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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021 

Processo Administrativo nº 0902015/2021 

 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES-ALAGOAS, sediada na Praça José 

Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das Flores/AL, 57.442-000, por meio do Pregoeiro 

e equipe de apoio designados pela Portaria nº 024/2021 de 08 de janeiro de 2021, , 

realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo menor preço por lote de itens, nos termos da Lei nº 10.520, de 

17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto nº 

1.424, de 22 de agosto de 2003, do Decreto nº 29.342, de 28 de novembro de 2013, 

Decreto Municipal nº 008 de 08 de janeiro de 2021, Decreto da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as 

exigências estabelecidas neste Edital.  

Data da sessão: 08/11/2021  

Horário: 09:00h  

Local: www.licitacoes-e.com.br 

 

1.        DO OBJETO  

1.1. O objeto da presente licitação é a é o registro de preços para futura e eventual 

contratação de empresa especializada no fornecimento de Projeto Pedagógico – 

Laboratórios Multidisciplinares (Ensino Fundamental I e II), visando atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Olho d’Água das Flores/AL, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 

anexos.  

 

2.     DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS PARTICIPANTES E DA ADESÃO  

2.1. O órgão gerenciador será a PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS 

FLORES-ALAGOAS.  

2.2. São participantes todos os órgãos e entidades que compõe a Administração do 

Município de Olho D’Água das Flores. 

2.3. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por 

qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do 

certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente 

justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 

estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 009/2021..  
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2.4. Caberá ao fornecedor registrado na Ata de Registro de Preços, observadas as 

condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que 

este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o 

órgão gerenciador e órgãos participantes.  

2.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 

exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do 

instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes.  

2.6. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do 

quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão 

gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 

participantes que eventualmente aderirem.  

2.7. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança 

do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a 

aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias 

contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

2.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar 

a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de 

Registro de Preços.  

  

3.        DO CREDENCIAMENTO  

3.1. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do 

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão.  

3.2. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 

cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta 

licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, 

ainda que por terceiros.  

3.3. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente 

ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.  

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  

4.1. Poderão participar do Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular, na forma do 

Art. 9º do Decreto Municipal nº 008/2021 de 08 de janeiro de 2021. 
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4.1.1. Nesta licitação não será destinado cota de participação de ME/EPP, pelo fato 

da aplicação dos benefícios materiais previstos nos Arts. 47 e 48, da Lei 

complementar nº 123, de 2016, com redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 

2014, não será vantajoso para administração no caso em tela, por se tratar de 

aquisição de veículos automotores, onde seu fracionamento prejudicara a eficiência na 

padronização e na execução do contrato, desta forma art. 48,III define tal situação. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 

123, de 2006. 

 4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:  

4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente;  

4.3.2. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;  

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

1993;  

4.3.4. Que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de 

credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;  

4.3.5. Que estejam reunidas em consórcio.  

4.3.6. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação. 

4.3.7. Empresa penalizada na forma do art. 87 e 88 da Lei 8.666/93; 

4.4. Como condição para habilitação no Pregão, a licitante anexará exclusivamente 

por meio do sistema, sob pena de inabilitação, em papel timbrado, assinado e com 

carimbo do CNPJ, as seguintes declarações: 

4.4.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 

arts. 42 a 49; 

4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

4.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
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4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.6. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso 

III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.7. que cumpre a Cota de Aprendizagem, conforme art. 429 da Consolidação das 

Leis do Trabalho; 

4.4.7.1. para fins de comprovação da veracidade das informações que trata o item 

anterior, poderá, a critério do Pregoeiro, ser exigida a última informação do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados, ou Sistema de Escrituração Digital das 

Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – esocial, e do número de 

contratação de jovens aprendizes; 

4.4.8. que está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao 

número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas 

na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991. 

4.4.9. que o proprietário da empresa (proponente) ou o profissional autônomo (se for o 

caso) não são cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentesco de 1º, 2º ou 3º 

graus com os colaboradores e servidores da administração pública direta e indireta 

deste município (Súmula Vinculante 13/STF); 

4.4.10. que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade 

socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em 

conformidade com a IN 01/2010-SLTI. 

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o 

licitante às sanções previstas em lei e no Edital. 

 

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

5.1. Os licitantes encaminharão, sob pena de desclassificação, exclusivamente por 

meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no 

edital, proposta em anexo com a descrição do objeto ofertado, contendo marca e/ou 

fabricante, modelo, procedência e o preço unitário e total dos itens e do lote, até a data 

e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

5.1.1. As declarações que tratam o item 4.4. deverão ser encaminhadas 

concomitantemente com a documentação de habilitação e a proposta comercial, 

exclusivamente por meio do sistema, sob pena de inabilitação; 
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5.1.2. Os envios que tratam os itens anteriores, serão permitidos através de link para 

acesso em nuvem, desde que o mesmo não tenha qualquer restrição de acesso tanto 

para a Comissão quanto para os demais licitantes; 

5.1.2.1.Sob hipótese alguma serão aceitos documentos anexados após o dia e horário 

previsto para abertura da sessão.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos 

neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante 

a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

5.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a 

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

5.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre 

as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

5.7. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, em campo 

próprio no sistema eletrônico, com as seguintes informações: 

6.1.2. Valor total do objeto/serviço;  

6.1.3. Marca (quando couber); 

6.1.4. Fabricante (quando couber); 

6.1.5. Descrição detalhada do objeto; 

6.1.6. Quando o campo próprio do sistema for insuficiente para o preenchimento das 

informações, o detalhamento deverá ser feito na proposta anexa ao sistema;  

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada.  

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
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direta ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o 

preenchimento do modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme 

anexo deste Edital;  

6.4. A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos 

variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com 

o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do 

artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.  

6.5. Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos que favoreça a Contratada, este será revertido como lucro durante a 

vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a eventual 

prorrogação contratual.  

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

da data de sua apresentação. 

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

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas; 

6.7.1. 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 públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

7.   DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES  

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante antes da 

fase de lances. 
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7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do 

seu recebimento e do valor consignado no registro.  

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

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado 

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de 

desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, 

com lance final e fechado. 

7.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, 

após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 

que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por 

cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 

minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.10.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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7.12. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance 

fechado atender às exigências de habilitação. 

7.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 

que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  

7.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por 

tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente 

após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos 

participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

7.17. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste 

Edital e seus anexos.  

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

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e 

empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a 

verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O 

sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno 

porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, 

se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim 

de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto nº 8.538, de 2015. 

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor 

proposta ou melhor lance  serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar 

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a 

comunicação automática para tanto. 

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais 

licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele 

intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do 

mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
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7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 

subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

7.24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em 

relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente 

entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.  

7.25. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 

seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto 

e fechado. 

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.26.1. no pais; 

7.26.2. por empresas brasileiras;  

7.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia 

no País; 

7.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 

negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

7.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 

(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
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8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do 

preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do 

Decreto n.º 10.024/2019.  

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução 

Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena 

de desclassificação.  

8.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que 

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 

convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 

ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

8.4. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não 

aceitação da proposta.  

8.4.1. O prazo a que se refere o subitem anterior, trata apenas das diligências que por 

ventura o pregoeiro solicite, não se confunde com os prazos previstos no item 9.11 e 

do item 10.1. 

8.4.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio 

pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.4.2.1. Para comprovar a exequibilidade, o Pregoeiro poderá solicitar do licitante 

arrematante, contratos firmados com entes públicos ou privados e/ou Notas Fiscais 

emitidas com o prazo máximo de 01 (um) ano da data de abertura da sessão, de 

produtos iguais ou com características semelhantes aos do objeto da licitação. 

8.4.2.2. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro de que trata o item 8.4, poderá ser 

prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o 

prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

8.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a 

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
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8.5.1. O Pregoeiro convocará o licitante melhor colocado na ordem de classificação, e 

caso este não se manifeste no prazo máximo de 15 (quinze) minutos, será 

desclassificado. 

8.5.2. O prazo de que trata o item acima, poderá ser prorrogado por igual período a 

critério do Pregoeiro.  

8.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a 

nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta 

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção 

de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste 

Edital. 

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

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

8.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.8. Nos itens não exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e 

sociedades cooperativas, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o 

Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 

9. DA HABILITAÇÃO  

9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante 

detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será analisado o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação. Deverá o 

licitante, sob pena de inabilitação, enviar o seguinte: 

9.1.1. SICAF, a critério da licitante e caso a empresa possua cadastro; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União; 

9.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-

Geral da União; 

9.1.4. Cadastro das Empresas Inidôneas e Suspensas do Estado de Alagoas – CEIS, 

mantido pela Controladoria-Geral do Estado de Alagoas; 

9.1.5. Certidão Negativa de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça; 
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9.1.6. Certidão Negativa de Inabilitados, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU. 

9.1.7. Certidão Negativa de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – 

TCU. 

9.1.8. Certidão Negativa referente a procedimentos extrajudiciais em tramitação no 

Ministério Público Federal; 

9.1.8.1. A certidão que trata o item anterior será aceita com anotação, desde que não 

haja condenação transitada em julgado. 

9.1.9. Mesmo que a empresa não possua SICAF deverá enviar o solicitado nos itens 

acima e itens seguintes deste edital. 

9.2. Os cadastros deverão ser enviados em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, 

dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 

de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.3. Cabe única e exclusivamente ao licitante, a responsabilidade pela consulta e pelo 

envio das certidões e dos cadastros acima elencados.  

9.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por 

falta de condição de participação.  

9.5. Os licitantes que não estiverem cadastrados nos níveis habilitação jurídica, 

regularidade fiscal e trabalhista e qualificação econômico-financeira do Sistema de 

Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF deverão apresentar ou complementar a 

documentação a eles relativa.  

9.5.1. Devido a este município não operar seus pregões pelo sistema comprasnet e 

não ter acesso a esta plataforma, os documentos de que tratam os itens a seguir que 

não estiverem detalhados no SICAF deverão obrigatoriamente serem anexados ao 

sistema, sob pena de inabilitação. 

9.6. Habilitação jurídica:  

9.6.1. Cédula de identidade ou qualquer outro documento oficial com foto do 

representante legal da empresa; 

9.6.2. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

9.6.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 
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9.6.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

9.6.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos 

seus administradores; 

9.6.6. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos 

do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional 

de Registro do Comércio – DNRC; 

9.6.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, 

com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial 

ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede. 

9.6.8. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: 

decreto de autorização; 

9.6.9. Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial; 

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

consolidação respectiva. 

9.8. Regularidade fiscal e trabalhista: 

9.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

9.8.2. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 

quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União, por elas administrados);  

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

9.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos 

termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada pelo decreto-lei 

nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

9.8.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

9.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante;  

9.8.6.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais  

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 
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apresentação de declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, 

ou outra equivalente, na forma da lei. 

9.8.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante;  

9.8.7.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais 

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;  

9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de 

pequeno porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de  

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob 

pena de inabilitação. 

9.9. Qualificação Econômico-financeira: 

9.9.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 

9.9.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 

data de apresentação da proposta; 

9.9.2.1. No caso de licitação para fornecimento de bens para pronta entrega, não será 

exigido da microempresa, empresa de pequeno porte, nem da sociedade cooperativa 

enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro;  

9.9.2.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 

apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao 

período de existência da sociedade; 

9.9.3. Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 

iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

 Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG = ---------------------------------------------------------; 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
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 Ativo Total 

SG = ----------------------------------------------------------; 

 Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 

 Ativo Circulante 

LC = -----------------------;  

 Passivo Circulante 

9.9.4. Para cumprimento do disposto no item anterior, o balanço deverá vir 

acompanhado de um demonstrativo de cálculos dos índices acima requeridos, bem 

como assinado e carimbado por contabilista devidamente habilitado perante o 

Conselho Regional de Contabilidade – CRC, sendo que o balanço esteja devidamente 

registrado na junta.  

