e base produzidos em aglomerado de 
15mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As 
faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC 
coladas pelo sistema Hot Melt. Gavetas produzidas em aglomerado  e 
o fundo em BP de uma  face de 3mm,frente revestida em ambas as 
faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), fixadas a 
estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas 
em aço relaminado. Frentes das gavetas confeccionadas com chapas 
de partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium 
Density Particleboard), aglutinadas e consolidadas com resina 

estabilizadas sob pressão, com 15 mm de espessura, 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 

reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é 
encabeçado em fita de poliestireno com 0,80 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com 
raio ergonômico de 0,70 mm de acordo com as Normas de 

17. As frentes são dotadas de puxadores tipo "alça", 
injetados em PVC. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos. O gaveteiro é dotado de fechadura com trava simultânea 
das gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em aço conduzida 
por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. 
Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa 
plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo) confeccionado com chapas d
partículas de madeira de média densidade (MDP – Médium Density 
Particleboard), aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 

estabilizadas sob pressão, com 15 mm de espessura, revestido 
em ambas as faces com filme termo-prensado de melaminico com 
espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e anti-reflexo. Os 
bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de 
poliestireno com 0,80 mm de espessura, coladas com adesivo hot 
melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 0,70mm,. 

inferior confeccionado com chapas de partículas de madeira 
de média densidade (MDP – Médium Density Particleboard), 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas 
sob pressão, com mm de espessura com 15 mm de espessura com 

de mais 15 mm totalizando 30 mm de espessura , 
revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melaminico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi-fosco, e 
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estabilizadas 
sob pressão, com 15 mm de espessura com reengrosso de mais 15 
mm totalizando 30 mm de espessura , revestido em ambas as faces 

prensado de melaminico com espessura de 0,2 mm, 
que acompanha todo 

o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com ,.80 
mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 0,70 mm. Gavetas (04 gavetas) 

uzidos em aglomerado de 
15mm revestido em laminado melamínico de baixa pressão (BP). As 
faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC 
coladas pelo sistema Hot Melt. Gavetas produzidas em aglomerado  e 

,frente revestida em ambas as 
faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), fixadas a 
estrutura ou monobloco por meio corrediças metálicas telescópicas 
em aço relaminado. Frentes das gavetas confeccionadas com chapas 

Médium 
Density Particleboard), aglutinadas e consolidadas com resina 

estabilizadas sob pressão, com 15 mm de espessura, 
prensado de 

fosco, e 
reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno das frentes é 

encabeçado em fita de poliestireno com 0,80 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt com arestas arredondadas com 

ormas de 
17. As frentes são dotadas de puxadores tipo "alça", 

injetados em PVC. A fixação dos mesmos deve ser feita por dois 
parafusos. O gaveteiro é dotado de fechadura com trava simultânea 

aço conduzida 
por guias, com ganchos para travamento simultâneo das gavetas. 
Acompanham 02 chaves (principal e reserva) com corpos 
escamoteáveis (dobráveis) com acabamento niquelado e capa 
plástica. Corpo (02 laterais, 01 fundo) confeccionado com chapas de 

Médium Density 
Particleboard), aglutinadas e consolidadas com resina sintética e 

estabilizadas sob pressão, com 15 mm de espessura, revestido 
om 

reflexo. Os 
bordos aparentes do conjunto são encabeçados com fita de 
poliestireno com 0,80 mm de espessura, coladas com adesivo hot 
melt com arestas arredondadas com raio ergonômico de 0,70mm,. 

inferior confeccionado com chapas de partículas de madeira 
Médium Density Particleboard), 

estabilizadas 
sob pressão, com mm de espessura com 15 mm de espessura com 

de mais 15 mm totalizando 30 mm de espessura , 
prensado de 

fosco, e 
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anti-reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de pol
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e 
raio ergonômico de 0,70mm.. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, 
com altura de 50 mm, em polipropileno.
 
Cor : azul, cinza , argila ou de acordo com a neces
município 
 
EM CONFORMIDADE COM  AS NORMAS NR 17

02 15 GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS
Dimensões: 400 mm x 470 mmx 600 mm (LxPxA),
seguintes especificações: Tampo superior confeccionado em 
(médium  Density FiberBoard), agl
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
melaminico,o bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno c
mínima coladas com adesivo hot melt. 
compostas em MDF
(Frente, laterais e fundo), revestidas em laminado melamínico. As 
faces laterais deverão receber fita de borda reta pro
(0,80 mm de espessura
das gavetas são dotadas de puxadores tipo de puxadores tipo "perfil" 
em alumínio na horizontal com tampas vazadas finalizadoras em cada 
gaveta, colocados por encaixe e fixados
O gaveteiro é dotado de fechadura lateral com trava simultânea das 
gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em alumínio 
conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das 
gavetas. Acompanham 02 chaves (princ
laterais e 01 fundo com 15 mm de espessura e01 tampo superior e 01 
tampo inferior com 30 mm de espessura) confeccionado em 
(médium Density Fiber Board), aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas so
as faces com filme termo prensado de melaminico, os bordos 
aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 
0,80 mm de espessura, coladas com adesivo hot melt
inferior confeccionado em 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas 
sob pressão, com 30 mm
com filme termo prensado de melaminico o bordo que acompanha 
todo o contorno do tampo é encabeçado c
0,80 mm de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de parafusos ocultos por 
meio de acabamento. Na Base inclui a colocação de4 rodízios de 
duplo giro polipropileno, sendo 2 co
Certificado de avaliação da conformidade de produto emitido por 
OCP acreditado pelo INMETRO e ensaiado em laboratório 
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reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 0,80 mm de espessura 
mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e 
raio ergonômico de 0,70mm.. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, 
com altura de 50 mm, em polipropileno. 

Cor : azul, cinza , argila ou de acordo com a necessidade do 

EM CONFORMIDADE COM  AS NORMAS NR 17 
GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS 
Dimensões: 400 mm x 470 mmx 600 mm (LxPxA), com as 
seguintes especificações: Tampo superior confeccionado em MDF
(médium  Density FiberBoard), aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, com 30mm de 
espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
melaminico,o bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
encabeçado com fita de poliestireno com 0,80 mm de espessura 
mínima coladas com adesivo hot melt. Gavetas (03 gavetas) 

MDF (médium Density Fiber Board), de 15mm
(Frente, laterais e fundo), revestidas em laminado melamínico. As 
faces laterais deverão receber fita de borda reta produzidas em PVC 
0,80 mm de espessura), coladas pelo sistema Hot melt. As frentes 

das gavetas são dotadas de puxadores tipo de puxadores tipo "perfil" 
em alumínio na horizontal com tampas vazadas finalizadoras em cada 
gaveta, colocados por encaixe e fixados por cola adesiva instantânea. 
O gaveteiro é dotado de fechadura lateral com trava simultânea das 
gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em alumínio 
conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das 
gavetas. Acompanham 02 chaves (principal e reserva). Corpo (02 
laterais e 01 fundo com 15 mm de espessura e01 tampo superior e 01 
tampo inferior com 30 mm de espessura) confeccionado em MDF
(médium Density Fiber Board), aglutinadas e consolidadas com 
resina sintética e termo estabilizadas sob pressão, revestido em ambas 
as faces com filme termo prensado de melaminico, os bordos 
aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 

de espessura, coladas com adesivo hot melt . Tampo
inferior confeccionado em MDF (médium Density  Fiber Board), 
aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas 

30 mm de espessura e revestido em ambas as faces 
com filme termo prensado de melaminico o bordo que acompanha 
todo o contorno do tampo é encabeçado com fita de poliestireno com 

de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de parafusos ocultos por 
meio de acabamento. Na Base inclui a colocação de4 rodízios de 
duplo giro polipropileno, sendo 2 com travas e 2 sem travas. 
Certificado de avaliação da conformidade de produto emitido por 
OCP acreditado pelo INMETRO e ensaiado em laboratório 
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reflexo. O bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 
iestireno com 0,80 mm de espessura 

mínima, coladas com adesivo hot melt, com arestas arredondadas e 
raio ergonômico de 0,70mm.. Acompanham 4 rodízios de duplo giro, 

sidade do 

com as 
MDF 

utinadas e consolidadas com 
de 

espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de 
melaminico,o bordo que acompanha todo o contorno do tampo é 

de espessura 
(03 gavetas) 

15mm 
(Frente, laterais e fundo), revestidas em laminado melamínico. As 

duzidas em PVC 
), coladas pelo sistema Hot melt. As frentes 

das gavetas são dotadas de puxadores tipo de puxadores tipo "perfil" 
em alumínio na horizontal com tampas vazadas finalizadoras em cada 

por cola adesiva instantânea. 
O gaveteiro é dotado de fechadura lateral com trava simultânea das 
gavetas. A rotação 180º da chave aciona haste em alumínio 
conduzida por guias, com ganchos para travamento simultâneo das 

(02 
laterais e 01 fundo com 15 mm de espessura e01 tampo superior e 01 

MDF 
(médium Density Fiber Board), aglutinadas e consolidadas com 

b pressão, revestido em ambas 
as faces com filme termo prensado de melaminico, os bordos 
aparentes do conjunto são encabeçados com fita de poliestireno com 

. Tampo 
sity  Fiber Board), 

aglutinadas e consolidadas com resina sintética e termo estabilizadas 
de espessura e revestido em ambas as faces 

com filme termo prensado de melaminico o bordo que acompanha 
om fita de poliestireno com 

de espessura mínima, coladas com adesivo hot melt. A 
montagem das peças deve ser feita por meio de parafusos ocultos por 
meio de acabamento. Na Base inclui a colocação de4 rodízios de 

m travas e 2 sem travas. 
Certificado de avaliação da conformidade de produto emitido por 
OCP acreditado pelo INMETRO e ensaiado em laboratório 

R$ 
10.880,00 
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acreditado pelo INMETRO.
 
Valor Total Lote 04: R$ 30.569,00
 
Lote 05–Arquivo / Módulos / Painel
 
Item. Qtd Descrição do Produto

01  10 MÓDULO PORTAP
mmx 600 mm x1,550
 
Portas: 1,5,cm (espess
1,5 cm (espessura), co
Todo composto de ma
nas faces internas e externas em laminado melamínico 
pressão, texturizado 
processo hotmelt. 
GAVETAS: oito g
,acopladas internam
inseridos no frontal nas medidas: 
PORTAS: duas port
RODÍZIOS: duplos 
frente com trava. 
 
COR: Azul escuro o
 
EM CONFORMIDADE COM  AS NORMAS NR 17

02 15 MÓDULO EXPOS
Dimensões: 90cm x80
 
Em madeira MDP r
laminado melamínic
moldados, a formaç
,montados em cascata ,f
Bordas encabeçadas 
Rodapé revestido em lam
quatros rodízios de 
trava. 
 
COR: azul escuro ou
EM CONFORMIDADE COM 

03 10 PAINEL DIVISOR SUSPENSO 
DIMENSÕES: 1350 X 15 X 570 mm (L X P X A)
 
Painel de privacidade em MDP, com 15 mm de espessura, 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética 
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acreditado pelo INMETRO. 

30.569,00 (Trinta mil quinhentos e sessenta e nove reais

Arquivo / Módulos / Painel 

Descrição do Produto 

TAPAPÉIS COM 02 PORTAS –Dimensões: 770 
550mm (LxPxA) 

espessura) Fundo: 1,5cm (espessura) Gavetas: bas
com frontal de1,5cm (espessura) 

e madeira MDP de 1,5 cm de espessura revestida 
nas faces internas e externas em laminado melamínico de baixa 

o com acabamento em  fita de PVC , coladas pelo 

gavetões, montados em corrediças telescópica
amente nas laterais do módulo, com puxadore

nas medidas: ( L- 700mm X P- 540 mm ) 
tas na base inferior, com puxadores alça em Abs.
s de silicone 50 mm,sendo as duas unidades d

ou de acordo com a necessidade do município 

EM CONFORMIDADE COM  AS NORMAS NR 17 
ITOR DE LIVROS 

x80cm x50cm. (A X L x P ) 

P revestida nas faces internas e externas em 
co de baixa pressão, laterais e  topo superiore

rmação  central terá quatro níveis pendentes 
ata ,fundo fechado com madeira MDPde15mm. 

as com fita de borda PVC. 
m laminado melamínico de baixa pressão ,com  

e silicone, sendo as duas unidades da frente com 

u de acordo com a necessidade do município. 
EM CONFORMIDADE COM  AS NORMAS NR 17 
PAINEL DIVISOR SUSPENSO  
DIMENSÕES: 1350 X 15 X 570 mm (L X P X A) 

Painel de privacidade em MDP, com 15 mm de espessura, 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 
consolidadas com resina sintética e termo-estabilizadas sob pressão, 

itura Municipal de Itanhaém 

www.itanhaem.sp.gov.br 

31 

e reais). 

Valor Total 
Médio do 
Item 

Dimensões: 770 

se 

ira MDP de 1,5 cm de espessura revestida 
e baixa 

C , coladas pelo 

as 
es 

r, com puxadores alça em Abs. 
da 

R$ 
23.929,00 

m 
es 
es 

e15mm. 

m  
m 

R$ 
16.941,00 

Painel de privacidade em MDP, com 15 mm de espessura, 
selecionadas de eucalipto e pinus reflorestados, aglutinadas e 

estabilizadas sob pressão, 

R$ 1.949,33 
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revestido em ambas as faces com filme termo
melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 
antirreflexo.  
 
O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado 
com fitas de poliestireno c
com adesivo hot melt com arestas arredondadas e raio ergonômico 
de 2 mm.   
 
O painel é fixado nas estações por meio de mãos francesas em PVC 
rígido revestidas com fibras de vidro.

04 40 ARQUIVO COM 4 G
Medidas: 46,5cm x 68cm x 135 
 
Tampo superior:1,5cm de (espessura) com reengrosso de mais 1,5 
de espessura totalizando  para 3,0 cm (espessura)
Gavetas: 1,5 cm (espes
Tampo inferior: 1,5cm de (espessura) com reengro
cm totalizando  para 3,0 cm (espessura);
 
Todos confeccionad
faces com filme termo 
0,2mm,texturizado,se
todo o contorno é en
de espessura ,colada 
fechadura com trava s
polipropileno tipo alça fi
Gavetas: deslizam s
 
Cor : azul, cinza , argila ou de acordo com a necessidade do 
município 
 
EM CONFORMIDADE COM  AS NORMAS NR 17

Valor Total Lote 05: R$ 98.718,66 
seis centavos). 
 
Lote 06 – Móveis de Aço 
 
 
Item. Qtd Descrição do Produto

01 50 Roupeiro de 12 portas :
CHAPA CORPO 26/CHAPA PORTA 22; C/ FECHO PITÃO P/ 
CADEADO; SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS; PINTUR
ELETROSTÁTICA EPÓXI; ALTURA APP.: 1,96m; GARANTIA 
DO FABRICANTEDescrição:Roupeiro em Aço com 12 (doze) 
portas sobrepostas, com 3 (três) corpos verticais e 4 (quatro) vãos 
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revestido em ambas as faces com filme termo-prensado de 
melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 

O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado 
com fitas de poliestireno com 2 mm de espessura mínima, coladas 
com adesivo hot melt com arestas arredondadas e raio ergonômico 

O painel é fixado nas estações por meio de mãos francesas em PVC 
rígido revestidas com fibras de vidro. 

OM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS  
46,5cm x 68cm x 135 cm (LxPx A) 

1,5cm de (espessura) com reengrosso de mais 1,5 
de espessura totalizando  para 3,0 cm (espessura) 

espessura) 
: 1,5cm de (espessura) com reengrosso de mais 1.5 

cm totalizando  para 3,0 cm (espessura); 

dos em madeira MDP, revestido em ambas as 
rmo prensado de melamínico com espessura d
semi-fosco e antireflexo.O bordo que acompanh

encabeçado com fita de poliestireno com 0,80 mm 
a pelo processo HotMelt.O arquivo é dotado d

m trava simultânea das quatro gavetas, puxadore
o alça fixados por parafusos.. 

am sobre trilhos telescópicos em aço relaminado. 

Cor : azul, cinza , argila ou de acordo com a necessidade do 

EM CONFORMIDADE COM  AS NORMAS NR 17 
98.718,66 (Noventa e oito mil setecentos e dezoito reais e sessenta e

Descrição do Produto 

Roupeiro de 12 portas :-ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS; 
CHAPA CORPO 26/CHAPA PORTA 22; C/ FECHO PITÃO P/ 
CADEADO; SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS; PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI; ALTURA APP.: 1,96m; GARANTIA 
DO FABRICANTEDescrição:Roupeiro em Aço com 12 (doze) 
portas sobrepostas, com 3 (três) corpos verticais e 4 (quatro) vãos 
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prensado de 
melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semifosco e 

O bordo que acompanha todo o contorno do painel é encabeçado 
om 2 mm de espessura mínima, coladas 

com adesivo hot melt com arestas arredondadas e raio ergonômico 

O painel é fixado nas estações por meio de mãos francesas em PVC 

1,5cm de (espessura) com reengrosso de mais 1,5 

sso de mais 1.5 

as as 
de 
ha    

m 0,80 mm 
de 
es 

Cor : azul, cinza , argila ou de acordo com a necessidade do 

R$ 
55.899,33 

Noventa e oito mil setecentos e dezoito reais e sessenta e 

Valor Total 
Médio do 
Item 

ROUPEIRO DE AÇO C/ 12 PORTAS; 
CHAPA CORPO 26/CHAPA PORTA 22; C/ FECHO PITÃO P/ 

A 
ELETROSTÁTICA EPÓXI; ALTURA APP.: 1,96m; GARANTIA 
DO FABRICANTEDescrição:Roupeiro em Aço com 12 (doze) 
portas sobrepostas, com 3 (três) corpos verticais e 4 (quatro) vãos 

R$ 
114.866,67 
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horizontais, com seguintes características: Móvel todo em aço com 
corpo externo não desmontável e portas embutidas; cor cinza cristal 
ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do 
fabricante; Dimensões externas: 1970 mm altura x 945 mm largura x 
400 mm profundidade; Dimensões internas dos compartimentos:  465 
mm altura x 300 mm largura x 360 mm profundidade; Internamente 
possui 2 cabides de chapa de aço 22 (0,75 mm) em forma de gancho, 
fixados por solda a ponto na parte superior, um de cada lado, em cada 
compartimento; Fabricados em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono 
laminado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde 
os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel 
onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de 
zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta 
hibrida, com carga eletrostática, sendo, 70% epóx e 30% polyester 
formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 
200°C, proporcionando perfeita cura e aderência da tinta na chapa; 
Alça para fechamento com cadeado contendo um furo oblo
12x8 mm, sendo uma peça ponteada no lado esquerdo central da 
porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar 
as portas não apresentem distorções de encaixe.Cadeado por conta do 
cliente; 
Bordas dobradas em todo seu contorno em pe
mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido 
vertical servindo de batente para as portas; Duas  fileiras de 4 
(quatro) venezianas para ventilação medindo 70 mm x 80 mm . 
CONFORME ANEXO.