9.9.5. Patrimônio líquido ou capital social mínimo de 10% (dez por cento) em relação 

ao valor estimado da contratação para o lote, exigido somente no caso de a licitante 

apresentar resultado igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos índices acima 

exigidos, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da 

proposta na forma da Lei. 

9.10. Qualificação Técnica 

9.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, por meio da apresentação 

de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

9.10.2. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão 

dizer respeito a contratos executados com os seguintes aspectos: 

9.10.2.1. Características: fornecimento de materiais educacionais multidisciplinares 

compatíveis com os descritos no Anexo I do edital; 

9.10.2.2. Quantidades: no mínimo, 20% da quantidade do objeto licitado; 

9.10.2.3. Prazos: no mínimo, 50% (cinquenta por cento) superior ao prazo de entrega 
do objeto licitado.  

9.10.3. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 

legitimidade dos atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação, notas fiscais, endereço atual da 

contratante e local em que foram fornecidos os bens. 

9.11. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

http://www.olhodaguadasflores.al.gov.br/


 
 

CNPJ 12.251.468/0001-38 
Praça José Amorim, 118 – Centro – Olho D’Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000 

www.olhodaguadasflores.al.gov.br 

 

 

 

Processo N.º 0902015/2021 – Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Flores/AL 
Edital SRP P.E N.º 031/2021 – Lab. Multidisciplinares 

 Edital - Bens –  Participação Ampla sem cota 
Versão 2021 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via 

sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

9.11.1. Após ser declarado vencedor, o licitante arrematante deverá remeter os 

documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, em original, 

por qualquer processo de cópia reprográfica, autenticada por tabelião de notas, ou por 

servidor da Administração, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em 

órgão da imprensa oficial, para análise.  

9.11.2. O prazo para que documentação seja entregue na Comissão Permanente de 

Licitação será de 5 (cinco) dias úteis, contados após encerrado o prazo para o 

encaminhamento via e-mail;  

9.11.3. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos.  

9.12. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no 

que tange à regularidade fiscal, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período.  

9.12.1. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo 

facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, 

na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte 

ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será 

concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o 

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a 

continuidade da mesma.  

9.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 

estabelecido neste Edital.  

9.15. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, 

seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

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

 

10.         DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

10.1. A proposta final do licitante arrematante deverá ser enxada ao sistema e 

encaminhada para o e-mail cpl.odf@hotmail.com, no prazo de 02 (duas) horas sob 
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pena de desclassificação, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;  

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, 

para fins de pagamento;  

10.1.3. Conter descrição do serviço/objeto ofertado, marca/modelo (quando for o 

caso), valor unitário de cada item, valor total de cada item, valor global do lote e valor 

global da proposta; 

10.1.4. Propostas em desconformidade com os itens acima, serão desclassificadas e 

acarretarão em desclassificação do licitante. 

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso.  

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.  

10.3. A critério do Pregoeiro, o prazo que trata o item 10.1 poderá ser prorrogado 

desde que o licitante motive e justifique a necessidade da prorrogação e o faça antes 

que o prazo estabelecido anteriormente termine. 

 

11. DOS RECURSOS  

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de 

microempresa, empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de 

10 (dez) minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de 

forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por 

quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o 

recurso, fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso.  

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito.  

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias corridos para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 
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também pelo sistema eletrônico, em outros três dias corridos, que começarão a contar 

do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

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

aproveitamento.  

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, 

no endereço constante neste Edital.  

 

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que 

dele dependam. 

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o 

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, §1º da Lei Complementar nº 123, de 2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar 

a sessão reaberta. 

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

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no 

SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

13.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato 

do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

14.1. O adjudicatário, a critério da contratante, como condição para assinatura do 

Termo de Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5 (cinco)% do valor do 

Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, 
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conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as 

obrigações contratuais.  

14.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o 

pagamento de:  

14.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

14.2.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato;  

14.2.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;  

14.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 

adimplidas pela contratada.  

14.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária. 

14.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os 

eventos indicados acima;  

14.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a 

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.  

14.6. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de 

qualquer obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que for notificada.  

14.7. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 

seguintes hipóteses:  

14.7.1. Caso fortuito ou força maior;  

14.7.2. Alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;  

Descumprimento das obrigações pelo contratado decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela Contratante;  

14.8. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante.  

14.8.1.Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade 

que não as previstas neste item.  

14.9. Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas 

rescisórias decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da 

Contratada em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção 

dos respectivos contratos de trabalho.  

14.9.1. Caso a Contratada não logre efetuar uma das comprovações acima indicadas 

até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a Contratante 

poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas correspondentes 
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a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento direto das verbas rescisórias aos 

trabalhadores alocados na execução contratual, conforme obrigação assumida pela 

contratada. 

14.10. Será considerada extinta a garantia:  

14.10.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

14.10.2. No prazo de três meses após o término da vigência, caso a Contratante não 

comunique a ocorrência de sinistros.  

 

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 5 (cinco) 

dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de 

Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.  

15.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la 

para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 

meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da data de seu recebimento. 

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de 

Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado 

pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente 

aceito. 

15.3.1. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para 

o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do 

licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços 

registrados e demais condições. 

15.3.2.Será incluído na ata, sob a forma de anexo, o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor na 

sequência da classificação do certame. 

 

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

16.1.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será 

firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

16.1.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 
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convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, 

conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.  

16.1.3. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade 

para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, 

mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, 

para que seja assinado ou aceito no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de 

seu recebimento.  

16.1.4. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, 

por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.1.5. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à 

empresa adjudicada, implica o reconhecimento de que: 

16.1.6. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios 

ali estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

16.1.7. A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e 

seus anexos; 

16.1.8. A Contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas 

nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração 

previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei. 

16.2. Após a homologação da licitação, será firmado Termo de Contrato ou aceito  

instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização). A 

contratação terá prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, prorrogável 

na forma do art. 57, I, da Lei n° 8.666/93 

16.3. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao SICAF e aos 

demais cadastros previstos no subitem 9.1. do edital, para identificar eventual 

proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público. 

16.3.1. Na hipótese de irregularidade, a Contratada deverá regularizar a sua situação 

no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 

edital e anexos. 

16.4. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 

comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 

mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

16.5. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de 

habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de 

registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções e demais 

cominações legais cabíveis, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação das condições de habilitação, analisada a 
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proposta e eventuais documentos complementares e feita a negociação, assinar o 

contrato ou a ata de registro de preços. 

 

17. DO REAJUSTE 

17.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no 

Termo de Referência. 

 

18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

18.1. As regras acerca do recebimento do objeto e da fiscalização do contrato são as 

estabelecidas no Termo de Referência. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo 

de Referência. 

 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Pratica ato ilícito, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante ou a 

Contratada que:  

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

20.1.2. Não entregar a documentação exigida no edital; 

20.1.3. Apresentar documentação falsa; 

20.1.4. Causar o atraso na execução do objeto; 

20.1.5. Não mantiver a proposta; 

20.1.6. Falhar na execução do contrato; 

20.1.7. Fraudar a execução do contrato; 

20.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

20.1.9. Declarar informações falsas; e 

20.1.10. Cometer fraude fiscal. 

20.2. As sanções do subitem 20.1. também se aplicam aos integrantes do cadastro 

de reserva em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o 

compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela 

administração pública. 
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20.3. A prática de ato ilícito sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções 

administrativas, sem prejuízo da possibilidade de rescisão contratual, nos termos da 

Lei nº 10.520, de 2002, e do Decreto nº 68.119, de 2019: 

20.4. Impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e 

descredenciamento nos seus sistemas cadastrais de fornecedores, por prazo não 

superior a 5 (cinco) anos; e 

20.4.1. Multa. 

20.5. A multa pode ser aplicada isolada ou cumulativamente com as sanções de 

impedimento de licitar e contratar com o Estado de Alagoas e descredenciamento nos 

seus sistemas cadastrais de fornecedores, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis. 

20.6. Se, durante o processo de aplicação de sanção, houver indícios de prática de 

ato ilícito tipificado pela Lei nº 12.846, de 2013, como ato lesivo à administração 

pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade 

competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual 

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de 

Responsabilização – PAR.  

20.6.1. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Estadual resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

20.7. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados 

pela conduta do infrator, o Estado de Alagoas ou a Entidade poderá cobrar o valor 

remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

20.8. A aplicação de qualquer das sanções previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante ou à 

Contratada, observando-se o procedimento previsto no Decreto nº 68.119, de 2019, e 

subsidiariamente na Lei nº 6.161, de 2000. 

20.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

natureza e a gravidade do ato ilícito cometido, os danos que o cometimento do ato 

ilícito ocasionar aos serviços e aos usuários, a vantagem auferida em virtude do ato 

ilícito, as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes e os antecedentes do infrator, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

20.10. As sanções serão obrigatoriamente registradas no Cadastro das Empresas 

Inidôneas, Suspensas e Impedidas do Estado de Alagoas – CEIS. 

21. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  

21.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 

preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
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21.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 

resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 

21.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual 

ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última 

proposta individual apresentada durante a fase competitiva. 

21.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada 

nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não 

assine a ata ou tenha seu registro cancelado. 

 

22. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

22.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar o Edital. 

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

cpl.odf@hotmail.com, ou por petição dirigida ou protocolada na sede da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES-ALAGOAS situada na Praça José 

Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das Flores - AL. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da 

data de recebimento da impugnação. 

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização 

do certame. 

22.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para 

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, no 

endereço indicado no Edital. 

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais 

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

23. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

23.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
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transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.  

23.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.  

23.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação.  

23.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor 

da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

23.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  

23.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 

em dias de expediente na Administração.  

23.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, 

observados os princípios da isonomia e do interesse público.  

23.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.  

23.9. Os documentos que forem silentes no tocante ao prazo de validade, serão 

aceitos como válidos por um período de 60 (sessenta) dias contados da data de 

emissão dos mesmos. 

23.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico 

www.licitacoes-e.com.br, bem como poderá ser lido ou obtido na sala da Comissão 

Permanente de Licitações, situada na Praça José Amorim, 118, Centro, Olho D’Água 

das Flores - AL, Estado de Alagoas, de segunda a quinta-feira no horário das 08 às 

14horas e, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados.  

23.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

23.10.1. ANEXO I - Termo de Referência; 

23.10.2. ANEXO II – Especificações Técnicas; 

23.10.3. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços; 

23.10.4. ANEXO IV – Minuta de Contrato; 
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Anexo I – Termo de Referência 

 

1. OBJETO  
 
1.1. Contratação de empresa especializada no fornecimento de Projeto Pedagógico – 
Laboratórios Multidisciplinares (Ensino Fundamental I e II), visando atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Olho d’Água das Flores/AL. 
 
2. JUSTIFICATIVA  
 
2.1. Sabe-se que a educação é um direito social de grande importância para 
consolidação de um Estado Democrático de Direito. É um valor que alcança status de 
direito fundamental dentro do sistema jurídico brasileiro em face de sua relevância e 
pertinência de aplicação, no intuito de concretizar a idéia de construção do bem 
comum e de uma sociedade mais justa, podendo ser avaliada como uma necessidade 
básica para que se construa um mundo mais igualitário, promovendo em cada 
indivíduo, a compreensão de sua situação no tempo e no espaço, e 
consequentemente, a possibilidade de melhoria intelectual e social. 
 
2.2. A Constituição Federal de 1988 positivou a Educação como um direito social em 
seu artigo 6º, tratando desse importante assunto em várias partes do Ordenamento 
Pátrio. Aduzindo que a educação há de ser efetivada mediante uma série de 
prestações do Poder Público, sendo os Laboratórios Multidisciplinares uma despesa 
de manutenção e desenvolvimento do ensino. 
 
2.3. Os materiais são instrumentos pedagógicos de grande importância para a 
aprendizagem dentro do ambiente escolar e garantem aos alunos melhores condições 
de estudo e aos pais mais tranquilidade no orçamento familiar, promovendo a 
igualdade social entre os alunos e oferecendo mais segurança para os mesmos.  
 
2.4. A aquisição ora pretendida, tem como escopo suprir a necessidade da Secretaria 
Municipal de Educação concernente ao fornecimento do objeto em tela, os quais são 
de extrema necessidade para o aprendizado. 
 
2.5. O Plano Nacional de Educação – PNE, instituído através da Lei 13.005/2014, 
determina metas e diretrizes para a política educacional nacional, nesse sentido 
destacamos umas das suas diretrizes que consiste em: Melhoria na qualidade da 
educação e a valorização dos profissionais da educação. Essas diretrizes são 
traduzidas na Meta 7 do PNE: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as 
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 
atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. A Meta 7 orienta os municípios a 
“formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de 
qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio 
técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de 
professores e professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e 
ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da 
infraestrutura física da rede escolar”. 
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2.6. A resolução n° 04/2010 do Ministério da Educação, que trata no seu artigo 14, § 
3º A base nacional comum e a parte diversificada não podem se constituir em dois 
blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma dessas partes, mas devem 
ser organicamente planejadas e geridas de tal modo que as tecnologias de informação 
e comunicação perpassem transversalmente a proposta curricular, desde a Educação 
Infantil até o Ensino Médio, imprimindo direção aos projetos político-pedagógicos. 
 
2.7. As Competências Gerais da BNCC (BRASIL, 2017, p. 9) que abordam o uso da 
tecnologia: Competência Geral 1: Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a 
realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva; Competência Geral 2: Exercitar a curiosidade intelectual 
e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar 
hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com 
base nos conhecimentos das diferentes áreas; Competência Geral 5: Compreender, 
utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, 
significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) 
para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, 
resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal coletiva. 
 
2.8. Em cumprimento às orientações dos documentos legais acima citados, o 
município de Olho d’Água das Flores/AL, justifica o presente termo de referência para 
aquisição do objeto em tela para a utilização dos alunos e professores. 
 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES  
 
3.1. Para efeito das especificações consideram-se os itens descritos em anexo; 
 
3.2. As especificações contidas no referido anexo, são especificações mínimas 
sugeridas. 
 
4. MODALIDADE DA LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO  
 
4.1 A aquisição dar-se-á pela modalidade licitatória denominada pregão, em sua forma 
eletrônica, tendo como critério de julgamento e classificação das propostas, o menor 
preço global, observadas as especificações técnicas definidas neste Termo de 
Referência.  
 
5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
5.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência 
correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Esporte do Município de Olho d’Água das 
Flores/AL. 
 
5.2. Quando da contratação, para fazer face à despesa, será emitida Declaração do 
Ordenador da Despesa de que a mesma tem adequação orçamentária e financeira 
com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com o Plano Plurianual e com a Lei de 
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Diretrizes Orçamentárias, acompanhada da Nota de Empenho expedida pelo setor 
contábil do Órgão ou Entidade interessado. 
 
6. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E OU ENTREGA DOS 
OBJETOS 
 
6.1. A quantidade é para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Turismo e Esporte do Município de Olho d’Água das Flores/AL, localizada na 
Praça Padre José de Souza Leite, nº 60 – Centro - Olho d’Água das Flores/AL, Cep: 
57.442-000 e será entregue de conforme autorização de fornecimento, sempre que 
solicitado formalmente. 
 
6.2. A empresa contratada deverá se responsabilizar ao perfeito cumprimento do 
objeto contratado, devendo estar inclusos no preço proposto, todas as despesas com 
materiais, alimentação, mão de obra, fretes, embalagens, seguros, impostos, taxas, 
tarifas, encargos socais e trabalhistas e demais despesas necessárias à 
perfeitaexecução dos serviços pela Contratada. 
 
6.3. A garantia dos Objetos/Materiais deverão ser de no mínimo 1 (um) ano, contados 
a partir da data de atesto do seu recebimento, sempre prevalecer a de fábrica e 
semaior for essa em detrimento daquela. 
 
6.4. A Contratada deverá executar a entrega dos objetos de acordo com a solicitação 
da Contratante, através de ordens de fornecimento, consubstanciadas em ofícios, que 
deverão conter data de expedição, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, 
preços unitário e total, carimbo e assinatura do responsável pela requisição. 
 
6.5. O prazo para entrega dos objetos deveram ser de até 20 (vinte) dias, a partir da 
data da autorização de fornecimento. 
 
6.6. Sob alegação nenhuma será concedida prorrogação dos prazos de entregas. 
 
6.7. Em hipótese alguma será admitida alteração das especificações técnicas, sem 
que haja concordância expressa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Turismo e Esporte. 
 
6.8. Os itens deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Turismo e Esporte, em hora e dia estabelecido a sua solicitação. 
 
7. DA HABILITAÇÃO  
 
7.1. A contratada deverá apresentar no mínimo um atestado assinado e carimbado 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove que já prestou 
serviços/objeto (executou) ou está executando entrega dos itens referentes aos itens 
arrematados, de maneira satisfatória ao que lhe foram contratados.  
 
8. DAS OBRIGAÇÕES  
 
8.1. São obrigações da CONTRATANTE:  
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a) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 
com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta e ou cotação; 
 
b) exercer o acompanhamento e a fiscalização da entrega do objeto, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 
asprovidências cabíveis; 
 
c) notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso 
da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
d) pagar à Contratada o valor resultante da entrega do objeto, no prazo econdições 
estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
e) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 
fornecida pela Contratada. 
 
8.2. São obrigações da CONTRATADA:  
 
a) assinar o Contrato em até 5 (cinco) dias contados da convocação para 
suaformalização pela Contratante (há não ser pronta entrega). 
 
b) atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência e saldos contidos nesse 
Termo de Referência; 
 
c) entregar o objeto deste Termo de Referência dentro do prazo estabelecido, 
mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente preenchida, constando 
detalhadamente as informações necessárias, conforme proposta da 
empresavencedora; 
 
d) assumir a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, fiscais, previdenciários 
ecomerciais resultantes da execução do contrato; 
 
e) executar o objeto do contrato nas condições pactuadas neste documento; 
 
f) providenciar a correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela 
Contratante na entrega do objeto; 
 
g) responder por danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do contrato; 
 
h) acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamaçõesformuladas; 
 
i) manter todas as condições de habilitação aferidas no processo de 
contrataçãodurante a vigência do contrato; 
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j) cumprir as demais disposições contidas neste Termo de Referência. 
 
9. DO PAGAMENTO  
 
9.1. O pagamento será efetuado pela Contratante, de acordo com o quantitativo 
efetivamente fornecido, através de depósito/transferência bancário em conta corrente 
fornecida pela contratada, em até 30 (trinta) dias, contados da apresentação de 
requerimento, nota fiscal, recibo e certidões necessárias, devidamente analisadas e 
atestadas pelo servidor designado pela Contratante.  
 
9.2. Havendo erro na Fatura/Nota Fiscal/Recibo, ou outra circunstância que desaprove 
a liquidação, o pagamento será sustado, até que sejam tomadas as medidas 
saneadoras necessárias.  
 
9.3. Os pagamentos podem ser realizados com recursos próprios e/ou com recursos 
de convênios.  
 
10. DA CONTRATAÇÃO  
 
10.1. O termo de contrato será substituído por Nota de Empenho e/ou por Ordem de 
Fornecimento (quando for o caso).  
 
10.2. O prazo para a contratada vencedora aceitar ou retirar a Nota de Empenho e /ou 
por Ordem de Execução é de 05 (cinco) dias, contados da convocação para a sua 
formalização, podendo ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas situações 
previstas no § 1º do art. 64 da Lei Federal nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da mesma lei.  
 
10.3. Decorridos os prazos acima citados e, não tendo a licitante vencedora 
comparecido ao chamamento, perderá o direito a contratação independentemente de 
sujeitar-se às penalidades do art. 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e autorizará a 
Contratante a examinar as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda 
ao edital, sendo esta, declarada vencedora.  
 
11. DA FISCALIZAÇÃO /ACOMPANHAMENTO  
 
11.1. A contratação será acompanhada e fiscalizada por servidor a ser designado pelo 
Gestor da Pasta.  
 
11.2. O fiscal da contratação terá, entre outras, as seguintes atribuições:  
 
a) expedir ordens de execução;  
 
b) acompanhar a entrega dos objetos/serviços mensurados no Termo de Referência;  
 
c) fiscalizar a contratação quanto à qualidade desejada e quantidades solicitadas;  
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d) comunicar à Contratada o descumprimento das obrigações assumidas e solicitar à 
Administração a aplicação de penalidades cabíveis.  
 
e) fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas 
às obrigações contratuais;  
 
f) atestar as notas fiscais relativas a prestações dos serviços para efeito de 
pagamentos; 
 
g) solicitar à Contratada e a seu preposto todas as providências necessárias ao bom e 
fiel cumprimento das obrigações. 
 
12. DAS SANÇÕES  
 
12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 
10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que:  
12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 
decorrência da contratação;   
 
12.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;   
 
12.1.3. Fraudar na execução do contrato;   
 
12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;   
 
12.1.5. Cometer fraude fiscal;   
 
12.1.6. Não mantiver a proposta;   
 
12.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 
administrativo;   
 
12.1.8. Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 
ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 
instrumentos contratuais;   
 
12.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
celebrados com a administração pública.   
 
12.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 
acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções 
previstas Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, 
observado o Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.   
 
12.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, a Contratada que:   
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12.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;   
 
12.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;   
 
12.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados.   
 
12.3.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 
Lei nº 6.161, de 2000.   
 
12.3.5. 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, observado o princípio da proporcionalidade.   
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
13.1. O Setor Técnico competente auxiliará o pregoeiro nos casos de pedidos de 
esclarecimentos, impugnações e análise de propostas. 
 

13.2. Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados 

através do(s) e-mail(s) cpl.odf@hotmail.com. 
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Anexo II – Especificação do Objeto 

 

LOTE 01 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quant 

01 
KIT DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
Unid 04 

Detalhamento do Kit (especificações mínimas sugeridas) 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quant 

01 Anel de Ferro, 70 Mm, com Mufa Unid 01 

02 Anel de Gravesande com Cabo Unid 01 

03 Banco Óptico Plano Unid 01 

04 Bastão de Vidro Unid 01 

05 Bússola 77MM Unid 01 

06 Condensador Liebig 200Mm Reto Unid 01 

07 Copo Béquer 250 Ml Unid 01 

08 Copo Béquer 50 Ml Unid 02 

09 Cronômetro Digital Manual Unid 01 

10 Dinamômetro 2 N Unid 01 

11 Disco de Newton Unid 01 

12 Erlenmeyer Graduado 250 Ml com Boca Estreita Unid 01 

13 Escova para Limpeza Unid 01 

14 Espátula com Cabo de Madeira, 22 X 120 Mm Unid 01 
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15 Espelho Plano 70 X 40 Mm Unid 02 

16 Fonte de Calor para Álcool Gel Unid 01 

17 Funil de Vidro, Haste 100 Mm Unid 01 

18 Funil de Vidro, Haste 20 Mm Unid 01 

19 Haste Inox de 500 Mm com rosca e fixador Unid 01 

20 Lâmina de Vidro, 26 X 76 Mm Unid 01 

21 Lamínula de Vidro, 22 X 22 Mm Unid 01 

22 Lupa Aumento 3 X com Cabo Unid 01 

23 Microscópio biológico monocular Unid 01 

24 Modelo de Arranjo Atômico com Mufas Básico Unid 01 

25 Mufa de Entrada Lateral, Braço 180 Mm e 3 esperas Unid 01 

26 Mufa Dupla 90º Unid 01 

27 Multímetro Digital com medidor de temperatura Unid 01 

28 Vasos Comunicantes de Giro Parcial com indicadores Unid 01 

29 Papel Filtro Circular Unid 01 

30 Papel Indicador Universal de Ph, Escala de 1 A 14 Unid 02 

31 Pera Insufladora Unid 01 

32 Pinça de Madeira para Tubo de Ensaio Unid 01 

33 Pinça para Copo com Pontas Revestidas Unid 02 

34 Pinças para Condensador 60 Mm Unid 01 
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35 Pipeta Pasteur, Graduada, 3 Ml e 150 Mm Unid 01 

36 Pisseta 250 Ml Unid 01 

37 Placa de Petri com tampa, 100 mm x 15 mm Unid 05 

38 Proveta Graduada, 25 Ml Unid 01 

39 Rolha com Artéria Excêntrica, 70 Mm Unid 01 

40 
Rolha Cônica em Borracha Branca, Diâmetro superior 
26mm 

Unid 04 

41 Rosa dos ventos, impressa, 200 x 145 m Unid 01 

42 Suporte para Vinte e Quatro Tubos de Ensaio Unid 01 

43 Tela para Aquecimento em Arame Unid 01 

44 Termômetro com Coluna Líquida de 10 A +110 º C Unid 01 

45 
Torso Humano Bissexual, abertura nas costas, 45cm e 
23 partes 

Unid 01 

46 Tripé Delta Médio com Sapatas Niveladoras Unid 01 

47 Tripé baixo para Tela de Aquecimento Unid 01 

48 Tubo de Ensaio 25 X 150 Mm Unid 04 

Material de acompanhamento do Aluno e Professor 

49 

Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de 
Ciências Livro com atividades relacionadas aos materiais 
listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento 
de crianças do 1º ano. 