02 24 Roupeiro de 20 portas : 
CHAPA CORPO 26/CHAPA PORTA 22; C/ FECHO PITÃO P/ 
CADEADO; SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS; PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI; ALTURA APP.: 1,96m; GARANTIA 
DO FABRICANTE   Descrição:
Roupeiro em Aço com 20 (vinte ) portas 
corpos verticais e 5 (cinco) vãos horizontais, com seguintes 
características: Móvel todo em aço com corpo externo não 
desmontável e portas embutidas; cor cinza cristal ou tonalidade a ser 
definida de acordo com o catálogo de cor
externas: 1.970 mm altura x 1.250 mm largura x 400 mm 
profundidade; Dimensões internas dos compartimentos: 340 mm 
altura x 300 mm largura x 360 mm profundidade; Fabricados em 
chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado FF.RB.OL 100
com tratamento de superfície, onde os produtos são aero 
transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem 
tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de zinco 
tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, 
com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando 
uma camada de 60 micras de tinta e curada  em estufa de 200°C, 
proporcionando  perfeita  aderência  da  tinta na chapa;; Alça para 
fechamento com cadeado contendo um furo oblongo de 12x8 mm, 
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horizontais, com seguintes características: Móvel todo em aço com 
desmontável e portas embutidas; cor cinza cristal 

ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do 
fabricante; Dimensões externas: 1970 mm altura x 945 mm largura x 
400 mm profundidade; Dimensões internas dos compartimentos:  465 

a x 300 mm largura x 360 mm profundidade; Internamente 
possui 2 cabides de chapa de aço 22 (0,75 mm) em forma de gancho, 
fixados por solda a ponto na parte superior, um de cada lado, em cada 
compartimento; Fabricados em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono 

nado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde 
os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel 
onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de 
zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó 
hibrida, com carga eletrostática, sendo, 70% epóx e 30% polyester 
formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 
200°C, proporcionando perfeita cura e aderência da tinta na chapa; 
Alça para fechamento com cadeado contendo um furo oblongo de 
12x8 mm, sendo uma peça ponteada no lado esquerdo central da 
porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar 
as portas não apresentem distorções de encaixe.Cadeado por conta do 

Bordas dobradas em todo seu contorno em perfil "U" com largura 
mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido 
vertical servindo de batente para as portas; Duas  fileiras de 4 
(quatro) venezianas para ventilação medindo 70 mm x 80 mm . 
CONFORME ANEXO. 

20 portas : - ROUPEIRO DE AÇO C/ 20 PORTAS; 
CHAPA CORPO 26/CHAPA PORTA 22; C/ FECHO PITÃO P/ 
CADEADO; SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS; PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI; ALTURA APP.: 1,96m; GARANTIA 
DO FABRICANTE   Descrição:
Roupeiro em Aço com 20 (vinte ) portas sobrepostas, com 4 (quatro) 
corpos verticais e 5 (cinco) vãos horizontais, com seguintes 
características: Móvel todo em aço com corpo externo não 
desmontável e portas embutidas; cor cinza cristal ou tonalidade a ser 
definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; Dimensões 
externas: 1.970 mm altura x 1.250 mm largura x 400 mm 
profundidade; Dimensões internas dos compartimentos: 340 mm 
altura x 300 mm largura x 360 mm profundidade; Fabricados em 
chapa 22 (0,75 mm), aço carbono laminado FF.RB.OL 1008/1010, 
com tratamento de superfície, onde os produtos são aero 
transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem 
tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de zinco 
tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, 

carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando 
uma camada de 60 micras de tinta e curada  em estufa de 200°C, 
proporcionando  perfeita  aderência  da  tinta na chapa;; Alça para 
fechamento com cadeado contendo um furo oblongo de 12x8 mm, 
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horizontais, com seguintes características: Móvel todo em aço com 
desmontável e portas embutidas; cor cinza cristal 

ou tonalidade a ser definida de acordo com o catálogo de cores do 
fabricante; Dimensões externas: 1970 mm altura x 945 mm largura x 
400 mm profundidade; Dimensões internas dos compartimentos:  465 

a x 300 mm largura x 360 mm profundidade; Internamente 
possui 2 cabides de chapa de aço 22 (0,75 mm) em forma de gancho, 
fixados por solda a ponto na parte superior, um de cada lado, em cada 
compartimento; Fabricados em chapa 22 (0,75 mm), aço carbono 

nado FF.RB.OL 1008/1010, com tratamento de superfície, onde 
os produtos são aero transportados, sem contato manual, por um tunel 
onde recebem tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de 

a pó 
hibrida, com carga eletrostática, sendo, 70% epóx e 30% polyester 
formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 
200°C, proporcionando perfeita cura e aderência da tinta na chapa; 

ngo de 
12x8 mm, sendo uma peça ponteada no lado esquerdo central da 
porta e outra no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar 
as portas não apresentem distorções de encaixe.Cadeado por conta do 

rfil "U" com largura 
mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido 
vertical servindo de batente para as portas; Duas  fileiras de 4 
(quatro) venezianas para ventilação medindo 70 mm x 80 mm . 

ROUPEIRO DE AÇO C/ 20 PORTAS; 
CHAPA CORPO 26/CHAPA PORTA 22; C/ FECHO PITÃO P/ 
CADEADO; SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORAS; PINTURA 
ELETROSTÁTICA EPÓXI; ALTURA APP.: 1,96m; GARANTIA 
DO FABRICANTE   Descrição: 

sobrepostas, com 4 (quatro) 
corpos verticais e 5 (cinco) vãos horizontais, com seguintes 
características: Móvel todo em aço com corpo externo não 
desmontável e portas embutidas; cor cinza cristal ou tonalidade a ser 

es do fabricante; Dimensões 
externas: 1.970 mm altura x 1.250 mm largura x 400 mm 
profundidade; Dimensões internas dos compartimentos: 340 mm 
altura x 300 mm largura x 360 mm profundidade; Fabricados em 

8/1010, 
com tratamento de superfície, onde os produtos são aero 
transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem 
tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de zinco 
tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó hibrida, 

carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% polyester formando 
uma camada de 60 micras de tinta e curada  em estufa de 200°C, 
proporcionando  perfeita  aderência  da  tinta na chapa;; Alça para 
fechamento com cadeado contendo um furo oblongo de 12x8 mm, 

R$ 
76.692,00 
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sendo uma peça ponteada no lado esquerdo central da porta e outra 
no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não 
apresentem distorções de encaixe. Cadeado por conta do cliente; 
Bordas dobradas em todo seu contorno em perfil "U" com largu
mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido 
vertical servindo de batente para as portas; Duas fileiras de 4 (quatro) 
venezianas para ventilação medindo 70 mm. x 80 mm.  CONFORME 
ANEXO. 

03 400 ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIR
920 X 300 - Travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", 
com as seguintes características: Móvel todo em aço, desmontável, 
com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser 
definida de acordo com o catálogo de co
Dimensões: 2000 mm altura x 920 mm largura x 300 mm 
profundidade;  Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 
1008/1010, com tratamento de superficie, onde os produtos são aero 
transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem 
tratamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de 
zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó 
hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% poliester, 
formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa d
200°C permitindo   perfeita  aderência  da  tinta  na  chapa; 4 (quatro) 
colunas em perfil "L" medindo: 2000 mm x 30 mm x 30 mm em 
chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e obliqua de 11x8 mm nas 
duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada
proporcionando um melhor encaixe dos parafusos na montagem das 
prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para 
baixo proporcionando   a  mesma  maior  estabilidade.   6 (seis) 
prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal 
com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 5 mm, medindo: 
920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 
(um) reforço ômega com 20 mm de largura chapa 22 (0,75 mm) 
soldado na parte inferior, para suportar a carga de 10
uniformemente, CONFORME ANEXO

04 80 ESTANTE  DE TUBO METALON COM PRATELEIRA DE 
MADEIRA  
Dimensionais : 1.980 x 980 x 320 ( H x L x P) . Estrutura Monobloco 
confeccionada em tubo metalon no formato retangular sendo as 4  
hastes verticais  utilizado a medida de ( 40 mm x 20 mm) e nas  
horizontais que sustentarão as prateleiras  na medida de (20 mm X 20 
mm) com reforço central sob todos tampos na mesma medida de 20 
mm x 20 mm , em ambas laterais 3 reforços de tubo metalon no 2
mm x 20mm distribuídos na estrutura nas extremidades superior, 
inferior e central  unidos por processo de soldagem MIG .As 
prateleiras confeccionadas em madeira MDP de 15 mm  de eucalipto 
e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintét
e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com 
filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm 
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do uma peça ponteada no lado esquerdo central da porta e outra 
no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não 
apresentem distorções de encaixe. Cadeado por conta do cliente; 
Bordas dobradas em todo seu contorno em perfil "U" com largura 
mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido 
vertical servindo de batente para as portas; Duas fileiras de 4 (quatro) 
venezianas para ventilação medindo 70 mm. x 80 mm.  CONFORME 

ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS  2000 X 
Travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", 

com as seguintes características: Móvel todo em aço, desmontável, 
com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser 
definida de acordo com o catálogo de cores do fabricante; 
Dimensões: 2000 mm altura x 920 mm largura x 300 mm 
profundidade;  Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 
1008/1010, com tratamento de superficie, onde os produtos são aero 
transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem 

atamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de 
zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó 
hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% poliester, 
formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa d
200°C permitindo   perfeita  aderência  da  tinta  na  chapa; 4 (quatro) 
colunas em perfil "L" medindo: 2000 mm x 30 mm x 30 mm em 
chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e obliqua de 11x8 mm nas 
duas abas, alinhadas no sentido vertical e espaçadas a cada 50 mm 
proporcionando um melhor encaixe dos parafusos na montagem das 
prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para 
baixo proporcionando   a  mesma  maior  estabilidade.   6 (seis) 
prateleiras reforçadas com dobras triplas, frontal e posterior, 1ª dobra 
com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 5 mm, medindo: 
920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 
(um) reforço ômega com 20 mm de largura chapa 22 (0,75 mm) 
soldado na parte inferior, para suportar a carga de 105 kg distribuídos 
uniformemente, CONFORME ANEXO 
ESTANTE  DE TUBO METALON COM PRATELEIRA DE 

Dimensionais : 1.980 x 980 x 320 ( H x L x P) . Estrutura Monobloco 
confeccionada em tubo metalon no formato retangular sendo as 4  

stes verticais  utilizado a medida de ( 40 mm x 20 mm) e nas  
horizontais que sustentarão as prateleiras  na medida de (20 mm X 20 
mm) com reforço central sob todos tampos na mesma medida de 20 
mm x 20 mm , em ambas laterais 3 reforços de tubo metalon no 2
mm x 20mm distribuídos na estrutura nas extremidades superior, 
inferior e central  unidos por processo de soldagem MIG .As 
prateleiras confeccionadas em madeira MDP de 15 mm  de eucalipto 
e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas com resina sintética 

estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com 
filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm 
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do uma peça ponteada no lado esquerdo central da porta e outra 
no corpo lateral do roupeiro, de maneira que ao fechar as portas não 
apresentem distorções de encaixe. Cadeado por conta do cliente; 

ra 
mínima de 30 mm, tendo uma aba de 10 mm inteiriça no sentido 
vertical servindo de batente para as portas; Duas fileiras de 4 (quatro) 
venezianas para ventilação medindo 70 mm. x 80 mm.  CONFORME 

AS MEDIDAS  2000 X 
Travamento nas laterais e no fundo em forma de "X", 

com as seguintes características: Móvel todo em aço, desmontável, 
com 6 prateleiras reguláveis; cor cinza cristal ou tonalidade a ser 

res do fabricante; 
Dimensões: 2000 mm altura x 920 mm largura x 300 mm 
profundidade;  Chapas em aço carbono laminado FF.RB.OL 
1008/1010, com tratamento de superficie, onde os produtos são aero 
transportados, sem contato manual, por um tunel onde recebem 

atamento químico protetivo antiferruginoso a base de fosfato de 
zinco tricatônico, sendo posteriormente pintados com tinta a pó 
hibrida, com carga eletrostática, sendo 70% epóx e 30% poliester, 
formando uma camada de 60 micras de tinta e curada em estufa de 
200°C permitindo   perfeita  aderência  da  tinta  na  chapa; 4 (quatro) 
colunas em perfil "L" medindo: 2000 mm x 30 mm x 30 mm em 
chapa 16 (1,50 mm) com furação oblonga e obliqua de 11x8 mm nas 

50 mm 
proporcionando um melhor encaixe dos parafusos na montagem das 
prateleiras de maneira que o uso da estante faça pressão de cima para 
baixo proporcionando   a  mesma  maior  estabilidade.   6 (seis) 

e posterior, 1ª dobra 
com 30 mm; 2ª dobra com 10 mm; 3ª dobra com 5 mm, medindo: 
920 x 300 x 30 mm, confeccionadas em chapa 22 (0,75 mm) com 1 
(um) reforço ômega com 20 mm de largura chapa 22 (0,75 mm) 

5 kg distribuídos 

R$ 
363.520,00
  

ESTANTE  DE TUBO METALON COM PRATELEIRA DE 

Dimensionais : 1.980 x 980 x 320 ( H x L x P) . Estrutura Monobloco 
confeccionada em tubo metalon no formato retangular sendo as 4  

stes verticais  utilizado a medida de ( 40 mm x 20 mm) e nas  
horizontais que sustentarão as prateleiras  na medida de (20 mm X 20 
mm) com reforço central sob todos tampos na mesma medida de 20 
mm x 20 mm , em ambas laterais 3 reforços de tubo metalon no 20 
mm x 20mm distribuídos na estrutura nas extremidades superior, 
inferior e central  unidos por processo de soldagem MIG .As 
prateleiras confeccionadas em madeira MDP de 15 mm  de eucalipto 

ica 
estabilizada sob pressão. Revestido em ambas as faces com 

filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm 

R$ 
95.306,67 
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texturizado ,semi fosco e anti reflexo, sem emendas. O bordo que 
acompanha todo o contorno é encabeçado 03com fita de poliesti
com 0,80 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 0,70 mm de espessura, não 
podendo conter emendas em seu acabamento, sendo na sua totalidade 
6 unidades formando 5 casulos sendo a primeira prateleira 
de sobrepor e as demais internas ( por dentro) e fixas a estrutura  
através de parafusos .  Fundo : confeccionado em madeira MDP de 
15 mm  de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo
ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com 
espessura de 0,2 mm texturizado ,semi fosco e antireflexo, sem 
emendas, fixos a estrutura por meio de parafausos .Toda as partes de 
tubo metalon recebem  banho de imersão com 
fosfatizante , com  aplicação de  pintura eletrostática a pó e curagem 
a estufa de 200 º.O produto recebe ponteiras finalizadoras em 
poliuretano 40 x 20 na cor do produto.

Valor Total Lote 06: R$ 650.385,34
e trinta e quatro centavos). 
 

Lote 07 - Cadeiras 

Item. Qtd Descrição do Produto

01  120 CADEIRA DE ESCRITÓRIO 
espaldar baixo 
Oferta mínima de ajustes e f
apresentar nenhum ajuste ou regulagem, exceto a articulação das 04 
sapatas para adequação às superfícies dos locais de instalação
 
1 Assento  
Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano 
injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma 
conformação na base do assento para garantir alternância postural e 
borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea 
dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto 
no item 17.3.3, alíneas b) e c) da Norma Regulamentadora nº 17 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 
3.751, de 1990). 
Assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm, 
além de espessura média predominante da espuma de
da superfície do assento em relação ao piso, conforme proposto pela 
ABNT NBR 13962/06, entre 410 e 450 mm.Revestimento do assento 
em tecido tipo crepe, em poliéster, com gramatura média de, no 
mínimo, 270, força da tensão para ruptura mínim
percentual mínimo de alongamento de 25%. Para proporcionar a 
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texturizado ,semi fosco e anti reflexo, sem emendas. O bordo que 
acompanha todo o contorno é encabeçado 03com fita de poliestireno 
com 0,80 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 0,70 mm de espessura, não 
podendo conter emendas em seu acabamento, sendo na sua totalidade 
6 unidades formando 5 casulos sendo a primeira prateleira superior 
de sobrepor e as demais internas ( por dentro) e fixas a estrutura  
através de parafusos .  Fundo : confeccionado em madeira MDP de 
15 mm  de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas 
com resina sintética e termo- estabilizada sob pressão. Revestido em 
ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com 
espessura de 0,2 mm texturizado ,semi fosco e antireflexo, sem 
emendas, fixos a estrutura por meio de parafausos .Toda as partes de 
tubo metalon recebem  banho de imersão com desengraxante e 
fosfatizante , com  aplicação de  pintura eletrostática a pó e curagem 
a estufa de 200 º.O produto recebe ponteiras finalizadoras em 
poliuretano 40 x 20 na cor do produto. 

650.385,34 (Seiscentos e cinqüenta mil trezentos e oitenta e cinco reais 

Descrição do Produto 

CADEIRA DE ESCRITÓRIO - Fixa de diálogo sem braços, de 

Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: a cadeira não deve 
apresentar nenhum ajuste ou regulagem, exceto a articulação das 04 
sapatas para adequação às superfícies dos locais de instalação 

Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano 
ldadas), com característica de pouca ou nenhuma 

conformação na base do assento para garantir alternância postural e 
borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea 
dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto 

17.3.3, alíneas b) e c) da Norma Regulamentadora nº 17 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 

Assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm, 
além de espessura média predominante da espuma de: 40 mm. Altura 
da superfície do assento em relação ao piso, conforme proposto pela 
ABNT NBR 13962/06, entre 410 e 450 mm.Revestimento do assento 
em tecido tipo crepe, em poliéster, com gramatura média de, no 
mínimo, 270, força da tensão para ruptura mínima de  120 daN e 
percentual mínimo de alongamento de 25%. Para proporcionar a 
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texturizado ,semi fosco e anti reflexo, sem emendas. O bordo que 
reno 

com 0,80 mm de espessura colada pelo processo hotmelt, com arestas 
arredondadas e raio ergonômico de 0,70 mm de espessura, não 
podendo conter emendas em seu acabamento, sendo na sua totalidade 

superior 
de sobrepor e as demais internas ( por dentro) e fixas a estrutura  
através de parafusos .  Fundo : confeccionado em madeira MDP de 
15 mm  de eucalipto e pinus reflorestados aglutinadas e consolidadas 

pressão. Revestido em 
ambas as faces com filme termo prensado de melamínico com 
espessura de 0,2 mm texturizado ,semi fosco e antireflexo, sem 
emendas, fixos a estrutura por meio de parafausos .Toda as partes de 

desengraxante e 
fosfatizante , com  aplicação de  pintura eletrostática a pó e curagem 
a estufa de 200 º.O produto recebe ponteiras finalizadoras em 

enta mil trezentos e oitenta e cinco reais 

Valor Total 
Médio do 
Item 

Fixa de diálogo sem braços, de 

uncionalidades: a cadeira não deve 
apresentar nenhum ajuste ou regulagem, exceto a articulação das 04 

Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano 
ldadas), com característica de pouca ou nenhuma 

conformação na base do assento para garantir alternância postural e 
borda frontal arredondada para não prejudicar a circulação sanguínea 
dos membros inferiores do usuário, (em consonância com disposto 

17.3.3, alíneas b) e c) da Norma Regulamentadora nº 17 do 
Ministério do Trabalho e Emprego, regulamentada pela Portaria nº 

Assento: largura e profundidade de superfície entre 460 e 480 mm, 
: 40 mm. Altura 

da superfície do assento em relação ao piso, conforme proposto pela 
ABNT NBR 13962/06, entre 410 e 450 mm.Revestimento do assento 
em tecido tipo crepe, em poliéster, com gramatura média de, no 

a de  120 daN e 
percentual mínimo de alongamento de 25%. Para proporcionar a 

R$ 
90.464,00 
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perspiração do usuário, o tecido não pode ser impermeável.
Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e 
prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáv
apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, 
implicando em uma espessura do compensado de 12 mm.
Contra capa injetada em polipropileno copolímero para assento, com 
espessura mínima predominante de 2,0 mm, dotada de raios de nas 
quatro intersecções que formam os cantos da peça, apresentando 04 
orifícios guias com pinos de encaixe por pressão, para fixação da 
contra capa ao compensado estrutural, além de possuir ressaltos 
moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação dos 
mecanismos e braços. A contra capa injetada em polipropileno para 
assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em “U” 
invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de 
injeção, com abertura horizontal, no plano transversal, mínima de 
140  mm e, vertical de 55 mm, medidas desprezando os raios das 
bordas inferiores, que são de 5 mm. Tal acabamento permite 
excelente integral estética entre o mecanismo e o conjunto de assento 
da cadeira. 
2 Encosto 
Encosto do tipo espaldar médio, de formato
em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, 
apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do 
usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da 
Norma Regulamentadora nº 17 do M
Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990, 
apresentando rai ode curvatura transversal de, no mínimo, 400 mm, 
além de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas 
do usuário. Além dessas características de
deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas 
especificadas para a espuma de assento.
Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto:
Largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): 
entre 450 e 470 mm 
Extensão vertical: entre 390 e 410 mm
Espessura mínima predominante: 35 mm
Revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, com 
gramatura média de, no mínimo, 270, força da tensão para ruptura 
mínima de 120 daN e percentual mínimo de alongamento
Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser 
impermeável. 
Encosto estruturado em peça injetada em alta pressão a partir de 
polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, 
com espessura mínima predominante de 4
de reforço estrutural. Estrutural provido de raio nos quatro cantos da 
peça e quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de 
encaixe sob pressão, bem como apresenta dois pontos de fixação 
para extensor do encosto do 
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perspiração do usuário, o tecido não pode ser impermeável. 
Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e 
prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, 
apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, 
implicando em uma espessura do compensado de 12 mm. 
Contra capa injetada em polipropileno copolímero para assento, com 
espessura mínima predominante de 2,0 mm, dotada de raios de nas 

ersecções que formam os cantos da peça, apresentando 04 
orifícios guias com pinos de encaixe por pressão, para fixação da 
contra capa ao compensado estrutural, além de possuir ressaltos 
moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação dos 

smos e braços. A contra capa injetada em polipropileno para 
assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em “U” 
invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de 
injeção, com abertura horizontal, no plano transversal, mínima de 
140  mm e, vertical de 55 mm, medidas desprezando os raios das 
bordas inferiores, que são de 5 mm. Tal acabamento permite 
excelente integral estética entre o mecanismo e o conjunto de assento 

Encosto do tipo espaldar médio, de formato orgânico, manufaturado 
em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, 
apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do 
usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da 
Norma Regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990, 
apresentando rai ode curvatura transversal de, no mínimo, 400 mm, 
além de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas 
do usuário. Além dessas características de anatomia, a espuma 
deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas 
especificadas para a espuma de assento. 
Aspectos dimensionais mínimos da espuma de encosto: 
Largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): 

 
Extensão vertical: entre 390 e 410 mm 
Espessura mínima predominante: 35 mm 
Revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, com 
gramatura média de, no mínimo, 270, força da tensão para ruptura 
mínima de 120 daN e percentual mínimo de alongamento de 25%. 
Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser 

Encosto estruturado em peça injetada em alta pressão a partir de 
polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, 
com espessura mínima predominante de 4,0 mm, provido de aletas 
de reforço estrutural. Estrutural provido de raio nos quatro cantos da 
peça e quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de 
encaixe sob pressão, bem como apresenta dois pontos de fixação 
para extensor do encosto do mecanismo ou suporte tubular fixo do 

itura Municipal de Itanhaém 

www.itanhaem.sp.gov.br 

36 

Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e 
eis, 

apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, 

Contra capa injetada em polipropileno copolímero para assento, com 
espessura mínima predominante de 2,0 mm, dotada de raios de nas 

ersecções que formam os cantos da peça, apresentando 04 
orifícios guias com pinos de encaixe por pressão, para fixação da 
contra capa ao compensado estrutural, além de possuir ressaltos 
moldados na matriz de injeção em cada orifício para fixação dos 

smos e braços. A contra capa injetada em polipropileno para 
assento possui, em sua porção traseira, um acabamento em “U” 
invertido, à partir de dois rebaixos criados no projeto da matriz de 
injeção, com abertura horizontal, no plano transversal, mínima de 
140  mm e, vertical de 55 mm, medidas desprezando os raios das 
bordas inferiores, que são de 5 mm. Tal acabamento permite 
excelente integral estética entre o mecanismo e o conjunto de assento 

orgânico, manufaturado 
em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, 
apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do 
usuário (em consonância com disposto no item 17.3.3, alínea d) da 

inistério do Trabalho e 
Emprego, regulamentada pela Portaria nº 3.751, de 1990, 
apresentando rai ode curvatura transversal de, no mínimo, 400 mm, 
além de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas 

anatomia, a espuma 
deverá apresentar as mesmas características físicas e mecânicas 

Largura (aferição conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06): 

Revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, com 
gramatura média de, no mínimo, 270, força da tensão para ruptura 

de 25%. 
Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser 

Encosto estruturado em peça injetada em alta pressão a partir de 
polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, 

,0 mm, provido de aletas 
de reforço estrutural. Estrutural provido de raio nos quatro cantos da 
peça e quatro pontos de fixação para capa, que é alojada por meio de 
encaixe sob pressão, bem como apresenta dois pontos de fixação 

mecanismo ou suporte tubular fixo do 
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encosto para cadeira fixa de diálogo ou longarina. 
Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno 
copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e 
proteção, apresentando textura em sua superfí
quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob 
pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura 
mínima predominante de 3,0 mm e possui raios nos quatro cantos da 
peça. 
3 Suporte de junção do encosto em 
Haste tubular de estruturação do encosto manufaturada em aço 
carbono tubular de seção elíptica, cujas medidas externas são de 20 x 
44 mm, no mínimo, e cuja espessura de parede é de 1,90 mm, 
possuindo alma de reforço interno 
diâmetro externo mínimo de 15,00 mm e parede mínima de 1,90 
mm. Tal haste é aparafusada á flange universal da estrutura balanço 
da cadeira, através de sua porção traseira, por meio de, no mínimo, 
dois parafusos, ancorados em se
com rosca de ¼” ou rosca métrica, fundidos no interior da haste 
tubular. Em sua porção superior, tal suporte é provido de duas chapas 
de aço, sobrepostas e fundidas à haste tubular, cuja espessura total é 
de 6,5 mm, no mínimo
haste ao estrutural de encosto por, no mínimo, dois parafusos que 
serão ancorados em porcas de garra zincadas, com rosca métrica ou 
de ¼”. 
Tratamento de superfície dos componentes metálicos da estrutura 
fixa, da flange universal de sustentação do assento e da haste tubular 
de estruturação do encosto por meio de tinta à pó, através do 
processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de 
desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterio
cura em estufa à 220 graus Celsius. Haste tubular do encosto provida 
de capa injetada em termoplástico copolímero, formada à partir de 
duas partes (dianteira e traseira), encaixadas perfeitamente sob 
pressão, com acabamento por textura leve ou rugosa, nã
entretanto, o seu aspecto corrugado e interligando a estética entre o 
assento e o encosto de modo a deixar abertura na porção inferior do 
encosto, entre o conjunto de capas do suporte e a contra capa do 
encosto de, no máximo, 20 mm de lado.
4 Estrutura fixa do tipo palito 4 pés
Estrutura metálica fixa, do tipo 04 pés, com o assento apoiado em 
duas travessas em tubo 20 x 20 x 1,20 mm e com os arcos que 
formam as 04 pernas manufaturados a partir de tubo de aço carbono 
de diâmetro mínimo de 22,22 mm e 
1,20 mm, com plataforma para fixação do assento e do suporte de 
junção do encosto em chapa de aço com espessura de, no mínimo, 
2,90 mm. Tratamento de superfície dos componentes metálicos da 
estrutura fixa, por meio de tinta a 
deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, 
estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior cura em estufa 
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encosto para cadeira fixa de diálogo ou longarina.  
Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno 
copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e 
proteção, apresentando textura em sua superfície externa, dotada de 
quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob 
pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura 
mínima predominante de 3,0 mm e possui raios nos quatro cantos da 

3 Suporte de junção do encosto em aço tubular com reforço interno 
Haste tubular de estruturação do encosto manufaturada em aço 
carbono tubular de seção elíptica, cujas medidas externas são de 20 x 
44 mm, no mínimo, e cuja espessura de parede é de 1,90 mm, 
possuindo alma de reforço interno de em aço carbono tubular de 
diâmetro externo mínimo de 15,00 mm e parede mínima de 1,90 
mm. Tal haste é aparafusada á flange universal da estrutura balanço 
da cadeira, através de sua porção traseira, por meio de, no mínimo, 
dois parafusos, ancorados em segmentos de aço carbono vazados 
com rosca de ¼” ou rosca métrica, fundidos no interior da haste 
tubular. Em sua porção superior, tal suporte é provido de duas chapas 
de aço, sobrepostas e fundidas à haste tubular, cuja espessura total é 
de 6,5 mm, no mínimo. Tais chapas possuem furação para fixação da 
haste ao estrutural de encosto por, no mínimo, dois parafusos que 
serão ancorados em porcas de garra zincadas, com rosca métrica ou 

Tratamento de superfície dos componentes metálicos da estrutura 
a flange universal de sustentação do assento e da haste tubular 

de estruturação do encosto por meio de tinta à pó, através do 
processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de 
desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterio
cura em estufa à 220 graus Celsius. Haste tubular do encosto provida 
de capa injetada em termoplástico copolímero, formada à partir de 
duas partes (dianteira e traseira), encaixadas perfeitamente sob 
pressão, com acabamento por textura leve ou rugosa, não sendo 
entretanto, o seu aspecto corrugado e interligando a estética entre o 
assento e o encosto de modo a deixar abertura na porção inferior do 
encosto, entre o conjunto de capas do suporte e a contra capa do 
encosto de, no máximo, 20 mm de lado. 

tura fixa do tipo palito 4 pés 
Estrutura metálica fixa, do tipo 04 pés, com o assento apoiado em 
duas travessas em tubo 20 x 20 x 1,20 mm e com os arcos que 
formam as 04 pernas manufaturados a partir de tubo de aço carbono 
de diâmetro mínimo de 22,22 mm e espessura mínima de parede de 
1,20 mm, com plataforma para fixação do assento e do suporte de 
junção do encosto em chapa de aço com espessura de, no mínimo, 
2,90 mm. Tratamento de superfície dos componentes metálicos da 
estrutura fixa, por meio de tinta a pó, através do processo de 
deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, 
estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior cura em estufa 
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Carenagem para contra encosto injetada em polipropileno 
copolímero, dispensado o uso de perfis de borda para acabamento e 

cie externa, dotada de 
quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob 
pressão. Tal carenagem de contra assento apresenta espessura 
mínima predominante de 3,0 mm e possui raios nos quatro cantos da 

 
Haste tubular de estruturação do encosto manufaturada em aço 
carbono tubular de seção elíptica, cujas medidas externas são de 20 x 
44 mm, no mínimo, e cuja espessura de parede é de 1,90 mm, 

de em aço carbono tubular de 
diâmetro externo mínimo de 15,00 mm e parede mínima de 1,90 
mm. Tal haste é aparafusada á flange universal da estrutura balanço 
da cadeira, através de sua porção traseira, por meio de, no mínimo, 

gmentos de aço carbono vazados 
com rosca de ¼” ou rosca métrica, fundidos no interior da haste 
tubular. Em sua porção superior, tal suporte é provido de duas chapas 
de aço, sobrepostas e fundidas à haste tubular, cuja espessura total é 

. Tais chapas possuem furação para fixação da 
haste ao estrutural de encosto por, no mínimo, dois parafusos que 
serão ancorados em porcas de garra zincadas, com rosca métrica ou 

Tratamento de superfície dos componentes metálicos da estrutura 
a flange universal de sustentação do assento e da haste tubular 

de estruturação do encosto por meio de tinta à pó, através do 
processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de 
desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior 
cura em estufa à 220 graus Celsius. Haste tubular do encosto provida 
de capa injetada em termoplástico copolímero, formada à partir de 
duas partes (dianteira e traseira), encaixadas perfeitamente sob 

o sendo 
entretanto, o seu aspecto corrugado e interligando a estética entre o 
assento e o encosto de modo a deixar abertura na porção inferior do 
encosto, entre o conjunto de capas do suporte e a contra capa do 

Estrutura metálica fixa, do tipo 04 pés, com o assento apoiado em 
duas travessas em tubo 20 x 20 x 1,20 mm e com os arcos que 
formam as 04 pernas manufaturados a partir de tubo de aço carbono 

espessura mínima de parede de 
1,20 mm, com plataforma para fixação do assento e do suporte de 
junção do encosto em chapa de aço com espessura de, no mínimo, 
2,90 mm. Tratamento de superfície dos componentes metálicos da 

pó, através do processo de 
deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, 
estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior cura em estufa 
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à 220 graus Celsius. 
 
Certificações de evidência mínima da qualidade:
 - Relatório de Ensaio e
Cgcre/Inmetro evidenciando a conformidade da cadeira com 
todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06. Por óbvia 
similaridade e para privilegiar a ampla competitividade, poderá 
ser aceito relatório de ensaio em
ofertado para este item do Termo de Referência que na ocasião 
da realização dos testes estava equipado com braços;
- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira 
eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão 
CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores 
responsáveis; 
- relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela 
Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, 
constando os seguintes índices de performance:
 - Força de Indentação média a 25% entre 200 e 300 N 
utilizado ABNT NBR 9176:2015.
- Força de Indentação média a 65%: no mínimo de 750 N 
método utilizado ABNT NBR 9176:2015.
 - Fator conforto mínimo der
25% e 65% maior do que 3,0.
- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda 
de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no 
máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015.
- Resistência média ao rasgamen
utilizado: ABNT NBR 8516/2015.
- Densidade média entre 60 e 65 kg/m3 
NBR 8537/2015. 
- Resiliência mínima de 60% 
8619/2015. 
- Deformação permanente média à Compressão a 90
máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2017.
- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 
14961/2016. 
- Isenta de Clorofluorcarbono;
 - Velocidade de queima 0,00 mm/min conforme ABNT NBR 
9178:2015 
 - Evidência da resistência à cor
através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 
acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade 
com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 
por, pelo menos, 600 horas, com avaliação de corrosão R
(ABNT NBR ISO 4628
ABNT NBR 5841:2015;
- Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela 
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Certificações de evidência mínima da qualidade: 
Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela 

Cgcre/Inmetro evidenciando a conformidade da cadeira com 
todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06. Por óbvia 
similaridade e para privilegiar a ampla competitividade, poderá 
ser aceito relatório de ensaio emitido para produto idêntico ao 
ofertado para este item do Termo de Referência que na ocasião 
da realização dos testes estava equipado com braços; 

Cadeia de Custódia para os derivados de madeira 
eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão 
CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores 

relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela 
Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, 

tando os seguintes índices de performance: 
Força de Indentação média a 25% entre 200 e 300 N - método 

utilizado ABNT NBR 9176:2015. 
Força de Indentação média a 65%: no mínimo de 750 N 

método utilizado ABNT NBR 9176:2015. 
Fator conforto mínimo derivado das forças de indentação de 

25% e 65% maior do que 3,0. 
Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda 

de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no 
máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 

Resistência média ao rasgamento entre 650 e 700 N/m - método 
utilizado: ABNT NBR 8516/2015. 

Densidade média entre 60 e 65 kg/m3 - método utilizado: ABNT 

Resiliência mínima de 60% - método utilizado: ABNT NBR 

Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no 
método utilizado ABNT NBR 8797/2017. 

Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 

Isenta de Clorofluorcarbono; 
Velocidade de queima 0,00 mm/min conforme ABNT NBR 

Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, 
através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 
acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade 
com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 
por, pelo menos, 600 horas, com avaliação de corrosão Ri0 
(ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 conforme 
ABNT NBR 5841:2015; 

Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela 
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mitido por laboratório acreditado pela 
Cgcre/Inmetro evidenciando a conformidade da cadeira com 
todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06. Por óbvia 
similaridade e para privilegiar a ampla competitividade, poderá 

itido para produto idêntico ao 
ofertado para este item do Termo de Referência que na ocasião 

Cadeia de Custódia para os derivados de madeira 
eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão 
CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores 

relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela 
Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, 

método 

Força de Indentação média a 65%: no mínimo de 750 N – 

ivado das forças de indentação de 

Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda 
de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no 

método 

método utilizado: ABNT 

método utilizado: ABNT NBR 

% de, no 

Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 

Velocidade de queima 0,00 mm/min conforme ABNT NBR 

rosão do processo de pintura, 
através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 
acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade 
com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 

i0 
3:2015) e empolamento d0/t0 conforme 

Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela 
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Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 
película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009
 - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados 
pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido 
para gramatura (ABNT NBR 10591:2008) e resistência à tração 
e alongamento em tecidos planos (ABNT NBR 11912:2001). 
- Relatório de ensai
Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido para 
não repelência à água e/ou líquidos, conforme Norma AATCC 
Method 22, apresentado resultado de repelência 0.