Unid 100 

50 

Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de 
Ciências Livro com atividades relacionadas aos materiais 
listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento 
de crianças do 2º ano. 

Unid 100 

51 

Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de 
Ciências Livro com atividades relacionadas aos materiais 
listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento 
de crianças do 3º ano. 

Unid 100 
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52 

Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de 
Ciências Livro com atividades relacionadas aos materiais 
listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento 
de crianças do 4º ano. 

Unid 100 

53 

Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de 
Ciências Livro com atividades relacionadas aos materiais 
listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento 
de crianças do 5º ano. 

Unid 100 

54 
Livros do professor com conteúdo de apoio e lista de 
atividades. 

Unid 10 

ARMÁRIO 

55 

Armário. Armário confeccionado em aço carbono (SAE 
1008/1010) com acabamento pelo sistema de tratamento 
químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com 
banhos sucessivos a quente, com desengraxante, 
decapante, fosfatizante, passivador e pintura através do 
sistema eletrostático a pó hibrida com secagem em 
estufa a 200 º C com superfície lisa e uniforme com 
camada de tinta de espessura mínima de 70 micras. 
Contendo 02 portas laterais confeccionadas em chapa de 
aço (0,45 mm), 01 (um) fundo e 04 (quatro) bandejas 
superiores confeccionadas em chapa (0,4 mm) 
possuindo reforço tipo OMEGA em cada prateleira e no 
fundo. As bases deverão ser confeccionadas em chapa 
de aço SAE 1008/1010 com espessura mínima de 1,20 
mm dobradas em forma de "U" e rodapé em chapa de 
aço também 1,20 mm. Suporte: Armário será montado 
sobre 04 (quatro) rodízios em acrílico posicionado nas 
quatro extremidades do mesmo garantindo um rolar 
suave com capacidade de suportar 150 quilos por móvel, 
distribuídos uniformemente. Portas: 02 (unidades) 
confeccionadas em chapa de aço 0,45 mm deveram 
conter 03 (três) dobradiças em cada porta 
confeccionadas em chapa 1,20 mm, com 01 (um) reforço 
OMEGA por porta fixado de forma vertical confeccionado 
na chapa de aço 0,45 mm, 01 (um) puxador por porta 
confeccionado em polipropileno, 01 (um) fechadura em 
tambor cilíndrico com chave duplicada, possuindo 
travamento independente por porta. 
Painel divisor: 01(um) painel divisor confeccionado em 
chapa de aço 0,45 mm instalado na posição vertical 
pintado na cor do móvel possuindo sistema de 
regulagem das prateleiras através do sistema de 
cremalheira com regulagem de 05 em 05 centímetros em 
ambos os lados. 
Possuindo 1.98 cm Altura x 0.40 cm Profundidade. 
Prateleiras: 08 (oito) unidades de prateleiras 

Unid 01 
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confeccionadas em chapa de aço 0,45 mm pintadas na 
cor do móvel sendo 04 unidades por compartimento 
possuindo regulagem de 05 em 05 cm. Montagem: 
Estrutura do corpo, porta e reforços através do processo 
de solda. Cores: Toda a estrutura e bandejas em Cinza 
claro, Portas em cores variadas. Dimensões: 1.98 m 
(altura) x 0.90 m (Largura) x 0.40 m (Profundidade). 

 
 

LOTE 02 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quant 

01 
KIT DE LABORATÓRIOS DE CIÊNCIAS 

ENSINO FUNDAMENTAL II 
Unid 01 

Detalhamento do Kit (especificações mínimas sugeridas) 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quant 

01 Anel de Ferro, 70 Mm, com Mufa Unid 01 

02 Anel de Gravesande com Cabo Unid 01 

03 Banco Óptico Plano Unid 01 

04 Bastão de Vidro Unid 01 

05 Bússola 77MM Unid 01 

06 Condensador Liebig 200Mm Reto Unid 01 

07 Copo Béquer 250 Ml Unid 01 

08 Copo Béquer 50 Ml Unid 02 

09 Cronômetro Digital Manual Unid 01 

10 Dinamômetro 2 N Unid 01 

11 Dinamômetro 5 N Unid 01 
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12 Dinamômetro Tubular 10 N Unid 01 

13 Disco de Newton Manual Unid 01 

14 Erlenmeyer Graduado 250 Ml com Boca Estreita Unid 01 

15 Escova para Limpeza Unid 01 

16 Espátula com Cabo de Madeira, 22 X 120 Mm Unid 01 

17 Espelho Plano 70 X 40 Mm Unid 02 

18 Esqueleto com suporte 85 cm Unid 01 

19 Fonte de Calor para Álcool Gel Unid 01 

20 Funil de Vidro, Haste 100 Mm Unid 01 

21 Funil de Vidro, Haste 20 Mm Unid 01 

22 Haste Inox de 500 Mm com rosca e fixador Unid 01 

23 Lâmina de Vidro, 26 X 76 Mm Unid 01 

24 Lamínula de Vidro, 22 X 22 Mm Unid 01 

25 Lupa Aumento 3 X com Cabo Unid 01 

26 Microscópio biológico monocular Unid 01 

27 Modelo de Arranjo Atômico com Mufas Básico Unid 01 

28 Mufa de Entrada Lateral, Braço 180 Mm e 3 esperas Unid 01 

29 Mufa Dupla 90º Unid 01 

30 Multímetro Digital com medidor de temperatura Unid 01 

31 Vasos Comunicantes de Giro Parcial com indicadores Unid 01 
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32 Papel Filtro Circular Unid 01 

33 Papel Indicador Universal de Ph, Escala de 1 A 14 Unid 02 

34 Pera Insufladora Unid 01 

35 Pinça de Madeira para Tubo de Ensaio Unid 01 

36 Pinça para Copo com Pontas Revestidas Unid 02 

37 Pinças para Condensador 60 Mm Unid 01 

38 Pipeta Pasteur, Graduada, 3 Ml e 150 Mm Unid 01 

39 Pisseta 250 Ml Unid 01 

40 Placa de Petri com tampa, 100 mm x 15 mm Unid 05 

41 
Plano inclinado standard metálico, articulável, escala 
lateral 0 a 430 mm 

Unid 01 

42 Proveta Graduada, 25 Ml Unid 01 

43 Rolha com Artéria Excêntrica, 70 Mm Unid 01 

44 
Rolha Cônica em Borracha Branca, Diâmetro superior 
26mm 

Unid 04 

45 Rosa dos ventos, impressa, 200 x 145 m Unid 01 

46 Suporte para Vinte e Quatro Tubos de Ensaio Unid 01 

47 Tela para Aquecimento 10cm Unid 01 

48 Termômetro com Coluna Líquida de 10 A +110 º C Unid 01 

49 
Torso Humano Bissexual, abertura nas costas, 45cm e 23 
partes 

Unid 01 

50 Tripé Delta Médio com Sapatas Niveladoras Unid 01 

51 Tripé baixo para Tela de Aquecimento Unid 01 
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52 Tubo de Ensaio 25 X 150 Mm Unid 04 

Material de acompanhamento do Aluno e Professor 

53 

Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de 
Ciências Livro com atividades relacionadas aos materiais 
listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento 
de crianças do 6º ano. 

Unid 100 

54 

Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de 
Ciências Livro com atividades relacionadas aos materiais 
listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento 
de crianças do 7º ano. 

Unid 100 

55 

Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de 
Ciências Livro com atividades relacionadas aos materiais 
listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento 
de crianças do 8º ano. 

Unid 100 

56 

Grande enciclopédia do Ensino dos Laboratórios de 
Ciências Livro com atividades relacionadas aos materiais 
listados anteriormente. Voltado para o desenvolvimento 
de crianças do 9º ano. 

Unid 100 

57 
Livros do professor com conteúdo de apoio e lista de 
atividades. 

Unid 08 

ARMÁRIO 

58 

Armário. Armário confeccionado em aço carbono (SAE 
1008/1010) com acabamento pelo sistema de tratamento 
químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com 
banhos sucessivos a quente, com desengraxante, 
decapante, fosfatizante, passivador e pintura através do 
sistema eletrostático a pó hibrida com secagem em estufa 
a 200 º C com superfície lisa e uniforme com camada de 
tinta de espessura mínima de 70 micras. Contendo 02 
portas laterais confeccionadas em chapa de aço (0,45 
mm), 01 (um) fundo e 04 (quatro) bandejas superiores 
confeccionadas em chapa (0,4 mm) possuindo reforço 
tipo OMEGA em cada prateleira e no fundo. As bases 
deverão ser confeccionadas em chapa de aço SAE 
1008/1010 com espessura mínima de 1,20 mm dobradas 
em forma de "U" e rodapé em chapa de aço também 1,20 
mm. Suporte: Armário será montado sobre 04 (quatro) 
rodízios em acrílico posicionado nas quatro extremidades 
do mesmo garantindo um rolar suave com capacidade de 
suportar 150 quilos por móvel, distribuídos 
uniformemente. Portas: 02 (unidades) confeccionadas em 
chapa de aço 0,45 mm deveram conter 03 (três) 
dobradiças em cada porta confeccionadas em chapa 1,20 
mm, com 01 (um) reforço OMEGA por porta fixado de 
forma vertical confeccionado na chapa de aço 0,45 mm, 

Unid 01 
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01 (um) puxador por porta confeccionado em 
polipropileno, 01 (um) fechadura em tambor cilíndrico com 
chave duplicada, possuindo travamento independente por 
porta. 
Painel divisor: 01(um) painel divisor confeccionado em 
chapa de aço 0,45 mm instalado na posição vertical 
pintado na cor do móvel possuindo sistema de regulagem 
das prateleiras através do sistema de cremalheira com 
regulagem de 05 em 05 centímetros em ambos os lados. 
Possuindo 1.98 cm Altura x 0.40 cm Profundidade. 
Prateleiras: 08 (oito) unidades de prateleiras 
confeccionadas em chapa de aço 0,45 mm pintadas na 
cor do móvel sendo 04 unidades por compartimento 
possuindo regulagem de 05 em 05 cm. Montagem: 
Estrutura do corpo, porta e reforços através do processo 
de solda. Cores: Toda a estrutura e bandejas em Cinza 
claro, Portas em cores variadas. Dimensões: 1.98 m 
(altura) x 0.90 m (Largura) x 0.40 m (Profundidade). 

 

LOTE 03 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quant 

01 
KIT DE LABORATÓRIOS DE MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
Unid 04 

Detalhamento do Kit (especificações mínimas sugeridas) 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quant 

01 

Ábaco de Pinos e Ábaco para Decimais em Plástico. 
Ábaco vertical contendo cinco pinos de madeira e 50 argolas 
em plástico, sendo 10 vermelhos, 10 amarelos, 10 azuis, 10 
brancos e 10 verdes. Dimensões (LxCxA): 7x22,5x9,5cm. 
Acondicionado em embalagem reutilizável de prático 
manuseio. Com apostila com instruções de utilização para 
professor 

Unid 05 

02 

Barrinhas coloridas de Cuisenaire com prancha plástica. 
Barrinhas confeccionados em EVA 4 mm de 10 cores e 
comprimentos diferentes (variando 1cm cada cor). 
Acompanha prancha plástica impressa de aproximadamente 
15x15cm. Acondicionado em embalagem reutilizável de 
prático manuseio. Vem com apostila com instruções de 
utilização para professor. 