02  20 POLTRONA: Giratória co
de espaldar alto com apoio de cabeça
Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes de reclinação 
simultânea de assento e encosto, com possibilidade de travamento 
em, no mínimo, 02 posições, de altura do assento
giro, rotação de 360 graus do assento/encosto.
Especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar alto, padrão 
presidente, com assento e encosto independentes, porém de formato 
monobloco, e apoio de cabeça. Assento e encosto estruturad
compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal 
estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), 
na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm.
Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao 
estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas 
independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano 
flexível injetada (moldada), com densidade de 60 a 65 kg/m3. 
Dimensões mínimas da espuma de assento: largura de superfície: 530 
mm x 485 mm de profundidade da superfície e 78 mm de espessura, 
dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 545 mm x 730 
mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 85 
mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas 
de gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido 
longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam 
ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de 
assento e encosto, além do revestimento, com utilização de 
espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo 
a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento 
e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. 
Material de revestimento em espalmado sintético.
Mecanismo para reclinação de assento e encosto do tipo simultâneo, 
permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada 
em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior 
aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para 
fixação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima 
de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do 
assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em 
relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinação do 
tipo excêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico 
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Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 
película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009 

elatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados 
pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido 
para gramatura (ABNT NBR 10591:2008) e resistência à tração 
e alongamento em tecidos planos (ABNT NBR 11912:2001).  

Relatório de ensaio, emitidos por laboratório acreditado pela 
Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido para 
não repelência à água e/ou líquidos, conforme Norma AATCC 
Method 22, apresentado resultado de repelência 0. 

Giratória com assento reclinável com braços fixos e 
de espaldar alto com apoio de cabeça 
Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes de reclinação 
simultânea de assento e encosto, com possibilidade de travamento 
em, no mínimo, 02 posições, de altura do assento, rodízios de duplo 
giro, rotação de 360 graus do assento/encosto. 
Especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar alto, padrão 
presidente, com assento e encosto independentes, porém de formato 
monobloco, e apoio de cabeça. Assento e encosto estruturado em 
compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal 
estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), 
na porção do assento, com medida de furos de 160 x 200 mm. 
Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao 
estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas 
independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano 
flexível injetada (moldada), com densidade de 60 a 65 kg/m3. 
Dimensões mínimas da espuma de assento: largura de superfície: 530 

x 485 mm de profundidade da superfície e 78 mm de espessura, 
dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 545 mm x 730 
mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 85 
mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas 

gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido 
longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam 
ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de 
assento e encosto, além do revestimento, com utilização de manta de 
espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo 
a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento 
e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. 
Material de revestimento em espalmado sintético. 

ecanismo para reclinação de assento e encosto do tipo simultâneo, 
permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada 
em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior 
aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para 

ação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima 
de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do 
assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em 
relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinação do 

xcêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico 
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Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 

elatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados 
pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido 
para gramatura (ABNT NBR 10591:2008) e resistência à tração 

o, emitidos por laboratório acreditado pela 
Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido para 
não repelência à água e/ou líquidos, conforme Norma AATCC 

m assento reclinável com braços fixos e 

Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes de reclinação 
simultânea de assento e encosto, com possibilidade de travamento 

, rodízios de duplo 

Especificações gerais: Poltrona giratória, espaldar alto, padrão 
presidente, com assento e encosto independentes, porém de formato 

o em 
compensado multilaminado de no mínimo 15 mm de espessura. Tal 
estrutural é provido de furação para acoplamento da estrutura (base), 

Por meio de adesivo de contato à base de ureia e formol, ao 
estrutural supra especificado, são fixadas duas almofadas 
independentes para assento e para encosto de espuma de poliuretano 
flexível injetada (moldada), com densidade de 60 a 65 kg/m3. 
Dimensões mínimas da espuma de assento: largura de superfície: 530 

x 485 mm de profundidade da superfície e 78 mm de espessura, 
dimensões mínimas da espuma de encosto: largura 545 mm x 730 
mm extensão vertical total já considerando ao apoio de cabeça e 85 
mm de espessura da espuma. Espumas de assento e encosto dotadas 

gomos laterais, ou seja, há faixas nas duas laterais, no sentido 
longitudinal para o assento e vertical para o encosto, que apresentam 
ressalto em relação à área frontal das espumas. Acabamento de 

manta de 
espuma laminada, entre a espuma injetada e o revestimento, de modo 
a aferir a estética desejada, recobrindo todo o monobloco de assento 
e encosto, com acabamento através da utilização de costuras. 

ecanismo para reclinação de assento e encosto do tipo simultâneo, 
permitindo angulação de assento com subplataforma manufaturada 
em liga de alumínio injetada em alta pressão, com posterior 
aplicação de pintura epóxi pó na cor preta, com plataforma para 

ação do assento em chapa de aço carbono com espessura mínima 
de 4,0 mm, apresentando furações híbridas para ancoragem do 
assento. Possui ponto de articulação deslocado para frente em 
relação ao eixo de rotação da poltrona, apresentando reclinação do 

xcêntrica. Acionamento do pistão a gás para ajuste milimétrico 

R$ 
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da altura da superfície do assento por meio de alavanca 
independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno 
copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do 
movimento de reclinação sincronizada de assento e encosto por meio 
de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em 
polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, 
com possibilidade de travamento do movimento de reclinação em 04 
pontos (incluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com 
sistema anti-impacto para encosto e provido de manípulo frontal 
injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola 
de reclínio, permitindo várias tensões diferentes para o movimento 
de reclinação sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização 
do produto por usuários de biótipos distintos.
Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de 
acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, com 
conificação superior e inferior de 1º2616’, com bucha injetada em 
resina de engenharia de alto desempenho, dotado de caixa cilíndrica 
de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada, 
com conificação específica para bases arcadas, contribuindo para que 
a medida de altura da superfície do assento se apresente de forma 
adequada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em 
consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550, 
consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo 
de rotação e de ajuste vertical pneumático, preconizados na ABNT 
NBR 13962/06 para este produto.
Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento 
polido, de formato arcado, com raio da pata em conformidade com 
preconizado na Norma ABNT NBR 13962/06 pa
como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de 
estabilidade e ensaio de carga estática na base. 
Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, 
acoplar-se-á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de 
rodagem na cor cinza, anti risco, apresentando distância mínima 
entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro do rodízio de 18 mm, 
no mínimo, além de 7,0 mm para largura mínima da superfície de 
rolamento, bem como 1,5 mm para raios mínimos, interno e ext
Tais rodízios apresentam distância entre rodas entre 15 e 22 mm, são 
manufaturados em termoplásticos de alto desempenho, com pino de 
alojamento à base cilíndrico, produzido em aço ABNT 1010/1020 
zincado, com 11 mm de diâmetro no mínimo e anel metálic
fixação à base sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de 
roda de, no mínimo, 49 mm.
Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado 
em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao 
encosto, unindo-os e,
monobloco. 
Certificações de evidência mínima da qualidade:
- Certificado de Ensaio de Produto emitido por Laboratório de 

itura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
 Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

da altura da superfície do assento por meio de alavanca 
independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno 
copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do 

reclinação sincronizada de assento e encosto por meio 
de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em 
polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, 
com possibilidade de travamento do movimento de reclinação em 04 

ncluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com 
impacto para encosto e provido de manípulo frontal 

injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola 
de reclínio, permitindo várias tensões diferentes para o movimento 

reclinação sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização 
do produto por usuários de biótipos distintos. 
Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de 
acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, com 

or e inferior de 1º2616’, com bucha injetada em 
resina de engenharia de alto desempenho, dotado de caixa cilíndrica 
de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada, 
com conificação específica para bases arcadas, contribuindo para que 

de altura da superfície do assento se apresente de forma 
adequada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em 
consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550, 
consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo 

ão e de ajuste vertical pneumático, preconizados na ABNT 
NBR 13962/06 para este produto. 
Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento 
polido, de formato arcado, com raio da pata em conformidade com 
preconizado na Norma ABNT NBR 13962/06 para este quesito, bem 
como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de 
estabilidade e ensaio de carga estática na base.  
Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, 

á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de 
rodagem na cor cinza, anti risco, apresentando distância mínima 
entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro do rodízio de 18 mm, 
no mínimo, além de 7,0 mm para largura mínima da superfície de 
rolamento, bem como 1,5 mm para raios mínimos, interno e externo. 
Tais rodízios apresentam distância entre rodas entre 15 e 22 mm, são 
manufaturados em termoplásticos de alto desempenho, com pino de 
alojamento à base cilíndrico, produzido em aço ABNT 1010/1020 
zincado, com 11 mm de diâmetro no mínimo e anel metálico para 
fixação à base sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de 
roda de, no mínimo, 49 mm. 
Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado 
em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao 

os e, portanto, auxiliando na resistência estrutural do 

Certificações de evidência mínima da qualidade: 
Certificado de Ensaio de Produto emitido por Laboratório de 
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da altura da superfície do assento por meio de alavanca 
independente, com manípulo ergonômico injetado em polipropileno 
copolímero, sito ao lado direito do usuário, acionamento do 

reclinação sincronizada de assento e encosto por meio 
de alavanca independente, com manípulo ergonômico injetado em 
polipropileno copolímero, localizada do lado esquerdo do usuário, 
com possibilidade de travamento do movimento de reclinação em 04 

ncluindo o ponto inicial do mecanismo), equipado com 
impacto para encosto e provido de manípulo frontal 

injetado em termoplástico para ajuste do coeficiente elástico da mola 
de reclínio, permitindo várias tensões diferentes para o movimento 

reclinação sincronizada, possibilitando desse modo, a utilização 

Ajuste de altura do assento de forma milimétrica, através de 
acionamento do pistão a gás com diâmetro do curso de 28 mm, com 

or e inferior de 1º2616’, com bucha injetada em 
resina de engenharia de alto desempenho, dotado de caixa cilíndrica 
de alojamento do curso com diâmetro externo de 50 mm cromada, 
com conificação específica para bases arcadas, contribuindo para que 

de altura da superfície do assento se apresente de forma 
adequada. Classificação de qualidade e durabilidade do pistão em 
consonância com o nível 03 da Norma Internacional DIN 4550, 
consequentemente, atende aos ensaios de durabilidade do mecanismo 

ão e de ajuste vertical pneumático, preconizados na ABNT 

Base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento 
polido, de formato arcado, com raio da pata em conformidade com 

ra este quesito, bem 
como para os quesitos de pontos de apoio da base, ponto de 

Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, 
á um rodízio de duplo giro de cor preta com banda de 

rodagem na cor cinza, anti risco, apresentando distância mínima 
entre o ponto de apoio da roda e o eixo de giro do rodízio de 18 mm, 
no mínimo, além de 7,0 mm para largura mínima da superfície de 

erno. 
Tais rodízios apresentam distância entre rodas entre 15 e 22 mm, são 
manufaturados em termoplásticos de alto desempenho, com pino de 
alojamento à base cilíndrico, produzido em aço ABNT 1010/1020 

o para 
fixação à base sem a utilização de buchas plásticas com diâmetro de 

Par de braços fixos, manufaturados em alumínio fundido ou injetado 
em alta pressão, com acabamento polido, ancorados ao assento e ao 

portanto, auxiliando na resistência estrutural do 

Certificado de Ensaio de Produto emitido por Laboratório de 
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Ensaios RBLE acreditado pelo Inmetro para a ABNT NBR 
13962/06.  
Este documento evide
normativos da ABNT vigente para cadeiras de escritório, 
assegurando o atendimento ao preconizado pelo Art. 39, Inciso 
VIII da Lei Federal 8.078 de 1990, que garante a segurança do 
Consumidor. Também protege o empreg
trabalhistas no que tange ergonomia, pois há evidência no 
Relatório de Ensaio, de uma avaliação dimensional, de 
classificação, usabilidade e segurança da cadeira.
- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira 
eventualmente utili
CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores 
responsáveis; 
O Certificado de Cadeia de Custodia FSC certifica que toda 
matéria prima de origem flores
formam o compensado anatômico do chassi da cadeira) é de 
origem e manejo sustentáveis, promovendo a sustentabilidade 
ambiental e, dessa forma, atendendo à Instrução Normativa nº 
01 de 19 de Janeiro de 2010 do Ministério do Plan
Orçamento e Gestão para os casos de Órgãos Públicos de esfera 
Federal. 
- Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente 
Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona 
dentro do prazo de validade;
Este Cadastro evidencia que as 
fabricante monitoraram os potenciais efeitos poluidores 
implicantes de suas atividades e estão sob a fiscalização e 
controle do IBAMA, evidenciando que a indústria exerce suas 
atividades de maneira legal e não clandestina. Também c
para o atendimento da Instrução Normativa nº 01 de 19 de 
Janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão para os casos de Órgãos Públicos de esfera Federal.
- Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela 
Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, 
constando os seguintes índices de performance:
- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda 
de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no 
máximo, 4%, conforme ABNT NBR 917
O relatório de ensaio de fadiga dinâmica da espuma mostra a 
perda de espessura da espuma pelo uso diário do móvel, uma 
espuma que se manterá durável ao longo de sua vida útil 
apresenta perda de espessura mínima neste ensaio, ou seja, 
menos de 5% de sua espessura inicial. Ocorre de muitas cadeiras 
com estofados de baixa qualidade perderam espessura muito 
rápido em função de uso de matérias primas de baixa qualidade. 
Esse Certificado de Ensaio pode balizar a compra, por parte do 
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Ensaios RBLE acreditado pelo Inmetro para a ABNT NBR 

Este documento evidencia que a cadeira atende aos requisitos 
normativos da ABNT vigente para cadeiras de escritório, 
assegurando o atendimento ao preconizado pelo Art. 39, Inciso 
VIII da Lei Federal 8.078 de 1990, que garante a segurança do 
Consumidor. Também protege o empregador de possíveis ações 
trabalhistas no que tange ergonomia, pois há evidência no 
Relatório de Ensaio, de uma avaliação dimensional, de 
classificação, usabilidade e segurança da cadeira. 

Cadeia de Custódia para os derivados de madeira 
eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão 
CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores 

O Certificado de Cadeia de Custodia FSC certifica que toda 
matéria prima de origem florestal (no caso, as lâminas que 
formam o compensado anatômico do chassi da cadeira) é de 
origem e manejo sustentáveis, promovendo a sustentabilidade 
ambiental e, dessa forma, atendendo à Instrução Normativa nº 
01 de 19 de Janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão para os casos de Órgãos Públicos de esfera 

Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente 
Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona 
dentro do prazo de validade; 
Este Cadastro evidencia que as atividades industrias do 
fabricante monitoraram os potenciais efeitos poluidores 
implicantes de suas atividades e estão sob a fiscalização e 
controle do IBAMA, evidenciando que a indústria exerce suas 
atividades de maneira legal e não clandestina. Também contribui 
para o atendimento da Instrução Normativa nº 01 de 19 de 
Janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão para os casos de Órgãos Públicos de esfera Federal. 

Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela 
/Inmetro, comprovando as características das espumas, 

constando os seguintes índices de performance: 
Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda 

de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no 
máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 
O relatório de ensaio de fadiga dinâmica da espuma mostra a 
perda de espessura da espuma pelo uso diário do móvel, uma 
espuma que se manterá durável ao longo de sua vida útil 
apresenta perda de espessura mínima neste ensaio, ou seja, 

sua espessura inicial. Ocorre de muitas cadeiras 
com estofados de baixa qualidade perderam espessura muito 
rápido em função de uso de matérias primas de baixa qualidade. 
Esse Certificado de Ensaio pode balizar a compra, por parte do 
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Ensaios RBLE acreditado pelo Inmetro para a ABNT NBR 

ncia que a cadeira atende aos requisitos 
normativos da ABNT vigente para cadeiras de escritório, 
assegurando o atendimento ao preconizado pelo Art. 39, Inciso 
VIII da Lei Federal 8.078 de 1990, que garante a segurança do 

ador de possíveis ações 
trabalhistas no que tange ergonomia, pois há evidência no 
Relatório de Ensaio, de uma avaliação dimensional, de 

Cadeia de Custódia para os derivados de madeira 
zados no produto com Certificação padrão 

CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores 

O Certificado de Cadeia de Custodia FSC certifica que toda 
tal (no caso, as lâminas que 

formam o compensado anatômico do chassi da cadeira) é de 
origem e manejo sustentáveis, promovendo a sustentabilidade 
ambiental e, dessa forma, atendendo à Instrução Normativa nº 

ejamento, 
Orçamento e Gestão para os casos de Órgãos Públicos de esfera 

Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente 
Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona 

atividades industrias do 
fabricante monitoraram os potenciais efeitos poluidores 
implicantes de suas atividades e estão sob a fiscalização e 
controle do IBAMA, evidenciando que a indústria exerce suas 

ontribui 
para o atendimento da Instrução Normativa nº 01 de 19 de 
Janeiro de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela 
/Inmetro, comprovando as características das espumas, 

Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda 
de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no 

O relatório de ensaio de fadiga dinâmica da espuma mostra a 
perda de espessura da espuma pelo uso diário do móvel, uma 
espuma que se manterá durável ao longo de sua vida útil 
apresenta perda de espessura mínima neste ensaio, ou seja, 

sua espessura inicial. Ocorre de muitas cadeiras 
com estofados de baixa qualidade perderam espessura muito 
rápido em função de uso de matérias primas de baixa qualidade. 
Esse Certificado de Ensaio pode balizar a compra, por parte do 
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consumidor, de um esto
manutenção de massa (espessura) da espuma o que, por 
consequência, manterá o fator de conforto por mais tempo.
- Resistência média ao rasgamento entre 680 e 700 N/m 
utilizado: ABNT NBR 8516/2015.
Este relatório mostr
flexibilidade. Uma espuma de bom fator de conforto, 
automaticamente, possui uma boa flexibilidade e uma resistência 
ao rasgamento entre 650 e 700 N/m. Tem de haver um ponto de 
equilíbrio entre elasticidade e resistência ao
extremamente resistência ao rasgo pode ser muito rígida, muito 
dura, o que implicará em um fator de conforto ruim e também, 
uma espuma excessivamente macia também não apresentaria 
uma resistência ao rasgo adequada, apresentando ruptura 
abaixo de 400 ou 500 N/m.
- Densidade média entre 50 e 55 kg/m3 
NBR 8537/2015. 
A densidade da espuma é a massa de material injetado por 
volume que foi usado na confecção da espuma. Por questões 
físicas, espumas de baixa densidade ap
precoces para deformação permanente, fadiga dinâmica e 
resistência ao rasgamento. Comprar espumas em densidade 
adequada faz toda a diferença para a durabilidade do estofado. 
O ideal é ter espumas com densidade nominal acima de 50 
kg/m3. 
- Resiliência média entre 60% e 65% 
NBR 8619/2015. 
A resiliência é a capacidade da espuma de retornar ao estado 
original após compressão. Uma espuma com boa resiliência terá 
esse índice acima de 65%. A resiliência é a grandeza resp
por retornar a espuma ao estado original após uma compressão 
excessiva durante o transporte, acondicionamento ou uso do 
móvel, por exemplo.
- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no 
máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2017.
O percentual de compressão permanente revela o quanto, em 
percentual, que a espuma perde de espessura após uma situação 
de compressão muito severa tais como em acondicionamento, 
transporte, empilhamento ou uso massivo. É parecido com o 
resultado da fadiga di
simula a perda de espessura em função da fadiga, do uso diário e 
contínuo, enquanto a Deformação Permanente simula a perda de 
espessura por um evento pontual e severo. A deformação 
permanente ocorre quanto a força de R
efeito sobre a espuma. Por isso é muito importante que a espuma 
apresente uma perda de espessura após o ensaio de Deformação 
Permanente de, no máximo, 10%.
- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 
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consumidor, de um estofado mais durável no que tange 
manutenção de massa (espessura) da espuma o que, por 
consequência, manterá o fator de conforto por mais tempo. 

Resistência média ao rasgamento entre 680 e 700 N/m - método 
utilizado: ABNT NBR 8516/2015. 
Este relatório mostra a elasticidade da espuma, a sua 
flexibilidade. Uma espuma de bom fator de conforto, 
automaticamente, possui uma boa flexibilidade e uma resistência 
ao rasgamento entre 650 e 700 N/m. Tem de haver um ponto de 
equilíbrio entre elasticidade e resistência ao rasgo, uma espuma 
extremamente resistência ao rasgo pode ser muito rígida, muito 
dura, o que implicará em um fator de conforto ruim e também, 
uma espuma excessivamente macia também não apresentaria 
uma resistência ao rasgo adequada, apresentando ruptura 
baixo de 400 ou 500 N/m. 
Densidade média entre 50 e 55 kg/m3 - método utilizado: ABNT 

A densidade da espuma é a massa de material injetado por 
volume que foi usado na confecção da espuma. Por questões 
físicas, espumas de baixa densidade apresentarão índices 
precoces para deformação permanente, fadiga dinâmica e 
resistência ao rasgamento. Comprar espumas em densidade 
adequada faz toda a diferença para a durabilidade do estofado. 
O ideal é ter espumas com densidade nominal acima de 50 

Resiliência média entre 60% e 65% - método utilizado: ABNT 

A resiliência é a capacidade da espuma de retornar ao estado 
original após compressão. Uma espuma com boa resiliência terá 
esse índice acima de 65%. A resiliência é a grandeza responsável 
por retornar a espuma ao estado original após uma compressão 
excessiva durante o transporte, acondicionamento ou uso do 
móvel, por exemplo. 

Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no 
método utilizado ABNT NBR 8797/2017. 

percentual de compressão permanente revela o quanto, em 
percentual, que a espuma perde de espessura após uma situação 
de compressão muito severa tais como em acondicionamento, 
transporte, empilhamento ou uso massivo. É parecido com o 
resultado da fadiga dinâmica, no entanto, a fadiga dinâmica 
simula a perda de espessura em função da fadiga, do uso diário e 
contínuo, enquanto a Deformação Permanente simula a perda de 
espessura por um evento pontual e severo. A deformação 
permanente ocorre quanto a força de Resiliência já não tem mais 
efeito sobre a espuma. Por isso é muito importante que a espuma 
apresente uma perda de espessura após o ensaio de Deformação 
Permanente de, no máximo, 10%. 

Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 
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fado mais durável no que tange 
manutenção de massa (espessura) da espuma o que, por 

método 

a a elasticidade da espuma, a sua 
flexibilidade. Uma espuma de bom fator de conforto, 
automaticamente, possui uma boa flexibilidade e uma resistência 
ao rasgamento entre 650 e 700 N/m. Tem de haver um ponto de 

rasgo, uma espuma 
extremamente resistência ao rasgo pode ser muito rígida, muito 
dura, o que implicará em um fator de conforto ruim e também, 
uma espuma excessivamente macia também não apresentaria 
uma resistência ao rasgo adequada, apresentando ruptura 

método utilizado: ABNT 

A densidade da espuma é a massa de material injetado por 
volume que foi usado na confecção da espuma. Por questões 

resentarão índices 
precoces para deformação permanente, fadiga dinâmica e 
resistência ao rasgamento. Comprar espumas em densidade 
adequada faz toda a diferença para a durabilidade do estofado. 
O ideal é ter espumas com densidade nominal acima de 50 

método utilizado: ABNT 

A resiliência é a capacidade da espuma de retornar ao estado 
original após compressão. Uma espuma com boa resiliência terá 

onsável 
por retornar a espuma ao estado original após uma compressão 
excessiva durante o transporte, acondicionamento ou uso do 

Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no 

percentual de compressão permanente revela o quanto, em 
percentual, que a espuma perde de espessura após uma situação 
de compressão muito severa tais como em acondicionamento, 
transporte, empilhamento ou uso massivo. É parecido com o 

nâmica, no entanto, a fadiga dinâmica 
simula a perda de espessura em função da fadiga, do uso diário e 
contínuo, enquanto a Deformação Permanente simula a perda de 
espessura por um evento pontual e severo. A deformação 

esiliência já não tem mais 
efeito sobre a espuma. Por isso é muito importante que a espuma 
apresente uma perda de espessura após o ensaio de Deformação 

Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 
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14961/2016. 
O teor de cinzas da espuma é um teste de calcinação que revela a 
presença de cargas minerais na formulação da espuma. A carga 
mineral torna a espuma impura, é um material que aferirá à 
espuma uma “falsa densidade”, o que fará com que em pouco 
tempo de uso a es
deformação permanente, além de péssimo fator conforto. Quanto 
menor for o teor de cinzas apresentado pela espuma, mais pura 
será a formulação que gerou aquela espuma, ou seja, menos 
carga mineral a espuma terá. Portanto
espuma apresente teor de cinzas perto de 0%, no máximo, 0,5%.

03  100 CADEIRA DE ESCRITÓRIO 
do tipo A, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, 
com, no mínimo, espaldar ba
Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos 
independentes para altura do assento, reclinação do assento 
sincronizada com a inclinação do encosto, tensão da mola que 
tenciona a reclinação sincronizada, profundidade útil do assento,
altura do encosto, altura dos braços, distância interna entre braços. 
rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto.
Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas 
de reforços estruturais, estofamento em espuma flexíve
poliuretano injetada moldada com espessura média predominante 
entre 35 e 50 mm,. Dotado de carenagem para contra capa do 
encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não 
aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do 
espaldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando
durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não 
existência de partes ocas ao longo da regulagem oferecida pela 
cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não
será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou 
fixação da contra capa de encosto.
Em função de necessidade de movimentação dos elementos de junta 
e articulações no encosto para promoção dos ajustes necessários a 
uma cadeira operaciona
encontra encosto e a carenagem do extensor do encosto do 
mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um 
objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm. Fixação dos 
elementos ao chassi de encosto
com rosca métrica e trava química para alto ou médio torque.
Revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, com 
gramatura média de, no mínimo, 270, força da tensão para ruptura 
mínima de 120 daN e percentu
Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser 
impermeável. 
Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto:
Largura (mínima):450 mm (medição conforme metodologia proposta 
pela ABNT NBR 13962/06)
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or de cinzas da espuma é um teste de calcinação que revela a 
presença de cargas minerais na formulação da espuma. A carga 
mineral torna a espuma impura, é um material que aferirá à 
espuma uma “falsa densidade”, o que fará com que em pouco 
tempo de uso a espuma perderá espessura e apresentará 
deformação permanente, além de péssimo fator conforto. Quanto 
menor for o teor de cinzas apresentado pela espuma, mais pura 
será a formulação que gerou aquela espuma, ou seja, menos 
carga mineral a espuma terá. Portanto é muito importante que a 
espuma apresente teor de cinzas perto de 0%, no máximo, 0,5%.
CADEIRA DE ESCRITÓRIO - Giratória Operacional, no mínimo 
do tipo A, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, 
com, no mínimo, espaldar baixo. 
Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos 
independentes para altura do assento, reclinação do assento 
sincronizada com a inclinação do encosto, tensão da mola que 
tenciona a reclinação sincronizada, profundidade útil do assento,
altura do encosto, altura dos braços, distância interna entre braços. 
rodízios de duplo giro e giro de 360 graus do assento/encosto. 
Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas 
de reforços estruturais, estofamento em espuma flexível de 
poliuretano injetada moldada com espessura média predominante 
entre 35 e 50 mm,. Dotado de carenagem para contra capa do 
encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não 
aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do 

paldar e que cubra o mesmo extensor, não deixando-o aparente 
durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não 
existência de partes ocas ao longo da regulagem oferecida pela 
cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não
será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou 
fixação da contra capa de encosto. 
Em função de necessidade de movimentação dos elementos de junta 
e articulações no encosto para promoção dos ajustes necessários a 
uma cadeira operacional, pequenas aberturas entre a carenagem de 
encontra encosto e a carenagem do extensor do encosto do 
mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um 
objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm. Fixação dos 
elementos ao chassi de encosto através de parafusos e porcas garras 
com rosca métrica e trava química para alto ou médio torque. 
Revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, com 
gramatura média de, no mínimo, 270, força da tensão para ruptura 
mínima de 120 daN e percentual mínimo de alongamento de 25%. 
Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser 

Aspectos dimensionais e de funcionalidades do encosto: 
Largura (mínima):450 mm (medição conforme metodologia proposta 
pela ABNT NBR 13962/06) 
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or de cinzas da espuma é um teste de calcinação que revela a 
presença de cargas minerais na formulação da espuma. A carga 
mineral torna a espuma impura, é um material que aferirá à 
espuma uma “falsa densidade”, o que fará com que em pouco 

puma perderá espessura e apresentará 
deformação permanente, além de péssimo fator conforto. Quanto 
menor for o teor de cinzas apresentado pela espuma, mais pura 
será a formulação que gerou aquela espuma, ou seja, menos 

é muito importante que a 
espuma apresente teor de cinzas perto de 0%, no máximo, 0,5%. 

Giratória Operacional, no mínimo 
do tipo A, com braços reguláveis, conforme ABNT NBR 13962/06, 

Oferta mínima de ajustes e funcionalidades: ajustes e movimentos 
independentes para altura do assento, reclinação do assento 
sincronizada com a inclinação do encosto, tensão da mola que 
tenciona a reclinação sincronizada, profundidade útil do assento, 
altura do encosto, altura dos braços, distância interna entre braços. 

Encosto: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas 
l de 

poliuretano injetada moldada com espessura média predominante 
entre 35 e 50 mm,. Dotado de carenagem para contra capa do 
encosto injetada em polipropileno que deixe inacessível e não 
aparente os pontos de fixação do extensor de encosto no chassi do 

o aparente 
durante o curso operacional de ajuste vertical, implicando na não 
existência de partes ocas ao longo da regulagem oferecida pela 
cremalheira ou sistema similar de ajuste de altura do encosto. Não 
será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para acabamento e ou 

Em função de necessidade de movimentação dos elementos de junta 
e articulações no encosto para promoção dos ajustes necessários a 

l, pequenas aberturas entre a carenagem de 
encontra encosto e a carenagem do extensor do encosto do 
mecanismo são toleráveis, desde que não permitam a inserção de um 
objeto cilíndrico com diâmetro máximo de 25 mm. Fixação dos 

através de parafusos e porcas garras 

Revestimento do encosto em tecido tipo crepe, em poliéster, com 
gramatura média de, no mínimo, 270, força da tensão para ruptura 

al mínimo de alongamento de 25%. 
Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser 

Largura (mínima):450 mm (medição conforme metodologia proposta 

R$ 
176.540,00 
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Extensão vertical (mínima): 390 mm (medição conforme 
metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06)
Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 5 pontos, com curso 
vertical mínimo de ajuste de 60 mm
Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com al
de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico 
de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de 
poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de 
desempenho especificadas para o encosto. Quando estru
polipropileno, o chassi de assento deve apresentar nervuras ou até 
mesmo insertos e elementos metálicos que estabilizem a fixação de 
elementos ao assento tais como braços e mecanismo para tais 
elementos não fiquem demasiadamente flexíveis (bambos
uso, prejudicando assim o conforto e ergonomia do móvel.
Assento dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada 
em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação 
dos elementos ao chassi de assento através de paraf
garras com rosca métrica com trava química para alto ou médio 
torque. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para 
acabamento e ou fixação da contra capa de assento.
Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, com 
gramatura média de, no mínimo, 270, força da tensão para ruptura 
mínima de  120 daN e percentual mínimo de alongamento de 25%. 
Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser 
impermeável. 
Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assen
Largura e profundidade de superfície (mínimas): 460 mm (medição 
conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). 
Profundidade útil regulável, no mínimo, conforme ABNT NBR 
13962/06 para cadeira operacional do tipo A. Ajuste de altura do 
assento com curso mínimo vertical de 100 mm. Inclinação do assento 
com ajuste manual de tensão da mola ou das molas que tencionam a 
reclinação conforme peso do usuário e curso de inclinação de, no 
mínimo, 10 graus. 
Elementos funcionais da cadeira:
Mecanismo: mecanis
ajuste manual da mola de tensão, com, no mínimo, 4 pontos de 
parada, livre flutuação, anti
ajuste de altura do encosto, ajuste de altura do assento, reclinação do 
assento, inclinação do encosto, profundidade útil do assento, 
manufaturado em elementos de engenharia de alta performance tais 
como liga de aço carbono com pintura eletrostática à pó ou liga de 
alumínio injetada em alta pressão com pintura a pó ou aço carbono 
fundido com pintura à pó ou ainda resinas de engenharia de alta 
performance, com desempenho mecânico compatível no mínimo 
com os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06.
Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais 
espaçada conforme padrão naciona
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tensão vertical (mínima): 390 mm (medição conforme 
metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06) 
Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 5 pontos, com curso 
vertical mínimo de ajuste de 60 mm 
Assento: estruturado em chassi de polipropileno injetado com aletas 
de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico 
de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de 
poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de 
desempenho especificadas para o encosto. Quando estruturado em 
polipropileno, o chassi de assento deve apresentar nervuras ou até 
mesmo insertos e elementos metálicos que estabilizem a fixação de 
elementos ao assento tais como braços e mecanismo para tais 
elementos não fiquem demasiadamente flexíveis (bambos) durante o 
uso, prejudicando assim o conforto e ergonomia do móvel. 
Assento dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada 
em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação 
dos elementos ao chassi de assento através de parafusos e porcas 
garras com rosca métrica com trava química para alto ou médio 
torque. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para 
acabamento e ou fixação da contra capa de assento. 
Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, com 
ramatura média de, no mínimo, 270, força da tensão para ruptura 

mínima de  120 daN e percentual mínimo de alongamento de 25%. 
Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser 

Aspectos dimensionais e de funcionalidades do assento: 
Largura e profundidade de superfície (mínimas): 460 mm (medição 
conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). 
Profundidade útil regulável, no mínimo, conforme ABNT NBR 
13962/06 para cadeira operacional do tipo A. Ajuste de altura do 

m curso mínimo vertical de 100 mm. Inclinação do assento 
com ajuste manual de tensão da mola ou das molas que tencionam a 
reclinação conforme peso do usuário e curso de inclinação de, no 

Elementos funcionais da cadeira: 
Mecanismo: mecanismo operacional do tipo sincronizado, com 
ajuste manual da mola de tensão, com, no mínimo, 4 pontos de 
parada, livre flutuação, anti-impacto, ajuste de altura do assento, 
ajuste de altura do encosto, ajuste de altura do assento, reclinação do 

nação do encosto, profundidade útil do assento, 
manufaturado em elementos de engenharia de alta performance tais 
como liga de aço carbono com pintura eletrostática à pó ou liga de 
alumínio injetada em alta pressão com pintura a pó ou aço carbono 

m pintura à pó ou ainda resinas de engenharia de alta 
performance, com desempenho mecânico compatível no mínimo 
com os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06. 
Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais 
espaçada conforme padrão nacional (160 x 200 mm), plataformas 
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tensão vertical (mínima): 390 mm (medição conforme 

Ajuste de altura do encosto: em no mínimo 5 pontos, com curso 

etas 
de reforços estruturais ou em compensado multilaminado anatômico 
de espessura mínima de 12 mm, estofamento em espuma flexível de 
poliuretano injetada moldada com mesmas características físicas e de 

turado em 
polipropileno, o chassi de assento deve apresentar nervuras ou até 
mesmo insertos e elementos metálicos que estabilizem a fixação de 
elementos ao assento tais como braços e mecanismo para tais 

) durante o 

Assento dotado de carenagem de contra capa para o assento injetada 
em polipropileno que proteja todo o contra assento e bordos. Fixação 

usos e porcas 
garras com rosca métrica com trava química para alto ou médio 
torque. Não será tolerado o uso de perfil de bordos de PVC para 

Revestimento do assento em tecido tipo crepe, em poliéster, com 
ramatura média de, no mínimo, 270, força da tensão para ruptura 

mínima de  120 daN e percentual mínimo de alongamento de 25%. 
Para proporcionar a perspiração do usuário, o tecido não pode ser 

Largura e profundidade de superfície (mínimas): 460 mm (medição 
conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06). 
Profundidade útil regulável, no mínimo, conforme ABNT NBR 
13962/06 para cadeira operacional do tipo A. Ajuste de altura do 

m curso mínimo vertical de 100 mm. Inclinação do assento 
com ajuste manual de tensão da mola ou das molas que tencionam a 
reclinação conforme peso do usuário e curso de inclinação de, no 

mo operacional do tipo sincronizado, com 
ajuste manual da mola de tensão, com, no mínimo, 4 pontos de 

impacto, ajuste de altura do assento, 
ajuste de altura do encosto, ajuste de altura do assento, reclinação do 

nação do encosto, profundidade útil do assento, 
manufaturado em elementos de engenharia de alta performance tais 
como liga de aço carbono com pintura eletrostática à pó ou liga de 
alumínio injetada em alta pressão com pintura a pó ou aço carbono 

m pintura à pó ou ainda resinas de engenharia de alta 
performance, com desempenho mecânico compatível no mínimo 

Plataforma do assento com, no mínimo, oferta de furação mais 
l (160 x 200 mm), plataformas 
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com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas 
plataformas  com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m).  
Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço 
estampada com espessura mínima de 6,0 mm e
mm, com nervuras e vincos estruturais de reforço. Tal suporte do 
encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica 
de proteção e acabamento injetada em polipropileno porém não ser 
corrugada (sanfonada), para preservar 
elementos ocos, coforme já especificado supra quando do 
detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do 
mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem 
apresentar tratamento de superfície por meio de p
à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e 
polimerização em estufa.
Braços reguláveis: 
Com corpo executado em chapa de aço de espessura mínima de 4,75 
mm, vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 
mm, deve apresentar tratamento de superfície por meio de pintura 
eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e 
polimerização em estufa. Dotado de carenagem injetada em 
polipropileno para proteção e acabamento e botão lateral de 
acionamento para o ajuste vertical com retorno automático por mola. 
Apoio superior injetado em poliuretano de pele integral com alma 
em aço ou alma em resina de engenharia de alto desempenho, 
proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos 
arredondados. 
Aspectos dimensionais e de funcionalidade dos apoia braços:
Largura do apoia braço (mínima): 80 mm (medição conforme 
proposto pela ABNT NBR 13962/06)
Comprimento do apoia braço (mínimo): 250 mm (medição conforme 
proposto pela ABNT NBR 13962/06)
Distância interna entre os apoia braços regulável entre 460 e 560 mm 
(medição e curso mínimo de regulagem conforme proposto pela 
ABNT NBR 13962/06)
Altura dos apoia braços em relação ao assento: entre 180 e 280 mm, 
sendo o curso mínimo de ajuste vertical conf
ABNT NBR 13962/06 e, no mínimo, 5 estágios de parada (medição 
conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06).
Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, 
com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme
Classe 4 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no 
mínimo, 100 mm, dotada de capa injetada em termoplástico do tipo 
telescópica de, no mínimo, 3 estágios, para acabamento e proteção da 
coluna. 
Base cinco patas: confeccionada em poliamida ou r
engenharia de desempenho similar ou ainda em aço carbono tubular 
de seção retangular ou semi oblonga, cujas dimensões são de, no 
mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, neste caso, sendo a base metálica, 
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com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas 
plataformas  com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m).  
Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço 
estampada com espessura mínima de 6,0 mm e largura mínima de 70 
mm, com nervuras e vincos estruturais de reforço. Tal suporte do 
encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica 
de proteção e acabamento injetada em polipropileno porém não ser 
corrugada (sanfonada), para preservar segurança do usuário contra 
elementos ocos, coforme já especificado supra quando do 
detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do 
mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem 
apresentar tratamento de superfície por meio de pintura eletrostática 
à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e 
polimerização em estufa. 