Unid 10 

03 

Cubos de Encaixe (Linked Cubes). Conjunto de 100 cubos 
em plástico em 10 cores sortidas de tamanho 2 cm que se 
conectam entre si e permitem formar desde figuras espaciais 
complexas até atividades fundamentais de contagem, 

Unid 05 
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classificação etc. Acondicionado em embalagem reutilizável 
de prático manuseio 

04 

Dominó de Frações. Análogo ao jogo tradicional de dominó 
com 28 peças confeccionados em EVA 4 ou 5 mm, divididas 
em duas partes exibindo de um lado representações de 
frações e do lado oposto os resultados em ordem diferente. 
Acondicionado em embalagem reutilizável de prático 
manuseio. Vem com manual de instruções. 

Unid 05 

05 

Fichas sobrepostas para Numeração 2 em 1. Fichas 
sobrepostas: Conjunto com 40 fichas em plástico que se 
sobrepõem facilmente para a leitura dos números, com 
numerias de 0-9, 10-90, 100-900 e 1000-9000. 
Fichas Sobrepostas Decimais: Conjunto com 40 fichas em 
plástico que se sobrepõem facilmente para a leitura dos 
números, com numerais de 0,1 a 0,9; 0,01 a 0,09; 0,001 a 
0,009 e 0,0001 a 0,0009 de maneiras que eles se encaixam 
à esquerda para formar números depois da vírgula. 
Acompanha Manual de utilização 

Unid 07 

06 

Frações Circulares em EVA. Material pedagógico com 10 
Círculos de 15 cm de diâmetro, em 10 cores diferentes, 
divididos em setores circulares, como: meios, terços, quartos, 
quintos, sextos, oitavos, nonos, décimos e doze avos, e um 
inteiro em EVA 4 ou 5 mm. Acondicionado em embalagem 
pote plástico redondo. Vem com apostila com instruções de 
utilização para professor 

Unid 05 

07 

Geoplano Quadrado e triangular em plástico com áreas. 
Confeccionado em plástico PVC injetável rígido. Contendo de 
um lado uma malha quadrada aproximadamente 
(24,5x24,5cm), com 121 pinos e do outro lado 46 pinos 
formando uma malha triangular com ângulo de 60 graus 
usado para formar figuras. Vem com peças em EVA para 
fazer o cálculo das áreas das figuras formadas. A base é 
acondicionada em uma Caixa de papelão e os quadrados e 
triângulos retângulos em saco Zip. Vem com apostila com 
instruções de utilização para professor 

Unid 11 

08 

Jogo Avançando com o Resto. Placa PVC 
aproximadamente (32x25 cm), 4 pinos de diferentes cores e 
1 dadinho. Acondicionado em embalagem reutilizável de 
prático manuseio. Regras no verso do tabuleiro 

Unid 05 

09 

Jogo da Tartaruga. Tabuleiro de plástico aproximadamente 
(32x25cm) com o desenho de uma tartaruga onde o casco 
está dividido e numerado de 0 a 12, dois dados e dois 
conjuntos de fichas 15 com cada. As regras estão no verso 
do tabuleiro. Acondicionado em embalagem reutilizável de 
prático manuseio 

Unid 05 

10 

Jogo Produto com Dadinhos I. Tabuleiro em plástico 
aproximadamente (20x20cm), 16 argolinhas 8 em cada cor, 
dois dados com as faces numeradas de 1 a 6 (Produtos de 1 
a 36). Para fixar a tabuada de multiplicação. As regras estão 

Unid 07 
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impressas no verso do tabuleiro. Acondicionado em 
embalagem reutilizável de prático manuseio 

11 

Jogo Produto com Dadinhos III. Tabuleiro em plástico 
aproximadamente (20x20cm), 16 argolinhas 8 em cada cor, 
dois dados com as faces numeradas de 7 a 12 (Produtos de 
49 a 144). Para fixar a tabuada de multiplicação. As regras 
estão impressas no verso do tabuleiro. Acondicionado em 
embalagem reutilizável de prático manuseio 

Unid 07 

12 

Material Dourado em Plástico Encaixável. Feito em 
plástico na qual as unidades possam encaixar sobre outras 
unidades ou dezenas ou centenas, dezenas que possam 
encaixar sobre dezenas ou centenas e centenas que 
encaixam sobre outras centenas. O kit contém 3 centenas 
(10x10 cm), 24 dezenas (1x10 cm) e 50 unidades (1x1 cm). 
Vem com apostila com instruções de utilização para 
professor 

Unid 10 

13 

Kit Medidas de Tempo. Conjunto composto por dois 
relógios em plástico, um jogo em material gráfico semelhante 
ao dominó para estudar as horas em representação 
analógica e digital, fichas de atividades em material gráfico 
para estudo de hora de início e duração, duas réguas em 
plástico maleável para estudo de tempo decorrido e um 
display semelhante à um calendário com o dia, dia da 
semana, mês e estação ano. O relógio possui ponteiros que 
se movem corretamente por meio de engrenagens de 
maneira o ponteiro das horas se desloca em 1 hora quando o 
ponteiro dos minutos faz uma volta completa. Acondicionado 
em embalagem reutilizável de prático manuseio. Vem com 
manual de utilização 

Unid 04 

14 

Conjunto de Mosaicos em EVA. Conjunto com hexágonos, 
trapézios isósceles, losangos em dois tamanhos: um com um 
par de ângulos de 60° e outro losango com um par de 
ângulos de 30°, triângulos equiláteros e quadrados, tendo 
sempre, em cada figura, um lado de medida comum. Para 
compor e decompor figuras geométricas planas, bem como 
estudar propriedades e medidas de ângulos, indicado 
também para iniciar o estudo com frações. Confeccionado 
em EVA 4 mm. Acondicionado em embalagem reutilizável de 
prático manuseio. Vem com apostila com instruções de 
utilização para professor 

Unid 05 

15 

Painel das Quantidades em EVA. Painel com 96 peças em 
4 cores diferentes para: sequências, contagem , adição e 
subtração, multiplicação e divisão, quadrados perfeitos, 
operações com dúzias, jogos etc. Confeccionados em EVA 
10 mm. Acondicionado em embalagem reutilizável de prático 
manuseio. Vem com apostila com diversos jogos e atividades 
de utilização para professor. 

Unid 05 
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16 

Sólidos Geométricos Planificado em Papel Cartão. 
Conjunto contendo 20 sólidos planificados em papel cartão 
coloridos para montagem das superfícies dos principais 
sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, 
cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc. Dimensões aproximadas 
das arestas entre 3 a 12 cm. Acondicionado em embalagem 
reutilizável de prático manuseio. Vem com apostila com 
diversos jogos e atividades de utilização para professor. 

Unid 05 

17 

Tangram Quadrado em EVA. Quebra-cabeça formado por 
um quadrado confeccionado em EVA dividido em sete peças 
que se combinam para formar vários tipos de figuras, figuras 
geométricas. Tamanho 10x10cm em embalagem Plástica 
tipo zip. Vem com apostila com instruções de 
utilização para professor 

Unid 10 

18 

Barrinhas Coloridas Cuisenaire Imantada. Barrinhas 
confeccionados em material Imantado de 10 cores e 
comprimentos diferentes ( variando 1,5 cm cada cor). 
Acondicionado em saco plástico tipo ZIP. Vem com apostila 
com instruções de utilização para professor 

Unid 01 

19 

Fichas Sobrepostas para Numeração Imantada. 40 
Retângulos de diversos comprimentos, com cantos 
arredondados, confeccionados em vinil com manta 
magnética, com numerais de 0 a 9000 para serem 
sobrepostos e assim compor ou decompor os numerais de 0 
a 9999. Acondicionado em embalagem apropriada. Vem com 
apostila com diversos jogos e atividades de utilização para 
professor 

Unid 01 

20 

Frações Circulares Imantado. 10 círculos de 15 cm de 
diâmetro, em 10 cores diferentes, divididos em setores 
circulares, como: meios, terços, quartos, quintos, sextos, 
oitavos, nonos, décimos e doze avos, e um inteiro. 
Confeccionado em Vinil com manta magnética. 
Acondicionado em embalagem apropriada. Vem com apostila 
com diversos jogos e atividades de utilização para professor 

Unid 01 

21 

Material Dourado Imantado. Contendo, 4 Centenas, 25 
dezenas e 100 unidades. Confeccionado em EVA com manta 
magnética, com unidade de medida 1,5cm. Acondicionado 
em embalagem apropriada. Vem com apostila com diversos 
jogos e atividades de utilização para professor 

Unid 01 

22 

Conjunto de Mosaicos Imantado. Conjunto com 
hexágonos, trapézios isósceles, losangos em dois tamanhos: 
um com um par de ângulos de 60° e outro losango com um 
par de ângulos de 30°, triângulos equiláteros e quadrados, 
tendo sempre, em cada figura, um lado de medida comum. 
Para compor e decompor figuras geométricas planas, bem 
como estudar propriedades e medidas de ângulos, serve 
também para iniciar o estudo com frações. Confeccionado 
em vinil com manta magnética. Acondicionado em 
embalagem apropriada. Vem com apostila com diversos 

Unid 01 
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jogos e atividades de utilização para professor 

23 
Quadro Imantado. Quadro Branco Magnético STD Steel 
mold alumínimo 60 x 40 

Unid 01 

24 

Quadro Numérico (90cm x 60cm). Quadro branco com 100 
quadradinhos dispostos em linhas e colunas com dez 
elementos cada, numeradas em ordem crescente. O quadro 
deve ser fixado na parede. Placa aproximadamente (60x90 
cm). Vem com apostila com instruções de utilização para 
professor. 

Unid 01 

25 

Sólidos geométricos em Plástico 11 peças. Conjunto 
contendo 11 dos principais sólidos geométricos utilizados em 
sala de aula. Confeccionado em plástico em 4 cores 
diferentes. Pirâmide base Triangular (Tetraedro) altura 6cm 
aresta 8cm, pirâmide base Retangular altura 8cm lado 4 e 
lado 6cm, pirâmide base quadrada altura 8cm e lado 6cm, 
pirâmide base hexagonal altura 8cm e lado do hexágono 
3cm, cone ( altura 8cm e diâmetro 6cm) , prisma de base 
triangular altura 8cm lado 6cm, prisma de base retangular 
altura 8cm lado 4 e lado 6cm, prisma de base hexagonal 
altura 8cm e lado do hexágono 3cm , cubo de aresta 6cm, 
esfera de diâmetro 6cm, cilindro altura 8cm e diâmetro 6cm. 
Acondicionado em maleta em Plástico resistente com alça. 
Vem com Manual de instruções 

Unid 01 

26 

TANGRAM QUADRADO 20X20 CM 
Imantado. Quebra-cabeça formado por um quadrado 
tamanho aproximado 20x20cm confeccionado em EVA de 10 
mm com Manta Magnética dividido em sete peças que se 
combinam para formar vários tipos de figuras, figuras 
geométricas. O Material é acondicionado em embalagem 
apropriada. Vem com apostila com instruções de utilização 
para professor. 

Unid 01 

Material de acompanhamento do Aluno e Professor 

27 

Livro com atividades relacionadas aos materiais listados 
anteriormente e com atividades ligadas à programação. 
Voltado para o desenvolvimento de crianças do 1º ano do 
ensino fundamental I. 

Unid 80 

28 

Livro com atividades relacionadas aos materiais listados 
anteriormente e com atividades ligadas à programação. 
Voltado para o desenvolvimento de crianças do 2º ano do 
ensino fundamental I. 