Com corpo executado em chapa de aço de espessura mínima de 4,75 
mm, vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 

ve apresentar tratamento de superfície por meio de pintura 
eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e 
polimerização em estufa. Dotado de carenagem injetada em 
polipropileno para proteção e acabamento e botão lateral de 

to para o ajuste vertical com retorno automático por mola. 
Apoio superior injetado em poliuretano de pele integral com alma 
em aço ou alma em resina de engenharia de alto desempenho, 
proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos 

Aspectos dimensionais e de funcionalidade dos apoia braços: 
Largura do apoia braço (mínima): 80 mm (medição conforme 
proposto pela ABNT NBR 13962/06) 
Comprimento do apoia braço (mínimo): 250 mm (medição conforme 
proposto pela ABNT NBR 13962/06) 

tância interna entre os apoia braços regulável entre 460 e 560 mm 
(medição e curso mínimo de regulagem conforme proposto pela 
ABNT NBR 13962/06) 
Altura dos apoia braços em relação ao assento: entre 180 e 280 mm, 
sendo o curso mínimo de ajuste vertical conforme preconizado pela 
ABNT NBR 13962/06 e, no mínimo, 5 estágios de parada (medição 
conforme proposto pela ABNT NBR 13962/06). 
Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, 
com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme
Classe 4 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no 
mínimo, 100 mm, dotada de capa injetada em termoplástico do tipo 
telescópica de, no mínimo, 3 estágios, para acabamento e proteção da 

Base cinco patas: confeccionada em poliamida ou resina de 
engenharia de desempenho similar ou ainda em aço carbono tubular 
de seção retangular ou semi oblonga, cujas dimensões são de, no 
mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, neste caso, sendo a base metálica, 
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com furação universal serão aceitas, porém não serão aceitas 
plataformas  com furação menos espaçadas (apenas 125 x 125 m).  
Extensor do encosto do mecanismo executado em chapa de aço 

largura mínima de 70 
mm, com nervuras e vincos estruturais de reforço. Tal suporte do 
encosto deverá obrigatoriamente ser provido de carenagem plástica 
de proteção e acabamento injetada em polipropileno porém não ser 

segurança do usuário contra 
elementos ocos, coforme já especificado supra quando do 
detalhamento do encosto e contra encosto. Elementos metálicos do 
mecanismo construídos em chapa de aço e/ou expostos devem 

intura eletrostática 
à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e 

Com corpo executado em chapa de aço de espessura mínima de 4,75 
mm, vinco estrutural de reforço mecânico e largura mínima de 60 

ve apresentar tratamento de superfície por meio de pintura 
eletrostática à pó, com tratamento anti ferruginoso e posterior cura e 
polimerização em estufa. Dotado de carenagem injetada em 
polipropileno para proteção e acabamento e botão lateral de 

to para o ajuste vertical com retorno automático por mola. 
Apoio superior injetado em poliuretano de pele integral com alma 
em aço ou alma em resina de engenharia de alto desempenho, 
proporcionando ótimo fator de conforto ao usuário, com seus bordos 

Largura do apoia braço (mínima): 80 mm (medição conforme 

Comprimento do apoia braço (mínimo): 250 mm (medição conforme 

tância interna entre os apoia braços regulável entre 460 e 560 mm 
(medição e curso mínimo de regulagem conforme proposto pela 

Altura dos apoia braços em relação ao assento: entre 180 e 280 mm, 
orme preconizado pela 

ABNT NBR 13962/06 e, no mínimo, 5 estágios de parada (medição 

Coluna: coluna para ajuste de altura e giro de 360º do assento à gás, 
com classificação de qualidade e segurança mínimas conforme 
Classe 4 da Norma DIN 4550, com curso vertical de ajuste de, no 
mínimo, 100 mm, dotada de capa injetada em termoplástico do tipo 
telescópica de, no mínimo, 3 estágios, para acabamento e proteção da 

esina de 
engenharia de desempenho similar ou ainda em aço carbono tubular 
de seção retangular ou semi oblonga, cujas dimensões são de, no 
mínimo, 20 x 35 x 1,35 mm, neste caso, sendo a base metálica, 
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deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno 
todos os bordos laterais e parte superior da base. Independente do 
material de construção , tal base deverá possuir raio da pata mínimo 
de 300 mm com cinco pontos de apoio no mínimo. Caso seja injetada 
em poliamida, o cônico central para alojam
possuir reforço metálico insertado na injeção na matriz ou, sendo 
metálica, o cônico central de alojamento do pistão deverá ser 
realizado em dois anéis metálicos cuja parede deverá ser, de no, 
mínimo 2,25 mm, sendo um anel inferior e 
metálica, o tratamento de superfície da base deverá ser em pintura 
eletrostática à pó, de cor preta, passando pelos processos de 
desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior 
secagem em estufa à, no mínimo, 200 g
Rodízios: de duplo giro do tipo “W” ou “H” e dimensionais 
conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 
13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel 
elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de 
plástica ou solda. 
Certificações de evidência mínima da qualidade:
 - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela 
Cgcre/Inmetro evidenciando a conformidade da cadeira com 
todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06;
- Cadeia de Custódia para os derivados de madeira 
eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão 
CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores 
responsáveis; 
- relatórios de ensaio, emitid
Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, 
constando os seguintes índices de performance:
 - Força de Indentação média a 25% entre 200 e 300 N 
utilizado ABNT NBR 9176:2015.
- Força de Indentação
método utilizado ABNT NBR 9176:2015.
 - Fator conforto mínimo derivado das forças de indentação de 
25% e 65% maior do que 3,0.
- Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda 
de espessura média entre as forç
máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015.
- Resistência média ao rasgamento entre 650 e 700 N/m 
utilizado: ABNT NBR 8516/2015.
- Densidade média entre 60 e 65 kg/m3 
NBR 8537/2015. 
- Resiliência mínima de 60% 
8619/2015. 
- Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no 
máximo, 8% - método utilizado ABNT NBR 8797/2017.
- Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 
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deverá possuir uma capa única injetada em polipropileno que recobre 
todos os bordos laterais e parte superior da base. Independente do 
material de construção , tal base deverá possuir raio da pata mínimo 
de 300 mm com cinco pontos de apoio no mínimo. Caso seja injetada 
em poliamida, o cônico central para alojamento do pistão deverá 
possuir reforço metálico insertado na injeção na matriz ou, sendo 
metálica, o cônico central de alojamento do pistão deverá ser 
realizado em dois anéis metálicos cuja parede deverá ser, de no, 
mínimo 2,25 mm, sendo um anel inferior e outro posterior. Sendo 
metálica, o tratamento de superfície da base deverá ser em pintura 
eletrostática à pó, de cor preta, passando pelos processos de 
desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior 
secagem em estufa à, no mínimo, 200 graus Celsius. 
Rodízios: de duplo giro do tipo “W” ou “H” e dimensionais 
conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 
13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel 
elástico metálico para fixação do rodízio à base sem o uso de bucha 

Certificações de evidência mínima da qualidade: 
Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela 

Cgcre/Inmetro evidenciando a conformidade da cadeira com 
todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 13962/06; 

e Custódia para os derivados de madeira 
eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão 
CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores 

relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados pela 
Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, 
constando os seguintes índices de performance: 

Força de Indentação média a 25% entre 200 e 300 N - método 
utilizado ABNT NBR 9176:2015. 

Força de Indentação média a 65%: no mínimo de 750 N 
método utilizado ABNT NBR 9176:2015. 

Fator conforto mínimo derivado das forças de indentação de 
25% e 65% maior do que 3,0. 

Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda 
de espessura média entre as forças de 25%, 40% e 65% de, no 
máximo, 4%, conforme ABNT NBR 9177/2015. 

Resistência média ao rasgamento entre 650 e 700 N/m - método 
utilizado: ABNT NBR 8516/2015. 

Densidade média entre 60 e 65 kg/m3 - método utilizado: ABNT 

ínima de 60% - método utilizado: ABNT NBR 

Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no 
método utilizado ABNT NBR 8797/2017. 

Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 
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que recobre 
todos os bordos laterais e parte superior da base. Independente do 
material de construção , tal base deverá possuir raio da pata mínimo 
de 300 mm com cinco pontos de apoio no mínimo. Caso seja injetada 

ento do pistão deverá 
possuir reforço metálico insertado na injeção na matriz ou, sendo 
metálica, o cônico central de alojamento do pistão deverá ser 
realizado em dois anéis metálicos cuja parede deverá ser, de no, 

outro posterior. Sendo 
metálica, o tratamento de superfície da base deverá ser em pintura 
eletrostática à pó, de cor preta, passando pelos processos de 
desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior 

Rodízios: de duplo giro do tipo “W” ou “H” e dimensionais 
conforme o preconizado pelos requisitos aplicáveis da ABNT NBR 
13962/06, com eixo vertical de, no mínimo, 10 mm, com anel 

bucha 

Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela 
Cgcre/Inmetro evidenciando a conformidade da cadeira com 

e Custódia para os derivados de madeira 
eventualmente utilizados no produto com Certificação padrão 
CERFLOR ou FSC emitido por Organismos de Certificação 
Acreditados pelos organismos acreditadores/fiscalizadores 

os por laboratórios acreditados pela 
Cgcre/Inmetro, comprovando as características das espumas, 

método 

média a 65%: no mínimo de 750 N – 

Fator conforto mínimo derivado das forças de indentação de 

Fadiga dinâmica da espuma flexível de poliuretano com perda 
as de 25%, 40% e 65% de, no 

método 

método utilizado: ABNT 

método utilizado: ABNT NBR 

Deformação permanente média à Compressão a 90% de, no 

Teor de Cinzas de, no máximo, 0,30%, conforme ABNT NBR 
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14961/2016. 
- Isenta de Clorofluorcarbon
 - Velocidade de queima 0,00 mm/min conforme ABNT NBR 
9178:2015 
 - Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, 
através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 
acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade 
com exposição à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 
por, pelo menos, 600 horas, com avaliação de corrosão Ri0 
(ABNT NBR ISO 4628
ABNT NBR 5841:2015;
 - Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela 
Cgcre/Inmetro, evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 
película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009
 - Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados 
pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido 
para gramatura (ABNT NBR 10591:2008
e alongamento em tecidos planos (ABNT NBR 11912:2001). 
- Relatório de ensaio, emitidos por laboratório acreditado pela 
Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido para 
não repelência à água e/ou líquidos, conforme Norm
Method 22, apresentado resultado de repelência 0

 
Valor Total Lote 07: R$ 343.089,67
sessenta e sete centavos). 
 
 
 
* Valor de referência por item: O valor total ofertado por ite
valor. 
 
 Todas as despesas para o fornecimento como: frete, descarga e outras, serão de inteira 

responsabilidade da empresa contratada.
 
1. ENDEREÇO DE ENTREGA: o local será determinado nos respectivos pedidos de compras.
 
1.1 – Prazo para entrega: 15 (dez) dias.

 
DA AMOSTRA 
Local de Entrega das Amostras:Avenida Washington Luiz nº. 75, Centro.
11740-000.Fone (13)3421-1600 ramal 1200
 

1. A licitante detentora da melhor proposta econômica do certam
amostras de todos os itens solicitados para o objeto licitado, conforme especificações 
constantes no Anexo I, obrigatoriamente, no prazo de até 08 (oito) dias após a 
realização do certame, sendo de qualquer tamanho, sob pena de descl
procedimento visa verificar a conformidade das propostas com os requisitos do ato 
convocatório e do critério de julgamento adotado, observados as especificações técnicas 

itura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
 Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

Isenta de Clorofluorcarbono; 
Velocidade de queima 0,00 mm/min conforme ABNT NBR 

Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, 
através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 
acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade 

à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 
por, pelo menos, 600 horas, com avaliação de corrosão Ri0 
(ABNT NBR ISO 4628-3:2015) e empolamento d0/t0 conforme 
ABNT NBR 5841:2015; 

Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela 
evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 

película de tinta, conforme Norma ABNT NBR 11003:2009 
Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados 

pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido 
para gramatura (ABNT NBR 10591:2008) e resistência à tração 
e alongamento em tecidos planos (ABNT NBR 11912:2001).  

Relatório de ensaio, emitidos por laboratório acreditado pela 
Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido para 
não repelência à água e/ou líquidos, conforme Norma AATCC 
Method 22, apresentado resultado de repelência 0 

343.089,67 (Trezentos e quarenta e três mil oitenta e nove reais e 

* Valor de referência por item: O valor total ofertado por item não poderá ultrapassar esse 

Todas as despesas para o fornecimento como: frete, descarga e outras, serão de inteira 
responsabilidade da empresa contratada. 

o local será determinado nos respectivos pedidos de compras.

) dias. 

Avenida Washington Luiz nº. 75, Centro. Itanhaém/SP 
1600 ramal 1200. Sala de Licitações. 

A licitante detentora da melhor proposta econômica do certame deverá apresentar as 
amostras de todos os itens solicitados para o objeto licitado, conforme especificações 
constantes no Anexo I, obrigatoriamente, no prazo de até 08 (oito) dias após a 
realização do certame, sendo de qualquer tamanho, sob pena de desclassificação. Este 
procedimento visa verificar a conformidade das propostas com os requisitos do ato 
convocatório e do critério de julgamento adotado, observados as especificações técnicas 
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Velocidade de queima 0,00 mm/min conforme ABNT NBR 

Evidência da resistência à corrosão do processo de pintura, 
através de relatório de ensaio, emitido por laboratório 
acreditado pela Cgcre/Inmetro, demonstrando conformidade 

à névoa salina, conforme ABNT NBR 8094:1983 
por, pelo menos, 600 horas, com avaliação de corrosão Ri0 

3:2015) e empolamento d0/t0 conforme 

Relatório de ensaio emitido por laboratório acreditado pela 
evidenciando Grau de aderência Gr0 para a 

Relatórios de ensaio, emitidos por laboratórios acreditados 
pela Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido 

) e resistência à tração 

Relatório de ensaio, emitidos por laboratório acreditado pela 
Cgcre/Inmetro, comprovando as características do tecido para 

a AATCC 

Trezentos e quarenta e três mil oitenta e nove reais e 

m não poderá ultrapassar esse 

Todas as despesas para o fornecimento como: frete, descarga e outras, serão de inteira 

o local será determinado nos respectivos pedidos de compras. 

Itanhaém/SP – Cep: 

e deverá apresentar as 
amostras de todos os itens solicitados para o objeto licitado, conforme especificações 
constantes no Anexo I, obrigatoriamente, no prazo de até 08 (oito) dias após a 

assificação. Este 
procedimento visa verificar a conformidade das propostas com os requisitos do ato 
convocatório e do critério de julgamento adotado, observados as especificações técnicas 
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e os parâmetros mínimos definidos no edital, considerando
para tais aferições (vide demais instruções no anexo I do edital).

2. O requerimento de amostras visa assegurar a qualidade mínima pretendida quanto à 
adequação às especificações exaradas no 
resguardando efetivamente a qualidade necessária para aferição do menor preço. 

 
3. As amostras serão analisadas de acordo com as exigências descritas no anexo I do edital, que 

descreve os parâmetros mínimos para aquisição de material de qualidade.
 

4. As amostras serão recebidas pelo (a) Pregoeiro (a) e encaminhadas a uma Comissão formada 

por servidores, o qual providenciará a avaliação, atendendo aos incisos VII e X do artigo 4º 

da Lei Federal nº 10.520/02, que tratam respectivamente da verificação da conformidade das 

propostas com os requisitos do ato convocatório e do critério de julgamento adotado, 

observados as especificações técnicas e os parâmetros mínimos definidos no edital.

5. Para fins de avaliação da qualidade dos produtos, a Administração poderá se utilizar de 

todos os meios legais existentes.

6. Caso haja incompatibilidade de marcas na relação apresentada com o produto entregue, a 

empresa estará automaticamente desclassificada.

7. Se algum produto apresentado pela empresa, como amostra, for reprovado, 

independentemente do motivo apurado, a licitante será considerada desclassificada, não 

sendo admitida nova análise em outros produtos, em substituição ao produto reprovado.

8. Caso a Administração entender necessário, poderá ser exigido apresentação de laudos 

técnicos que comprovem as especificações exigidas, sendo as despesas para emissão do 

mesmo por conta da licitante.

 

9. Fica a critério do pregoeiro, suspender a sessão e remarcar para outro dia, caso for 

necessário mais prazo para a Secretaria Municipal de Administração 

análise das amostras.  

 
10. Não receberá o respectivo atestado de aceitação de amostras, se por ventura a amostra 

apresentada não for aprovada em virtude de estar fora da especificação e/ou não apresentar 
qualidade desejada e/ou deixar de a

11. O atestado de aceitação de amostras, a ser fornecido pela Secretaria de Administração, será 
parte integrante do processo licitatório.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTA
DE AGOSTO DE 2020. 
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e os parâmetros mínimos definidos no edital, considerando-se que as amostras servem 
para tais aferições (vide demais instruções no anexo I do edital). 
O requerimento de amostras visa assegurar a qualidade mínima pretendida quanto à 
adequação às especificações exaradas no Termo de Referência -Anexo I

ndo efetivamente a qualidade necessária para aferição do menor preço. 