Unid 80 

29 

Livro com atividades relacionadas aos materiais listados 
anteriormente e com atividades ligadas à programação. 
Voltado para o desenvolvimento de crianças do 3º ano do 
ensino fundamental I. 

Unid 80 
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30 

Livro com atividades relacionadas aos materiais listados 
anteriormente e com atividades ligadas à programação. 
Voltado para o desenvolvimento de crianças do 4º ano do 
ensino fundamental I. 

Unid 80 

31 

Livro com atividades relacionadas aos materiais listados 
anteriormente e com atividades ligadas à programação. 
Voltado para o desenvolvimento de crianças do 5º ano do 
ensino fundamental I. 

Unid 80 

ARMÁRIO 

32 

ARMÁRIO. Confeccionado em aço carbono (SAE 1008/1010) 
com acabamento pelo sistema de tratamento químico da 
chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos 
sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, 
fosfatizante, passivador e pintura através do sistema 
eletrostático a pó hibrida com secagem em estufa a 200 º C 
com superfície lisa e uniforme com camada de tinta de 
espessura mínima de 70 micras, Contendo 02 portas laterais 
confeccionadas em chapa de aço (0,45 mm), 01 (um) fundo e 
03 (três) bandejas superiores confeccionadas em chapa (0,4 
mm) possuindo reforço tipo OMEGA em cada prateleira e no 
fundo. As bases deverão ser confeccionadas em chapa de 
aço SAE 1008/1010 com espessura mínima de 1,20 mm 
dobradas em forma de "U" e rodapé em chapa de aço 
também 1,20 mm. Prateleiras: 03 (três) unidades de 
prateleiras confeccionadas em chapa de aço 0,45 mm 
pintadas na cor do móvel e possuindo regulagem de 05 em 
05 cm. Suporte: Armário será montado sobre 04 (quatro) 
rodízios em acrílico posicionado nas quatro extremidades do 
mesmo garantindo um rolar suave com capacidade de 
suportar 150 quilos por móvel, distribuídos uniformemente. 
Montagem: Estrutura do corpo, porta e reforços através do 
processo de solda. Cores: Toda a estrutura e bandejas em 
Cinza claro, Portas em cores variadas. Dimensões: 1.75 m 
(altura) x 0.75 m (Largura) x 0.35 m (Profundidade). 

Unid 01 

 

LOTE 04 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quant 

01 
KIT DE LABORATÓRIOS DE MATEMÁTICA 

ENSINO FUNDAMENTAL II 
Unid 01 

Detalhamento do Kit (especificações mínimas sugeridas) 

Item Descrição 
Unidade de 

Medida 
Quant 
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01 

Área do Círculo. Círculo de 20 cm de diâmetro, 
confeccionado em EVA 4 mm em duas cores: metade azul e 
outra metade vermelho, dividido em dois semi círculos com 
vários setores circulares que se encaixam formando, 
aproximadamente, um retângulo. Acondicionado em 
embalagem reutilizável de prático manuseio. Vem com 
apostila com instruções de utilização para professor. 

Unid 10 

02 

Área dos Polígonos. Conjunto com 14 peças confeccionado 
em EVA 4 mm para determinar e chegar a fórmula das áreas 
de paralelogramos, triângulos (isósceles, retângulo, e 
escaleno, trapézios (isósceles, retângulo e escaleno) e 
losangos. 15 peças sendo 2 Trapézios bege e cinza; 1 
Losango preto; 1 retângulo rosa (dividido em 2 peças); 4 
triângulos retângulo amarelo e vermelho; 2 triângulos 
qualquer branco e roxo;1 triangulo isósceles azul; 1 Trapézio 
isósceles amarelo; 1 triângulo retângulo verde escuro e 
1trapézio retângulo laranja. Dimensões aproximadas: 
Retângulo rosa aproximadamente (16x10cm), Losango preto 
aproximadamente (19x10cm), Trapézio cinza e bege 
aproximadamente (12x7cm), triangulo retângulo vermelho e 
amarelo aproximadamente (12x7cm), trapézio isósceles 
(12x7cm). Acondicionado em embalagem reutilizável de 
prático manuseio. Vem com apostila com instruções de 
utilização para professor. 

Unid 07 

03 

Dominó de Equações. Análogo ao jogo tradicional de 
dominó com 28 peças confeccionados em EVA 4 ou 5 mm, 
divididas em duas partes exibindo de um lado equações de 
primeiro grau e do lado oposto os resultados em ordem 
diferente. Acondicionado em embalagem reutilizável de 
prático manuseio. Vem com apostila com instruções de 
utilização para professor. 

Unid 07 

04 

Fichas duas cores. Formado por 40 fichas de tamanho 
aproximado 3,5x3,5cm confeccionados em EVA 4 ou 5 mm, 
sendo um lado azul e o outro vermelho. Acondicionado em 
embalagem reutilizável de prático manuseio. Vem com 
apostila com instruções de utilização para professor. 

Unid 07 

05 

Geoplano Circular para estudo de Ângulos + Frações 
Circulares. Um tabuleiro empilhável em plástico de 
25cmx25cm, sendo de um dos lados uma mala com um 
círculo formado por pinos 24 pinos (divididos a cada 15°), um 
pino central e 4 laterais formando um quadrado circunscrito. 
Possui um rebaixamento circular com marcações de frações 
para que possa ser explorado junto com um conjunto de 
frações circulares em EVA com o mesmo tamanho deste 
espaço. No outro lado uma malha triangular (isométrica) com 
42 pinos. Contém um conjunto de elásticos coloridos. 
Acompanha figuras do mesmo tamanho dos espaços no lado 
triangular: triângulo equilátero, losango e trapézio. 
Acompanha o conjunto de frações circulares confeccionadas 

Unid 05 
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em EVA espessura mínima 4 mm e diâmetro 11 cm que 
encaixam no espaço do Geoplano, sendo esses círculos 
divididos em Inteiro, Meio, Terço, Quarto, Sexto, Oitavo, 
Nono e Doze Avos. Acondicionado em embalagem 
reutilizável de prático manuseio. Vem com apostila com 
instruções de utilização para professor. 

06 

Geoplano quadrado e triangular em plástico com áreas. 
Confeccionado em plástico PVC injetável rígido. Contendo de 
um lado uma malha quadrada aproximadamente 
(24,5x24,5cm), com 121 pinos e do outro lado 46 pinos 
formando uma malha triangular com ângulo de 60 graus 
usado para formar figuras. Vem com peças em EVA para 
fazer o cálculo das áreas das figuras formadas. A base é 
acondicionada em uma Caixa de papelão e os quadrados e 
triângulos retângulos em saco Zip. Vem com apostila com 
instruções de utilização para professor. 

Unid 05 

07 

Jogando com a álgebra. Jogo com tabuleiro 
(aproximadamente 32x25cm) e 5 dadinhos 
(aproximadamente 3x3x3cm) confeccionados em EVA 5 mm 
contendo nas faces expressões algébricas e peças em 2 
cores: um lado azul e do outro vermelho, para: Operações 
com polinômios, Produtos Notáveis e casos de fatoração. 57 
peças. Quantidade de peças: 1 tabuleiro de PVC, 5 dadinhos 
sendo 1 laranja, verde e azul e 2 vermelhos (1 vermelho 
pequeno)51 peças em EVA 2 cores sendo 16 retângulos, 25 
quadradinhos e 10 quadrados.Total 57 peças. Acondicionado 
em embalagem reutilizável de prático manuseio. Vem com 
apostila com instruções de utilização para professor. 

Unid 05 

08 

Jogando com as quatro operações. Tabuleiro em plástico 
aproximadamente 25x32cm, 4 marcadores e três dados com 
as faces numeradas de 1 a 6. As regras estão impressas no 
verso da placa. Acondicionado em embalagem reutilizável de 
prático manuseio. 

Unid 05 

09 

Jogo Avançando com o Resto. Placa PVC 
aproximadamente (32x25 cm), 4 pinos de diferentes cores e 
1 dadinho. Acondicionado em embalagem reutilizável de 
prático manuseio. Regras no verso do tabuleiro. 

Unid 05 

10 

Jogo Produto com Dadinhos IV (para multiplicação). 
Tabuleiro de plástico aproximadamente 32x25cm, dois 
dadinhos especiais (dodecaedro) com as faces numeradas 
de 1 a 12. As regras estão impressas no verso do tabuleiro. 
Acondicionado em embalagem reutilizável de prático 
manuseio. 

Unid 05 

11 

Kit Álgebra em EVA. Quadrados e retângulos de várias 
cores em EVA 4 mm que se combinam, tanto no tamanho 
como na mistura de cores, para serem feitas as operações 
algébricas (adição, subtração, produto, produtos notáveis e 
casos de fatoração). 54 peças de tamanhos variados entre 3 
a 8cm. Acondicionado em embalagem reutilizável de prático 

Unid 05 
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manuseio. Vem com apostila com instruções de utilização 
para professor. 

12 

Kit Geometria Geo Click. Kit com 78 peças em plástico 
sendo algumas retas, em três tamanhos, e peças circulares 
(1/4 de circunferência), encaixáveis e em tamanhos 
diferentes, para formar o contorno de figuras geométricas 
planas e estudar propriedades. O Material é acondicionado 
em embalagem apropriada. Vem com apostila com 
instruções de utilização para professor. 

Unid 05 

13 

Kit matemática Financeira. Kit composto por um conjunto 
de cédulas para estudos (dinheirinhos sem valor), fichas em 
EVA representando as moedas correntes, jogo de preço de 
produto, ficha de atividades de troco, ficha de comparação 
maior e menor, etc. O Material é acondicionado em 
embalagem apropriada. Vem com apostila com instruções de 
utilização para professor.  

Unid 05 

14 

Kit áreas e volumes. O Kit contém 30 cubinhos 
confeccionados em madeira2,5x2,5x2,5cm para construção 
de poliedros e para cálculos de volumes e um conjunto de 40 
quadrados em Eva 4mm x 2,5x2,5cm e 18 triângulos cuja 
área é a metade da área do quadrado, para realizar cálculo 
de área e perímetro de várias figuras geométricas planas. 88 
peças. Acondicionado em embalagem reutilizável de prático 
manuseio. Vem com apostila com instruções de utilização 
para professor. 

Unid 05 

15 

Conjunto de Mosaicos em EVA. Conjunto com hexágonos, 
trapézios isósceles, losangos em dois tamanhos: um com um 
par de ângulos de 60° e outro losango com um par de 
ângulos de 30°, triângulos equiláteros e quadrados, tendo 
sempre, em cada figura, um lado de medida comum. Para 
compor e decompor figuras geométricas planas, bem como 
estudar propriedades e medidas de ângulos, indicado 
também para iniciar o estudo com frações. Confeccionado 
em EVA 4 mm. Acondicionado em embalagem reutilizável de 
prático manuseio. Vem com apostila com instruções de 
utilização para professor 

Unid 05 

16 

Poliminós em Eva com prancha plástica. Conjunto de 40 
peças, sendo 39 peças com monominós, dominós, triminós, 
tetraminós, pentaminós confeccionados em EVA 4mm e uma 
prancha em plástico quadriculada de 20x20cm. 
Acondicionado em embalagem reutilizável de prático 
manuseio. Vem com apostila com instruções de utilização 
para professor. 

Unid 05 

17 

Sólidos Geométricos Planificado em Papel Cartão. 
Conjunto contendo 20 sólidos planificados em papel cartão 
coloridos para montagem das superfícies dos principais 
sólidos geométricos espaciais: prismas, pirâmides, cone, 
cilindro, dodecaedro, icosaedro, etc. Dimensões aproximadas 
das arestas entre 3 a 12 cm. Acondicionado em embalagem 

Unid 05 
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reutilizável de prático manuseio. Vem com apostila com 
diversos jogos e atividades de utilização para professor. 

18 

Sólidos geométricos em Plástico 11 peças. Conjunto 
contendo 11 dos principais sólidos geométricos utilizados em 
sala de aula. Confeccionado em plástico em 4 cores 
diferentes. Pirâmide base Triangular (Tetraedro) altura 6cm 
aresta 8cm, pirâmide base Retangular altura 8cm lado 4 e 
lado 6cm, pirâmide base quadrada altura 8cm e lado 6cm, 
pirâmide base hexagonal altura 8cm e lado do hexágono 
3cm, cone ( altura 8cm e diâmetro 6cm) , prisma de base 
triangular altura 8cm lado 6cm, prisma de base retangular 
altura 8cm lado 4 e lado 6cm, prisma de base hexagonal 
altura 8cm e lado do hexágono 3cm , cubo de aresta 6cm, 
esfera de diâmetro 6cm, cilindro altura 8cm e diâmetro 6cm. 
Acondicionado em maleta em Plástico resistente com alça. 
Vem com Manual de instruções. 

Unid 05 

19 

Torre de Hanói. Quebra-cabeça com base triangular de lado 
23 cm em madeira e argolas em EVA de 10 mm em 7 
tamanhos de diâmetros aproximado 11, 10, 9, 7,5, 6, 4,5 e 
3cm e cores diferentes. Acondicionado em embalagem 
reutilizável de prático manuseio. Vem com apostila com 
instruções de utilização para professor. 

Unid 05 

20 

Área do Círculo Imantado. Círculo de 25 cm de diâmetro, 
confeccionado em EVA e acompanha uma manta magnética 
em duas cores: metade azul e outra metade vermelho, 
dividido em dois semi círculos com vários setores circulares 
que se encaixam formando, aproximadamente, um retângulo. 
O Material é acondicionado em embalagem apropriada. Vem 
com apostila com instruções de utilização para professor. 

Unid 01 

21 

Área dos Polígonos Imantado.  Conjunto com 14 peças 
confeccionado em vinil com manta magnética para 
determinar e chegar a fórmula das áreas de paralelogramos, 
triângulos (isósceles, retângulo, e escaleno, trapézios 
(isósceles, retângulo e escaleno) e losangos. 15 peças sendo 
2 Trapézios bege e cinza; 1 Losango preto; 1 retângulo rosa 
(dividido em 2 peças); 4 triângulos retângulo amarelo e 
vermelho; 2 triângulos qualquer branco e roxo;1 triangulo 
isósceles azul; 1 Trapézio isósceles amarelo; 1 triângulo 
retângulo verde escuro e 1trapézio retângulo laranja. 
Dimensões aproximadas: Retângulo rosa aproximadamente 
(16x10cm), Losango preto aproximadamente (19x10cm), 
Trapézio cinza e bege aproximadamente (12x7cm), Triangulo 
retângulo vermelho e amarelo aproximadamente (12x7cm), 
trapézio isósceles (12x7cm). O Material é acondicionado em 
embalagem apropriada. Vem com apostila com instruções de 
utilização para professor. 

Unid 01 

22 
Calendário Geométrico. Conjunto de cartões em formato de 
calendário para fácil manipulação contendo 5 diferentes 
propriedades dos sólidos geométricos e suas identificações 

Unid 01 
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tais como: Nome e desenho do sólido, planificação, número 
de arestas, número de vértices e número de faces. Este 
conjunto descreve os sólidos de Platão e demais figuras que 
compõem o Material MMP sólidos em Plástico exceto a 
esfera. O Material é acondicionado em embalagem 
apropriada. Vem com apostila com instruções de utilização 
para professor. 

23 

Fichas duas Cores Imantado. Formado por 60 fichas de 
tamanho aproximado 3,5x3,5cm confeccionados EVA com 
Manta Magnética, sendo 30 azul e 30 vermelho. O Material é 
acondicionado em embalagem apropriada. Vem com apostila 
com instruções de utilização para professor. Acondicionado 
em embalagem reutilizável de prático manuseio. Vem com 
apostila com instruções de utilização para professor. 

Unid 01 

24 
Quadro imantado. Quadro Branco Magnético STD Steel 
mold alumínimo 60 x 40. 

Unid 01 

25 

Frações Circulares Imantado. Material pedagógico com 10 
Círculos de 15 cm de diâmetro, em 10 cores diferentes, 
divididos em setores circulares, como: meios, terços, quartos, 
quintos, sextos, oitavos, nonos, décimos e doze avos, e um 
inteiro em EVA com espessura mínima de 4 mm com manta 
magnética. Acondicionado em embalagem reutilizável de 
prático manuseio. Vem com manual de utilização 

Unid 01 

26 

Kit Álgebra Imantado. Quadrados e retângulos de várias 
cores em EVA com Manta Magnética que se combinam, 
tanto no tamanho como na mistura de cores, para serem 
feitas as operações algébricas (adição, subtração, produto, 
produtos notáveis e casos de fatoração). 54 peças de 
tamanhos variados entre 3 a 8cm. O Material é 
acondicionado em embalagem apropriada. Vem com apostila 
com instruções de utilização para professor. 

Unid 01 

27 

Kit Polinômios Imantado. Quadrados e retângulos 
confeccionados em EVA com Manta Magnética, com cores 
azul e vermelha onde associamos os positivos e negativos 
em tamanhos que se combinam sem serem múltiplos. 32 
peças de tamanhos aproximados 9x9 cm, 4x4cm e 9x4 cm. O 
Material é acondicionado em embalagem apropriada. Vem 
com apostila com instruções de utilização para professor. 

Unid 01 

28 

Conjunto de Mosaicos Imantado. Conjunto com 
hexágonos, trapézios isósceles, losangos em dois tamanhos: 
um com um par de ângulos de 60° e outro losango com um 
par de ângulos de 30°, triângulos equiláteros e quadrados, 
tendo sempre, em cada figura, um lado de medida comum. 
Para compor e decompor figuras geométricas planas, bem 
como estudar propriedades e medidas de ângulos, serve 
também para iniciar o estudo com frações. Confeccionado 
em vinil com manta magnética. Acondicionado em 
embalagem apropriada. Vem com apostila com diversos 
jogos e atividades de utilização para professor 

Unid 01 
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29 

Relações Métricas nos Triângulos Retângulos Imantado. 
Conjunto com triângulos retângulos semelhantes, sendo um 
grande e os outros dois correspondentes aos triângulos 
formados pela altura em relação à base. Confeccionados em 
EVA de 4mm com Manta Magnética nos tamanhos 
aproximados 39x19 cm, 30x15cm e 23,5x11,5 cm em cores 
diferentes. O Material é acondicionado em embalagem 
apropriada. Vem com apostila com instruções de utilização 
para professor. 

Unid 01 

30 

Solidos Geométricos em Acrílico 10 peças com 
Planificações. Conjunto de Sólidos Geométricos em acrílico 
transparente com tampa para abertura. Dentro de cada peça 
está a sua planificação, que é removível, feita em um plástico 
maleável colorido que se encaixa perfeitamente em seu 
interior. Conjunto de 10 peças de alturas de 
aproximadamente 10cm, sendo : Cubo, Prisma 
Triangular,Prismas pentagonal e hexagonal, cilindro, 
Pirâmide triangular, pirâmide de base quadrada, cone e 
pirâmides de bade pentagonal e hexagonal. 
Acondicionado em embalagem reutilizável de 
prático manuseio. 

Unid 01 

Material de acompanhamento do Aluno e Professor 

31 

Livro. Livro com atividades relacionadas aos materiais 
listados anteriormente e com atividades ligadas à 
programação. Voltado para o desenvolvimento de crianças 
do 6º ano do ensino fundamental II. 

Unid 80 

32 

Livro. Livro com atividades relacionadas aos materiais 
listados anteriormente e com atividades ligadas à 
programação. Voltado para o desenvolvimento de crianças 
do 7º ano do ensino fundamental II. 

Unid 80 

33 

Livro. Livro com atividades relacionadas aos materiais 
listados anteriormente e com atividades ligadas à 
programação. Voltado para o desenvolvimento de crianças 
do 8º ano do ensino fundamental II. 

Unid 80 

34 

Livro. Livro com atividades relacionadas aos materiais 
listados anteriormente e com atividades ligadas à 
programação. Voltado para o desenvolvimento de crianças 
do 9º ano do ensino fundamental II. 

Unid 80 

ARMÁRIO 

35 

Armário.  Confeccionado em aço carbono (SAE 1008/1010) 
com acabamento pelo sistema de tratamento químico da 
chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos 
sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, 
fosfatizante, passivador e pintura através do sistema 
eletrostático a pó hibrida com secagem em estufa a 200 º C 
com superfície lisa e uniforme com camada de tinta de 

Unid 01 
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espessura mínima de 70 micras, Contendo 02 portas laterais 
confeccionadas em chapa de aço (0,45 mm), 01 (um) fundo e 
03 (três) bandejas superiores confeccionadas em chapa (0,4 
mm) possuindo reforço tipo OMEGA em cada prateleira e no 
fundo. As bases deverão ser confeccionadas em chapa de 
aço SAE 1008/1010 com espessura mínima de 1,20 mm 
dobradas em forma de "U" e rodapé em chapa de aço 
também 1,20 mm. Prateleiras: 03 (três) unidades de 
prateleiras confeccionadas em chapa de aço 0,45 mm 
pintadas na cor do móvel e possuindo regulagem de 05 em 
05 cm. Suporte: Armário será montado sobre 04 (quatro) 
rodízios em acrílico posicionado nas quatro extremidades do 
mesmo garantindo um rolar suave com capacidade de 
suportar 150 quilos por móvel, distribuídos uniformemente. 
Montagem: Estrutura do corpo, porta e reforços através do 
processo de solda. Cores: Toda a estrutura e bandejas em 
Cinza claro, Portas em cores variadas. Dimensões: 1.75 m 
(altura) x 0.75 m (Largura) x 0.35 m (Profundidade). 

 
 

LOTE 05 

Item Descrição 
Unidade 

de Medida 
Quant 

01 
KIT DE LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES 
 PROJETO PEDAGÓGICO INCLUSÃO SOCIAL 

Unid 02 

Detalhamento do Kit (especificações mínimas sugeridas) 

LIVROS AUTOR 

Livro 1 –Um caminho em construção –Legislação e 
Orientações 

Org. Lilian Ziega 

Livro 2 –Um caminho em construção –Deficiências Múltiplas Org. Lilian Ziega 

Livro 3 –Um caminho em construção –Deficiência Visual Org. Lilian Ziega 

Livro 4 –Um caminho em construção –Deficiência Auditiva Org. Lilian Ziega 

Livro 5 –Um caminho em construção –Deficiência Mental Org. Lilian Ziega 

Livro 6 –Um caminho em construção –Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade 

Org. Lilian Ziega 

Livro 7 –Um caminho em construção –Deficiência Física Org. Lilian Ziega 

Autismo na escola –um jeito diferente de aprender –um jeito 
diferente de ensinar 

Eugênio Cunha 

Estratégias Lúdicas para o Ensino da Criança com Deficiência Kelem Zapparoli 

Práticas pedagógicas para inclusão e diversidade Eugênio Cunha 

Distúrbios de Aprendizagem e de Comportamento Lou de Oliveira 

Estudantes com Necessidades Especiais –singularidade e 
desafios na prática pedagógica inclusiva 

Silvia  Ester Orrú 

Minha escola recebeu alunos para inclusão. O que faço 
agora? 

Geraldo Peçanha Almeida 

Síndromes –conhecer, planejar e incluir -2ª edição Rogério Drago 

Educação Física Adaptada Débora de Mendonça -
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Patricia Maura da Silva Flaitt 

Educação para o Trânsito nas escolas (em libras) 
Elias Lopes E. Souza -Vera 

Maria l. Souza -Mary Lopes e. 
Frizanco 

Desvendando a comunicação usada pelas pessoas com 
surdez (Em três volumes) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

Atividades para desenvolvimento da inteligência emocional 
nas crianças 

Rafael B. Alzina -Núria P. 
Escoda -Monstserrat C. 
Bonilla -Èlia L. Cassà -

Gemma F. Guiu -Meritxell O. 
Soler 

Diversidade -Somos diferentes, únicos e especiais 
Elena A. Antúnez -Núria B. 