As amostras serão analisadas de acordo com as exigências descritas no anexo I do edital, que 
descreve os parâmetros mínimos para aquisição de material de qualidade. 

recebidas pelo (a) Pregoeiro (a) e encaminhadas a uma Comissão formada 

por servidores, o qual providenciará a avaliação, atendendo aos incisos VII e X do artigo 4º 

da Lei Federal nº 10.520/02, que tratam respectivamente da verificação da conformidade das 

ropostas com os requisitos do ato convocatório e do critério de julgamento adotado, 

observados as especificações técnicas e os parâmetros mínimos definidos no edital.

Para fins de avaliação da qualidade dos produtos, a Administração poderá se utilizar de 

odos os meios legais existentes. 

Caso haja incompatibilidade de marcas na relação apresentada com o produto entregue, a 

empresa estará automaticamente desclassificada. 

Se algum produto apresentado pela empresa, como amostra, for reprovado, 

e do motivo apurado, a licitante será considerada desclassificada, não 

sendo admitida nova análise em outros produtos, em substituição ao produto reprovado.

Caso a Administração entender necessário, poderá ser exigido apresentação de laudos 

mprovem as especificações exigidas, sendo as despesas para emissão do 

mesmo por conta da licitante. 

Fica a critério do pregoeiro, suspender a sessão e remarcar para outro dia, caso for 

necessário mais prazo para a Secretaria Municipal de Administração de Itanhaém

Não receberá o respectivo atestado de aceitação de amostras, se por ventura a amostra 
apresentada não for aprovada em virtude de estar fora da especificação e/ou não apresentar 
qualidade desejada e/ou deixar de atender as exigências estabelecidas neste Edital.

O atestado de aceitação de amostras, a ser fornecido pela Secretaria de Administração, será 
parte integrante do processo licitatório. 

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, EM 

PREGOEIRO (A) 
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amostras servem 

O requerimento de amostras visa assegurar a qualidade mínima pretendida quanto à 
Anexo I deste edital, 

ndo efetivamente a qualidade necessária para aferição do menor preço.  

As amostras serão analisadas de acordo com as exigências descritas no anexo I do edital, que 

recebidas pelo (a) Pregoeiro (a) e encaminhadas a uma Comissão formada 

por servidores, o qual providenciará a avaliação, atendendo aos incisos VII e X do artigo 4º 

da Lei Federal nº 10.520/02, que tratam respectivamente da verificação da conformidade das 

ropostas com os requisitos do ato convocatório e do critério de julgamento adotado, 

observados as especificações técnicas e os parâmetros mínimos definidos no edital. 

Para fins de avaliação da qualidade dos produtos, a Administração poderá se utilizar de 

Caso haja incompatibilidade de marcas na relação apresentada com o produto entregue, a 

Se algum produto apresentado pela empresa, como amostra, for reprovado, 

e do motivo apurado, a licitante será considerada desclassificada, não 

sendo admitida nova análise em outros produtos, em substituição ao produto reprovado. 

Caso a Administração entender necessário, poderá ser exigido apresentação de laudos 

mprovem as especificações exigidas, sendo as despesas para emissão do 

Fica a critério do pregoeiro, suspender a sessão e remarcar para outro dia, caso for 

Itanhaém realizar a 

Não receberá o respectivo atestado de aceitação de amostras, se por ventura a amostra 
apresentada não for aprovada em virtude de estar fora da especificação e/ou não apresentar 

tender as exigências estabelecidas neste Edital. 

O atestado de aceitação de amostras, a ser fornecido pela Secretaria de Administração, será 

NCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM, EM 18 
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ANEXO II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
 
 
 
 

A empresa  
sob as penas da Lei, que para integrar a sua qualificação técnica, disponibilizará de equipamentos, 
insumos e mão-de-obra para o atendimento do objeto ora licitado no prazo, quantidade e na qualidade 
suficientes para o atendimento e consecução do contrato, e que apresentará por ocasião da assinatura 
do Contrato, os documentos de propriedade ou instrumentos hábeis, comprovando su
em seu nome. 

 
 
 
 
 
 

(cidade),
 
 
 
 
 

 
(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)

Nome : 
RG: 
Cargo: 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 
sob as penas da Lei, que para integrar a sua qualificação técnica, disponibilizará de equipamentos, 

a o atendimento do objeto ora licitado no prazo, quantidade e na qualidade 
suficientes para o atendimento e consecução do contrato, e que apresentará por ocasião da assinatura 
do Contrato, os documentos de propriedade ou instrumentos hábeis, comprovando su

(cidade),  de  de 2020. 

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante)
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE 

 declara, 
sob as penas da Lei, que para integrar a sua qualificação técnica, disponibilizará de equipamentos, 

a o atendimento do objeto ora licitado no prazo, quantidade e na qualidade 
suficientes para o atendimento e consecução do contrato, e que apresentará por ocasião da assinatura 
do Contrato, os documentos de propriedade ou instrumentos hábeis, comprovando sua posse ou cessão 

(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante) 
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 Declaração conforme Lei 9.854/99 (mão de obra direta ou indireta de menores).
 
 

Pregão
 
 

 
(Nome      da      empresa)  
  
sediada (endereço completo)  
da Lei, que não utiliza mão-de-
realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme Lei nº.
Cidade - UF,  de  

 
 
 
 

(nome e número da identidade do declarante)
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ANEXO III  

 

Declaração conforme Lei 9.854/99 (mão de obra direta ou indireta de menores).

Pregão Presencial Nº.  /2020 

D E C L A R A Ç Ã O 

 
 , 

 , declara, sob as penas 
-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 

alhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer 
obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme Lei nº. 9.854/99). 
 de 2020. 

(nome e número da identidade do declarante) 
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Declaração conforme Lei 9.854/99 (mão de obra direta ou indireta de menores). 

 ., CNPJ nº. 

, declara, sob as penas 
obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 

alhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer 
obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de 
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ANEXO IV 
 

Fornecedor: 
CNPJ: Inscrição Estadual: 
Endereço:  
CEP: 
Cidade: 
Telefone: 
E-mail: 

 
Pelo presente formulamos proposta comercial para 
Móveis de Escritório, a fim de Atender Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Itanhaém, 
pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes 
do Anexo I, de acordo com as condições do edital que rege a presente licitação, com o qual 
acordamos todos os termos, nos seguintes

 
Lote 01 
 
 

 
 
 
 

Valor Global: R$  

Apresentar o valor unitário e por lote por
Valor Total da Proposta: R$   
Condições de Pagamento:  (  
Prazo de Validade da Proposta: 

 
Data base: / /2020. 
Nome e Qualificação do Representante legal que assinará o Contrato. 
RG: 
CPF: 
Estado civil: 
Nacionalidade: 
Cargo: 
  (local) ,  de  

 
 
 
 

Nome e assinatura do Representante Legal

Item Quantidade Unidade 
Produto
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ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA 

Inscrição Estadual: 
 Bairro: 

 Estado: 
 Fax: 

Pelo presente formulamos proposta comercial para Registro de Preços para Possível Aquisição de 
Móveis de Escritório, a fim de Atender Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Itanhaém, 

, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes 
ordo com as condições do edital que rege a presente licitação, com o qual 

acordamos todos os termos, nos seguintes termos: 

 (  ). 

Apresentar o valor unitário e por lote por extenso. 
  (  ). 

 ) dias. 
  (  ) dias. 

Nome e Qualificação do Representante legal que assinará o Contrato. 

 de 2020. 

ra do Representante Legal 

 
CARIMBO DE CNPJ

Cd. 
Produto 

Descrição Marca 
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ro de Preços para Possível Aquisição de 
Móveis de Escritório, a fim de Atender Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Itanhaém, 

, de acordo com as especificações e quantitativos estimados constantes 
ordo com as condições do edital que rege a presente licitação, com o qual 

CARIMBO DE CNPJ 

Valor 

Unitário 

do Item 

Valor 

Total do 

Item 

R$ R$ 
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ANEXO V – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 
Aos __ dias do mês de _______ do ano de 
Paulo, na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, sito na Avenida 
Washington Luiz nº 75, o Município de Itanhaém, devidamente representado e assistido 
pelo Sr. Prefeito, MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS
Advogado, portador da cédula de identidade RG nº 24.682.841
sob nº 192.900.488-59, doravante d
empresa  ________________________, CNPJ Nº __________________, com sede 
(endereço), neste ato representado por (representante), (qualificação), acordam 
proceder, nos termos dos Decretos Municipais n° 2.268/2005 e 227
e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, a presente Ata de Registro de Preços. “O 
objeto do presente certame é o 
Registro de Preços para Possível Aquisição de Móveis de Escritório, a fi
Atender Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Itanhaém, pelo período 
de 12 (doze) meses, de acordo com as especificações e quantitativos estimados 
constantes do Anexo I do Edital. O preço registrado corresponde àquele constante da 
proposta da licitante colocada em primeiro lugar e, encontra
Qualquer pedido de alteração do preço deverá ser encaminhado ao Departamento de 
Suprimentos. A presente Ata de Registro de preços, poderá ser utilizada por outras 
unidades orçamentárias da Administração, quando houver necessidade, mediante 
solicitação do Departamento interessado. O local de entrega será o constante do pedido 
de compra emitido pela Prefeitura, e o prazo será de 15 (quinze) dias, salvo disposição 
diversa constante do pedido de compra. A desistência da proposta, lance ou oferta e a 
recusa em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, ensejarão a 
aplicação das penalidades previstas no Edital e do presente instrumento. O valor da 
multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante 
ou cobrada judicialmente. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da 
Lei de Licitações, o presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos à 
detentora, o contraditório e ampla defesa. Integram esta Ata o edital do Pregão 
Presencial nº 24/2020 e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. A Ata de 
registro de Preços terá validade após a sua assinatura. A presente ata será regida, ainda, 
pelas cláusulas seguintes:  
 
I – DO OBJETO ADJUDICADO E VALOR:
Item __. Quantidade __. Descrição __. Marca ___. Preço Unitário ___. Preço Total.
 
II – DA FORMA DE PAGAMENTO:
1 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal 
ou fatura mediante apresentação da mesma ao setor correspondente, ou aos responsáveis 
por ele designados, onde deverão estar discriminadas as quantidades que 
foram entregues, seus valores unitários e seu valor total, o número do processo 
administrativo, a modalidade 
compra”, e com o devido “Atestado de Recebimento” lançado no verso e assinado por 
um dos responsáveis acima declinados, sem o que o documento ficará retido por falta de 
informação fundamental. 

2 – O atraso nos pagamentos devidos à Adjudicatária sujeitará a 

pagamento de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês.
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MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Aos __ dias do mês de _______ do ano de 2020, na cidade de Itanhaém, Estado de São 
Paulo, na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, sito na Avenida 

º 75, o Município de Itanhaém, devidamente representado e assistido 
MARCO AURÉLIO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, casado, 

Advogado, portador da cédula de identidade RG nº 24.682.841-9 e inscrito no CPF/MF 
59, doravante denominados simplesmente PREFEITURA

empresa  ________________________, CNPJ Nº __________________, com sede 
(endereço), neste ato representado por (representante), (qualificação), acordam 
proceder, nos termos dos Decretos Municipais n° 2.268/2005 e 2279/2005 e 2283/2005 
e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, a presente Ata de Registro de Preços. “O 
objeto do presente certame é o Pregão Presencial” de nº 24/2020, destinad
Registro de Preços para Possível Aquisição de Móveis de Escritório, a fi
Atender Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Itanhaém, pelo período 

, de acordo com as especificações e quantitativos estimados 
constantes do Anexo I do Edital. O preço registrado corresponde àquele constante da 

a licitante colocada em primeiro lugar e, encontra-se ao final relacionado. 
Qualquer pedido de alteração do preço deverá ser encaminhado ao Departamento de 
Suprimentos. A presente Ata de Registro de preços, poderá ser utilizada por outras 

árias da Administração, quando houver necessidade, mediante 
solicitação do Departamento interessado. O local de entrega será o constante do pedido 
de compra emitido pela Prefeitura, e o prazo será de 15 (quinze) dias, salvo disposição 

pedido de compra. A desistência da proposta, lance ou oferta e a 
recusa em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, ensejarão a 
aplicação das penalidades previstas no Edital e do presente instrumento. O valor da 

tado dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante 
ou cobrada judicialmente. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da 
Lei de Licitações, o presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos à 

e ampla defesa. Integram esta Ata o edital do Pregão 
e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. A Ata de 

registro de Preços terá validade após a sua assinatura. A presente ata será regida, ainda, 

DO OBJETO ADJUDICADO E VALOR: 
Item __. Quantidade __. Descrição __. Marca ___. Preço Unitário ___. Preço Total.

DA FORMA DE PAGAMENTO: 
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal 

entação da mesma ao setor correspondente, ou aos responsáveis 
por ele designados, onde deverão estar discriminadas as quantidades que efetivamente
foram entregues, seus valores unitários e seu valor total, o número do processo 
administrativo, a modalidade e o número da Licitação, o número do “pedido de 
compra”, e com o devido “Atestado de Recebimento” lançado no verso e assinado por 
um dos responsáveis acima declinados, sem o que o documento ficará retido por falta de 

s pagamentos devidos à Adjudicatária sujeitará a PREFEITURA

agamento de juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês. 
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MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

, na cidade de Itanhaém, Estado de São 
Paulo, na Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Itanhaém, sito na Avenida 

º 75, o Município de Itanhaém, devidamente representado e assistido 
, brasileiro, casado, 

9 e inscrito no CPF/MF 
PREFEITURA, e a 

empresa  ________________________, CNPJ Nº __________________, com sede 
(endereço), neste ato representado por (representante), (qualificação), acordam 

9/2005 e 2283/2005 
e do edital do Pregão Presencial em epígrafe, a presente Ata de Registro de Preços. “O 

, destinado ao 
Registro de Preços para Possível Aquisição de Móveis de Escritório, a fim de 
Atender Todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Itanhaém, pelo período 

, de acordo com as especificações e quantitativos estimados 
constantes do Anexo I do Edital. O preço registrado corresponde àquele constante da 

se ao final relacionado. 
Qualquer pedido de alteração do preço deverá ser encaminhado ao Departamento de 
Suprimentos. A presente Ata de Registro de preços, poderá ser utilizada por outras 

árias da Administração, quando houver necessidade, mediante 
solicitação do Departamento interessado. O local de entrega será o constante do pedido 
de compra emitido pela Prefeitura, e o prazo será de 15 (quinze) dias, salvo disposição 

pedido de compra. A desistência da proposta, lance ou oferta e a 
recusa em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido, ensejarão a 
aplicação das penalidades previstas no Edital e do presente instrumento. O valor da 

tado dos pagamentos eventualmente devidos pela Contratante 
ou cobrada judicialmente. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 78 da 
Lei de Licitações, o presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos à 

e ampla defesa. Integram esta Ata o edital do Pregão 
e a proposta da empresa classificada em 1º lugar. A Ata de 

registro de Preços terá validade após a sua assinatura. A presente ata será regida, ainda, 

Item __. Quantidade __. Descrição __. Marca ___. Preço Unitário ___. Preço Total. 

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal 
entação da mesma ao setor correspondente, ou aos responsáveis 

efetivamente 
foram entregues, seus valores unitários e seu valor total, o número do processo 

e o número da Licitação, o número do “pedido de 
compra”, e com o devido “Atestado de Recebimento” lançado no verso e assinado por 
um dos responsáveis acima declinados, sem o que o documento ficará retido por falta de 

PREFEITURA ao 
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3 – O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a inclusão 
de encargos financeiros ou previsão infl
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 
objeto deste contrato. 
 
III – DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA:
O fornecimento do objeto desta contratação será de inteira responsa
Adjudicatária, ficando vedada a sua cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em 
parte, sem a prévia e expressa autorização da 
 
IV – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas decorrentes da contratação serão suportadas pela dotação
secretaria requisitante: 15.452.0014.2079.3.3.90.30.
 
V – DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA:
1 – após a assinatura da presente ata, fornecer o objeto conforme lhe for solicitado;
2 – cumprir integralmente o objeto e prazo deste instrumento, 
dispor de bens e pessoal necessário à sua execução;
3 – assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato;
4 – responsabilizar-se inteiramente p
que, por si, seus prepostos e empregados causarem, em virtude de dolo, negligência, 
imprudência ou imperícia, respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der 
causa ao Município ou a terceiros;
5 – fornecer, sempre que solicitado pela 
assuntos pertinentes ao objeto contratado;
6 – permitir à PREFEITURA
permanente fiscalização, em especial, quanto à qualida
contratado, fiscalização essa que, em hipótese alguma, exclui ou reduz sua 
responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros.
7 – cumprir com as demais obrigações e responsabilidades contidas no Anexo I do 
Edital de Licitação. 
 
VI – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:
Para a plena realização do objeto deste contrato, a 
 
1 – fornecer à CONTRATADA
necessárias à sua execução; 
2 – efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste instrumento;
3 – exercer a fiscalização dos serviços, por técnicos especialmente designados.

4 – cumprir com as demais obrigações contidas no Anexo I do Edital de Licitação.
 
VII – DA FISCALIZAÇÃO:
 
 
1 – Caberá à fiscalização exercer rigoroso controle do fornecimento, em especial quanto 
à qualidade, quantidade e adequação do objeto, fazendo cumprir todas as disposições de 
lei e do presente instrumento. 
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O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a inclusão 
de encargos financeiros ou previsão inflacionária, estando nele abrangidos todos os 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA: 
O fornecimento do objeto desta contratação será de inteira responsabilidade da 
Adjudicatária, ficando vedada a sua cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em 
parte, sem a prévia e expressa autorização da PREFEITURA. 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas decorrentes da contratação serão suportadas pela dotação orçamentária da 
secretaria requisitante: 15.452.0014.2079.3.3.90.30. 

DAS OBRIGAÇÕES DA ADJUDICATÁRIA: 
após a assinatura da presente ata, fornecer o objeto conforme lhe for solicitado;
cumprir integralmente o objeto e prazo deste instrumento, devendo, para tanto, 

dispor de bens e pessoal necessário à sua execução; 
assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato; 
se inteiramente por todo e qualquer acidente, relativos ao contrato, 

que, por si, seus prepostos e empregados causarem, em virtude de dolo, negligência, 
imprudência ou imperícia, respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der 
causa ao Município ou a terceiros; 

fornecer, sempre que solicitado pela PREFEITURA, informações detalhadas sobre 
assuntos pertinentes ao objeto contratado; 

PREFEITURA, através do departamento competente, exercer ampla e 
permanente fiscalização, em especial, quanto à qualidade e quantidade do objeto 
contratado, fiscalização essa que, em hipótese alguma, exclui ou reduz sua 
responsabilidade por danos causados ao Município ou a terceiros. 

cumprir com as demais obrigações e responsabilidades contidas no Anexo I do 

DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA: 
Para a plena realização do objeto deste contrato, a PREFEITURA obriga-se a:

CONTRATADA, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações 

devidos, de acordo com o estabelecido neste instrumento;
exercer a fiscalização dos serviços, por técnicos especialmente designados.

cumprir com as demais obrigações contidas no Anexo I do Edital de Licitação.

DA FISCALIZAÇÃO: 

fiscalização exercer rigoroso controle do fornecimento, em especial quanto 
à qualidade, quantidade e adequação do objeto, fazendo cumprir todas as disposições de 
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O preço ora contratado permanecerá irreajustável até final quitação e sem a inclusão 
acionária, estando nele abrangidos todos os 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do 

bilidade da 
Adjudicatária, ficando vedada a sua cessão ou transferência a terceiros, no todo ou em 

orçamentária da 

após a assinatura da presente ata, fornecer o objeto conforme lhe for solicitado; 
devendo, para tanto, 

assumir total responsabilidade por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

or todo e qualquer acidente, relativos ao contrato, 
que, por si, seus prepostos e empregados causarem, em virtude de dolo, negligência, 
imprudência ou imperícia, respondendo por todos os danos a que, eventualmente, der 

, informações detalhadas sobre 

, através do departamento competente, exercer ampla e 
de e quantidade do objeto 

contratado, fiscalização essa que, em hipótese alguma, exclui ou reduz sua 

cumprir com as demais obrigações e responsabilidades contidas no Anexo I do 

se a: 

, em tempo hábil, as diretrizes e demais informações 

devidos, de acordo com o estabelecido neste instrumento; 
exercer a fiscalização dos serviços, por técnicos especialmente designados. 

cumprir com as demais obrigações contidas no Anexo I do Edital de Licitação. 

fiscalização exercer rigoroso controle do fornecimento, em especial quanto 
à qualidade, quantidade e adequação do objeto, fazendo cumprir todas as disposições de 



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração

Departamento de
Av. Washington Luiz, 75 – Centro – 

 

2 – A fiscalização dos serviços pela Prefeitura não exime, nem
responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas
aqui previstas. 
3 – Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento do objeto, o 
departamento correspondente adotará as providências legais ca
aplicação de penalidade, conforme o caso.
4 – A adjudicatária deverá permitir à fiscalização livre acesso a dados e elementos 
pertinentes ao objeto contratado.
5 – À Prefeitura é reservado o direito de solicitar a imediata substituição 
não se apresentar em boas condições de uso ou estiverem em desacordo com as
especificações técnicas. As eventuais substituições durante o contrato deverão ser feitas
no padrão equivalente ou superior ao estipulado, sem qualquer ônus adiciona
 
VIII – DAS PENALIDADES:

1 – As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei 
Federal nº. 8.666/1993 aplicam
2 – Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pe
inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a 
infração cometida, sendo garantida a defesa prévia:
2.1 – Advertência; 
2.2 – Multa, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso:
2.2.1 – Pelo atraso injustificado do fornecimento do objeto ou prestação de serviços, 
correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez 
por cento) do valor total contratado;
2.2.1.1 – Após o período máximo de 10 dias sem que sejam 
caracterizar-se-á o descumprimento parcial do contrato;
2.2.2 – Sem prejuízo, havendo inexecução total na execução do objeto deste certame, a 
Contratada ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente a 30% (trinta por cento) 
do valor contratado; 
2.2.3 – A recusa injustificada da empresa vencedora e, depois de decorridos os 05 
(cinco) dias mencionados para assinatura do instrumento contratual, bem como a recusa 
da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços no pr
Edital, caracterizará o descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, 
sujeitando-a ao pagamento de multa equivalente àquela estipulada no item 
imediatamente anterior. 
2.3 – Suspensão do direito de participar de licitações
prazo de até 3 (três) anos, dependendo da gravidade da falta;
2.4 – Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município nos casos de 
falta grave, com comunicação aos respectivos registros cadastrais;
 
3 – A aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº. 
8.666/1993 não exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato 
ensejar. 
 
IX – DA RESCISÃO: 
  
1 – O presente instrumento poderá ser rescindido, de pleno direit
interpelação judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 
79 da Lei Federal nº. 8.666/1993, bem como os estabelecidos abaixo:

itura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
 Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

A fiscalização dos serviços pela Prefeitura não exime, nem diminui a completa
responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas

Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento do objeto, o 
departamento correspondente adotará as providências legais cabíveis, inclusive à 
aplicação de penalidade, conforme o caso. 

A adjudicatária deverá permitir à fiscalização livre acesso a dados e elementos 
pertinentes ao objeto contratado. 

À Prefeitura é reservado o direito de solicitar a imediata substituição do objeto, que
não se apresentar em boas condições de uso ou estiverem em desacordo com as
especificações técnicas. As eventuais substituições durante o contrato deverão ser feitas
no padrão equivalente ou superior ao estipulado, sem qualquer ônus adicional.

DAS PENALIDADES: 

As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei 
Federal nº. 8.666/1993 aplicam-se ao presente instrumento, no que couber. 

Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pe
inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a 
infração cometida, sendo garantida a defesa prévia: 

Multa, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso:
Pelo atraso injustificado do fornecimento do objeto ou prestação de serviços, 

correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez 
por cento) do valor total contratado; 

Após o período máximo de 10 dias sem que sejam executados os serviços, 
á o descumprimento parcial do contrato; 

Sem prejuízo, havendo inexecução total na execução do objeto deste certame, a 
Contratada ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente a 30% (trinta por cento) 

A recusa injustificada da empresa vencedora e, depois de decorridos os 05 
(cinco) dias mencionados para assinatura do instrumento contratual, bem como a recusa 
da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços no prazo previsto neste 
Edital, caracterizará o descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, 

a ao pagamento de multa equivalente àquela estipulada no item 

Suspensão do direito de participar de licitações realizadas pelo Município, pelo 
prazo de até 3 (três) anos, dependendo da gravidade da falta; 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município nos casos de 
falta grave, com comunicação aos respectivos registros cadastrais; 

aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº. 
8.666/1993 não exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato 

O presente instrumento poderá ser rescindido, de pleno direito, independente de 
interpelação judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 
79 da Lei Federal nº. 8.666/1993, bem como os estabelecidos abaixo: 
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diminui a completa 
responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservância ou omissão às cláusulas 

Verificada a ocorrência de irregularidades no fornecimento do objeto, o 
bíveis, inclusive à 

A adjudicatária deverá permitir à fiscalização livre acesso a dados e elementos 

do objeto, que 
não se apresentar em boas condições de uso ou estiverem em desacordo com as 
especificações técnicas. As eventuais substituições durante o contrato deverão ser feitas 

l. 

As disposições gerais e especiais previstas nos artigos 81 a 85 e 89 a 99 da Lei 

Pelo inadimplemento de qualquer condição deste instrumento, ou pela sua 
inexecução total ou parcial, a Prefeitura aplicará as seguintes sanções, de acordo com a 

Multa, com seu valor descontado mediante recibo de depósito (RD) ou aviso: 
Pelo atraso injustificado do fornecimento do objeto ou prestação de serviços, 

correspondente a 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso, limitado a 10% (dez 

executados os serviços, 

Sem prejuízo, havendo inexecução total na execução do objeto deste certame, a 
Contratada ficará sujeita ainda a aplicação de multa equivalente a 30% (trinta por cento) 

A recusa injustificada da empresa vencedora e, depois de decorridos os 05 
(cinco) dias mencionados para assinatura do instrumento contratual, bem como a recusa 

azo previsto neste 
Edital, caracterizará o descumprimento integral das obrigações assumidas na proposta, 

a ao pagamento de multa equivalente àquela estipulada no item 

realizadas pelo Município, pelo 

Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o Município nos casos de 

aplicação das penalidades previstas neste instrumento e na Lei Federal nº. 
8.666/1993 não exonera a inadimplente de eventual ação por perdas e danos que seu ato 

o, independente de 
interpelação judicial, sem qualquer ônus à Prefeitura, nos casos elencados no artigo 78 e 
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1.1. A Contratada falir, entrar em concordata, dissolução ou liquidação;
1.2. Transferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução do contrato 
sem a prévia anuência e autorização da Prefeitura;
1.3. Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem a devida 
comprovação de força maior; 
1.4. Não cumprimento de determinação deste instrumento.
 
2 – Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
3 – Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de desconta
pagamentos devidos à Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, 
sendo que o saldo restante será creditado em favor dela.
 
X – DO REGIME JURÍDICO:
O presente instrumento é regido pela pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/1993 e
suas alterações, Decretos Municipais 2.268/05, 2.283/05 e 2.279/05.
 
XI – DO FORO: 
As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Itanhaém, Estado de São 
Paulo, para as questões que surgirem durante a execução desta Ata, que não forem 
resolvidas amigavelmente, com expressa renúncia de qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
 
E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam a presente em 4 (quatro) vias de igual 
teor, na presença de 2 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta
os efeitos legais. 
 
 

_____________________________________________
Marco Aurélio Gomes dos Santos

 
_______________________________
ADJUDICATÁRIA 
 
Testemunhas: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

1: ____________________________
Nome: 
RG: 
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A Contratada falir, entrar em concordata, dissolução ou liquidação; 
ransferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução do contrato 

sem a prévia anuência e autorização da Prefeitura; 
Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem a devida 

 
rimento de determinação deste instrumento. 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de desconta
pagamentos devidos à Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, 
sendo que o saldo restante será creditado em favor dela. 

DO REGIME JURÍDICO: 
O presente instrumento é regido pela pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/1993 e
suas alterações, Decretos Municipais 2.268/05, 2.283/05 e 2.279/05. 

As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Itanhaém, Estado de São 
Paulo, para as questões que surgirem durante a execução desta Ata, que não forem 

migavelmente, com expressa renúncia de qualquer outro por mais 

E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam a presente em 4 (quatro) vias de igual 
teor, na presença de 2 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta

_____________________________________________ 
Marco Aurélio Gomes dos Santos 

Prefeito Municipal 

_______________________________ 

 

  

 
  

 

2: ____________________________
Nome: 
RG: 

: ____________________________ 
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ransferir no todo ou em parte as obrigações decorrentes da execução do contrato 

Atraso superior a 10 (dez) dias na execução do objeto contratual, sem a devida 

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 

Nos casos de rescisão, a Prefeitura se reserva ao direito de descontar dos 
pagamentos devidos à Contratada as despesas operacionais e multa correspondente, 

O presente instrumento é regido pela pelas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/1993 e 

As partes elegem especificamente o Fórum da Comarca de Itanhaém, Estado de São 
Paulo, para as questões que surgirem durante a execução desta Ata, que não forem 

migavelmente, com expressa renúncia de qualquer outro por mais 

E, por estarem, assim, de perfeito acordo, assinam a presente em 4 (quatro) vias de igual 
teor, na presença de 2 (duas) testemunhas, que também o assinam, para que surta todos 

2: ____________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM
CONTRATADO:  
CONTRATO Nº  
OBJETO:  
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paul
eletrônico; 
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, conform
o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diár
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais
conforme regras do Código de Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço 
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 
publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
 

Itanhaém,  de          de 
 
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: Marco Aurélio Gomes dos Santos
Cargo: Prefeito Municipal 
CPF: 192.900.488-59 RG: 24.682.841
Data de Nascimento: 05/08/1977
Endereço residencial completo: Rua Telmo Diz nº. 246
Itanhaém/SP CEP: 11740-000
E-mail institucional: prefeito@itanhaem.sp.gov.br
E-mail pessoal: marcoaurelio.prefeito@gmail.com
Telefone(s): (13) 3421-1618 
Assinatura:______________________________________________________
 
Responsáveis que assinaram o ajuste:
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
Contratos 

E: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

Estamos CIENTES de que: 

o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 
Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com 
o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diár
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais
conforme regras do Código de Processo Civil; 

Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de 
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

nos por NOTIFICADOS para: 

os atos do processo até seu julgamento final e consequente 

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

Itanhaém,  de          de 2020. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: Marco Aurélio Gomes dos Santos 

59 RG: 24.682.841-9 SSP/SP 
Data de Nascimento: 05/08/1977 
Endereço residencial completo: Rua Telmo Diz nº. 246- casa 10 – Vila São Paulo, 

000 
mail institucional: prefeito@itanhaem.sp.gov.br 
mail pessoal: marcoaurelio.prefeito@gmail.com 

Assinatura:______________________________________________________

Responsáveis que assinaram o ajuste: 
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o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de 
o, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no 

e dados abaixo indicados, em consonância com 

além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário 
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, 

ou telefones de 

os atos do processo até seu julgamento final e consequente 

Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, 

Vila São Paulo, 

Assinatura:______________________________________________________ 
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Pelo CONTRATANTE: 
Nome:  
Cargo:  
CPF:     RG:  
Data de Nascimento:  
Endereço residencial completo: 
E-mail institucional:  
E-mail pessoal:  
Telefone(s):  
Assinatura: ______________________________________________________
 
 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: _________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: _________________
 
 
 

 

itura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
 Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

Endereço residencial completo:  

Assinatura: ______________________________________________________

_________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________

mail institucional ________________________________________________
mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
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Assinatura: ______________________________________________________ 

_________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

_____________________ 
mail institucional ________________________________________________ 
mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 
_____________________________________ 



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração

Departamento de
Av. Washington Luiz, 75 – Centro – 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO 
JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, MODIFICATIVO OU 
COMPLEMENTAR 
ORGÃO OU ENTIDADE: PREFEITURA MU
TERMO DO CONTRATO Nº
PROCESSO ADMINISTRATIVO
MODALIDADE:  
OBJETO CONTRATADA  
 
Responsável da Prefeitura 
Nome   
Cargo  
RG. N°/ CPF  

Data de 
Nascimento 

 

Endereço 
Residencial 

 

Endereço 
Comercial 

 

Telefone  
e.mail pessoal  
e.mail 
comercial 

 

 
Responsável da Contratada 
Nome   
Cargo  
RG. N°/ CPF  

Data de 
Nascimento 

 

Endereço 
Residencial 

 

Endereço 
Comercial 

 

Telefone  
e.mail pessoal  
e.mail 
comercial 

 

 

itura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
 Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

RESOLUÇÃO N° 02/2008 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO 
JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, MODIFICATIVO OU 

: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM 
Nº  

PROCESSO ADMINISTRATIVO  

 

 

 

 

 

itura Municipal de Itanhaém 

www.itanhaem.sp.gov.br 

58 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU CONTRATO OU ATO 
JURÍDICO ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, MODIFICATIVO OU 

 



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração

Departamento de
Av. Washington Luiz, 75 – Centro – 

 

DECLARAÇÃO DE DOCUME

CONTRATANTE:PREFEITURA 
CNPJ Nº: 46.578.498/0001-75
CONTRATADA: 
 CNPJ Nº:  
CONTRATO N°  
DATA DA ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 
OBJETO:  
VALOR (R$):  
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais docu
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
 
 

Itanhaém, de                d
 
 
RESPONSÁVEL: 

 

itura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
 Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM 
75 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, 

se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

Itanhaém, de                de 2020. 
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-SP 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as 
mentos originais, atinentes à correspondente licitação, 

se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração

Departamento de
Av. Washington Luiz, 75 – Centro – 

 

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
 

DECLARAÇÃO DE HABILI

(esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes, juntamente com o 

A empresa 
_________________________________________________
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação. 
 

 
 
 
 
 

(cidade), ____de _________________ de 
 
 
 
 

____________________________________________________
(assinatura e identificação do responsável legal p

Nome : 
R.G. : 
Cargo: 

 

itura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
 Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

(esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes, juntamente com o 

credenciamento) 

 

 

 
A empresa 
________________________________________________________________ declara, 
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.  

(cidade), ____de _________________ de 2020. 

____________________________________________________ 
(assinatura e identificação do responsável legal pela licitante) 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

(esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes, juntamente com o 

A empresa 
_______________ declara, 

 



Prefeitura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração

Departamento de
Av. Washington Luiz, 75 – Centro – 

 

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 

DECLARAÇÃO DE MICROE

(esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes, juntamente com o 

 
A empresa 
________________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. ___________________, por intermédio de seu 
Representante Legal, Sr.(a) ___________________, portador(a) da Carteira de 
Identidade n.º___________________, inscrito no CPF/MF sob o 
n.o___________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital de PREGÃO
PRESENCIAL N.º ___/2020, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 

 
OBS: 1 ) Assinalar com um “X” a condição da e
 
1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei 

Complementar n.º 123,de 14/12/2006;
 
2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do 

artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006;
 
Caso assinalada a opção (1) ou (2), DECLA

empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º123, de 14 de dezembro de 2006.

 
 
(cidade), ____de _________________ de 
 
 

_____________________________ 
Representante legal   
Nome:    
RG:    
CPF:    

 
1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da 
veracidade da mesma e implicará no tratament
Complementar n.º 123/2006. 

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades 
previstas neste Edital, bem como, às demais sanções penais cab

itura Municipal de Itanhaém
Secretaria de Administração 

Departamento de Suprimentos 
 Itanhaém – Cep: 11.740-000 – Tel (13) 3421-1600 – www.itanhaem.sp.gov.br

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

 

(esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes, juntamente com o 

credenciamento) 

A empresa 
________________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. ___________________, por intermédio de seu 
Representante Legal, Sr.(a) ___________________, portador(a) da Carteira de 

___________, inscrito no CPF/MF sob o 
n.o___________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital de PREGÃO

, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

OBS: 1 ) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º 123,de 14/12/2006; 

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do 
artigo 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006; 

Caso assinalada a opção (1) ou (2), DECLARA ainda, que a 
empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar n.º123, de 14 de dezembro de 2006. 

(cidade), ____de _________________ de 2020. 

_____________________________   _____________________________
   Contador  
   Nome: 
   RG: 
   CPF: 

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da 
veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na Lei 

 
2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades 
previstas neste Edital, bem como, às demais sanções penais cabíveis. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU 

PEQUENO PORTE 

(esta declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes, juntamente com o 

A empresa 
________________________________________________________________, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n. ___________________, por intermédio de seu 
Representante Legal, Sr.(a) ___________________, portador(a) da Carteira de 

___________, inscrito no CPF/MF sob o 
n.o___________________, DECLARA, para fins do disposto no Edital de PREGÃO 

, sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 

1. ( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei 

2. ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do 

RA ainda, que a 
empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

_____________________________ 

1) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da 

o diferenciado previsto na Lei 

2) A DECLARAÇÃO de enquadramento como Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte falsa ou inverídica sujeitará a licitante às penalidades 