Fitó -Esther H. Godoy -
Adriana S. Fernández 

Dognaldo e sua nova situação (acompanha CD interativo -
Áudio -Rom -Vídeo --Jogos Adaptados -Livro Falado e 
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

O problema da centopeia Zilá -(acompanha CD interativo -
Áudio -Rom -Vídeo --Jogos Adaptados -Livro Falado e 
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

O charme de Tuca -(acompanha CD interativo -Áudio -Rom -
Vídeo --Jogos Adaptados -Livro Falado e Interpretação em 
Libras) 

Márcia Honora 

Uma tartaruga a mil por hora -(acompanha CD interativo -
Áudio -Rom -Vídeo --Jogos Adaptados -Livro Falado e 
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

O canto de Bento -(acompanha CD interativo -Áudio -Rom -
Vídeo --Jogos Adaptados -Livro Falado e Interpretação em 
Libras) 

Márcia Honora 

A família Sol, Lá, Si... -(acompanha CD interativo -Áudio -Rom 
-Vídeo --Jogos Adaptados -Livro Falado e Interpretação em 
Libras) 

Márcia Honora 

A escola da tia Maristela -(acompanha CD interativo -Áudio -
Rom -Vídeo --Jogos Adaptados -Livro Falado e Interpretação 
em Libras) 

Márcia Honora 

Nem todas as Girafas são iguais -(acompanha CD interativo -
Áudio -Rom -Vídeo --Jogos Adaptados -Livro Falado e 
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

Uma formiguinha especial -(acompanha CD interativo -Áudio -
Rom -Vídeo --Jogos Adaptados -Livro Falado e Interpretação 
em Libras) 

Márcia Honora 

Uma amiga diferente -(acompanha CD interativo -Áudio -Rom 
-Vídeo --Jogos Adaptados -Livro Falado e Interpretação em 
Libras) 

Márcia Honora 

Uma missão possível -(acompanha CD interativo -Áudio MP3 -
Rom -Vídeo -Interpretação em Libras e Legendado) 

Márcia Honora 

Um jardim só paraMatias -(acompanha CD interativo -Áudio 
MP3 -Rom -Vídeo -Interpretação em Libras e Legendado) 

Márcia Honora 

As preferências de rubinho --(acompanha CD interativo -Áudio Márcia Honora 
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MP3 -Rom -Vídeo -Interpretação em Libras e Legendado) 

A fragilidade de Rebeca --(acompanha CD interativo -Áudio 
MP3 -Rom -Vídeo -Interpretação em Libras e Legendado) 

Márcia Honora 

Os esquecimentos do Vovô Bartolomeu --(acompanha CD 
interativo -Áudio MP3 -Rom -Vídeo -Interpretação em Libras e 
Legendado) 

Márcia Honora 

Uma Zebra legal -(acompanha CD interativo -Áudio MP3 -Rom 
-Vídeo -Interpretação em Libras e Legendado) 

Márcia Honora 

Fred, o papagaio cantor -(acompanha CD interativo -Áudio 
MP3 -Rom -Vídeo -Interpretação em Libras e Legendado) 

Márcia Honora 

O treinamento de Patrícia --(acompanha CD interativo -Áudio 
MP3 -Rom -Vídeo -Interpretação em Libras e Legendado) 

Márcia Honora 

Os passos de Luana --(acompanha CD interativo -Áudio MP3 -
Rom -Vídeo -Interpretação em Libras e Legendado) 

Márcia Honora 

O mundo de Leonardo --(acompanha CD interativo -Áudio 
MP3 -Rom -Vídeo -Interpretação em Libras e Legendado) 

Márcia Honora 

Um presente de meus pais -(acompanha CD interativo -
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

O amor tem todas as cores -(acompanha CD interativo -
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

A esperança de Jubinha -(acompanha CD interativo -
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

Nada como o lar -(acompanha CD interativo -Interpretação em 
Libras) 

Márcia Honora 

Uma lição de carinho -(acompanha CD interativo -
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

A vida tem dissas coisas -(acompanha CD interativo -
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

A descoberta de Leila -(acompanha CD interativo -
Interpretação em Libras) 

Márcia Honora 

Tecendo o amor -(acompanha CD interativo -Interpretação em 
Libras) 

Márcia Honora 

A dieta de Jorge -(acompanha CD interativo -Interpretação em 
Libras) 

Márcia Honora 

Um senhor amigo -(acompanha CD interativo -Interpretação 
em Libras) 

Márcia Honora 

Dificuldades na Audição -(acompanha CD com jogos para 
estimular a audição e 50 encartes com atividades) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

Dificuldades na Aquisição da Língua Portuguesa Escrita 
noEnsino Fundamental -(acompanha CD Jogos e cantigas 
para estimular a escrita e 50 encartes com atividades) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

Dificuldades na Aquisição da Língua Portuguesa Oral no 
Ensino Fundamental -(acompanha CD Jogos para estimular a 
linguagem e 50 encartes com atividades) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 
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Esclarecendo as deficiências -Aspectos teóricos e práticos 
para contribuir para uma sociedade inclusiva 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

Múltipla Deficiência e Surdo cegueira 
Márcia Honora -Mary Lopes 

E. Frizanco 

Deficiência Física 
Márcia Honora -Mary Lopes 

E. Frizanco 

Esclarecendo as Deficiências 
Márcia Honora -Mary Lopes 

E. Frizanco 

Deficiência Intelectual e Problemas de Aprendizagem 
Márcia Honora -Mary Lopes 

E. Frizanco 

Deficiência Visual 
Márcia Honora -Mary Lopes 

E. Frizanco 

Deficiência Auditiva / Surdez 
Márcia Honora -Mary Lopes 

E. Frizanco 

Super VDC -15 videoquês animados com interpretação de 
libras 

Oigor Rafael B. Texeira 

CD-ROM/ÁUDIO (2 EM 1)-40 jogos adaptados e 15 músicas Oigor Rafael B. Texeira 

Festas populares -(acompanha CD-RM contendo: Atividades, 
Jogos, Cantigas e Vídeo com interpretação de Libras e 
legendado) 

Antônio Jonas Dias Filho -
Márica Honora 

Culinária Afro-brasileira -(acompanha CD-RM contendo: 
Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com interpretação de 
Libras e legendado) 

Antônio Jonas Dias Filho -
Márica Honora 

Artes -(acompanha CD-RM contendo: Atividades, Jogos, 
Cantigas e Vídeo com interpretação de Libras e legendado) 

Antônio Jonas Dias Filho -
Márica Honora 

Atualidades em africanidades -(acompanha CD-RM contendo: 
Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com interpretação de 
Libras e legendado) 

Antônio Jonas Dias Filho -
Márica Honora 

Jogos, brincadeiras e cantigas -(acompanha CD-RM 
contendo: Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com 
interpretação de Libras e legendado) 

Antônio Jonas Dias Filho -
Márica Honora 

Religião africana no Brasil -(acompanha CD-RM contendo: 
Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com interpretação de 
Libras e legendado) 

Antônio Jonas Dias Filho -
Márica Honora 

A influência africana no nosso idioma -(acompanha CD-RM 
contendo: Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com 
interpretação de Libras e legendado) 

Antônio Jonas Dias Filho -
Márica Honora 

A história dos Africanos no Brasil -(acompanha CD-RM 
contendo: Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com 

Antônio Jonas Dias Filho -
Márica Honora 
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interpretação de Libras e legendado) 

Folclore e lendas -(acompanha CD-RM contendo: Atividades, 
Jogos,Cantigas e Vídeo com interpretação de Libras e 
legendado) 

Antônio Jonas Dias Filho -
Márcia Honora 

Personalidades e personagem -(acompanha CD-RM 
contendo: Atividades, Jogos, Cantigas e Vídeo com 
interpretação de Libras e legendado) 

Antônio Jonas Dias Filho -
Márcia Honora 

Chapeuzinho vermelho -( Indicativos de braile, Libras, baixa 
visão, pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

Pinóquio -( Indicativos de braile, Libras, baixa visão, pranchas 
temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

Os três porquinhos -( Indicativos de braile, Libras, baixa visão, 
pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

Cinderela -( Indicativos de braile, Libras, baixa visão, pranchas 
temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

O patinho feio -( Indicativos de braile, Libras, baixa visão, 
pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

A pequena sereia -( Indicativos de braile, Libras, baixa visão, 
pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

A bela e a fera -( Indicativos de braile, Libras, baixa visão, 
pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

Rapunzel -( Indicativos de braile, Libras, baixa visão, pranchas 
temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

Branca de Neve -( Indicativos de braile, Libras, baixa visão, 
pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

A bela adormecida -( Indicativos de braile, Libras, baixa visão, 
pranchas temáticas e de alfabetização) 

Márcia Honora -Mary Lopes 
E. Frizanco 

Manual do professor 
Márcia Honora -Mary Lopes 

E. Frizanco 

CR-ROM -atividades pedagógicas adaptadas 
Márcia Honora -Mary Lopes 

E. Frizanco 

Chapeuzinho vermelho -(acompanha CD/DVD -Vídeo VCD 
com interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e 
atividades, Cantigas em MP3) 

Márcia Honora 

Os três porquinhos --(acompanha CD/DVD -Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e atividades, 
Cantigas em MP3 

Márcia Honora 

A bela adormecida --(acompanha CD/DVD -Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e atividades, 
Cantigas em MP3 

Márcia Honora 

A pequena sereia --(acompanha CD/DVD -Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e atividades, 
Cantigas em MP3 

Márcia Honora 

Branca de Neve --(acompanha CD/DVD -Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e atividades, 
Cantigas em MP3 

Márcia Honora 

O patinho feio -(acompanha CD/DVD -Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e atividades, 

Márcia Honora 
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Cantigas em MP3 

A bela e a fera -(acompanha CD/DVD -Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM comjogos e atividades, 
Cantigas em MP3 

Márcia Honora 

Cinderela -(acompanha CD/DVD -Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e atividades, 
Cantigas em MP3 

Márcia Honora 

Pinóquio -(acompanha CD/DVD -Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e atividades, 
Cantigas em MP3 

Márcia Honora 

Rapunzel -(acompanha CD/DVD -Vídeo VCD com 
interpretação dem Libras CD-ROM com jogos e atividades, 
Cantigas em MP3 

Márcia Honora 

BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS QUANTIDADE 

Ábaco Aberto Translúcido de Plástico-Confeccionado em M.D.F. plástico  
translúcido e madeira,  base com serigrafia  atóxica,  medindo  30 x 7 x 12 
cm,  05 varetas fixas na base e 50 argolinhas de  P.V.C. rígido  translúcido 
coloridas.  

3 

Sequência Lógica Inclusão Social-Confeccionada em  M.D.F. composta por 
16 peças de 7 x 7 cm representando as sequências e os momentos de 
cada um em figuras, pintadas e serigrafadas com tinta ultravioleta atóxica 
em uma das faces.  

3 

Dominó em Braille em material M.D.F, com 28 peças-contendo o selo do 
Inmetro, sendo os seguintes temas: Multiplicação, Subtração, Formas 
Geométricas, Encontrando a Sombra, Frações, Alimentação Saudável, 
Figuras e Palavras, Trânsito, Meios de Transporte, Horas, Frases e 
Alfabetização. 

3 

Tangram-Confeccionado em M.D.F. Composto por: 05 bases de 14 x 14 
cm,  pintadas com tinta atóxica, totalizando 35 peças coloridas. 

4 

Dominó Percepção Tátil-Confeccionado em M.D.F. 28 peças de 9,5 x 5,5 
cm, pintada em uma das faces com tinta ultravioleta atóxica. Peças  que se 
encaixam entre si, com figuras geométricas vazadas que se associam a 
outras peças. 

3 

Painel de Libras –Painel confeccionado em E.V.A., medindo 100 x 60 cm, 
contendo 26 letras do alfabeto + Ç, 10 figuras de números. Ideal para 
desenvolvimento pedagógico (concentração, tato, audição e visão). 

3 

Hora Braille-Confeccionado em M.D.F. medindo 30x 30 cm. Acompanha 
ponteiros móveis em E.V.A., fixados com parafuso de plástico. 2 sapatas 
para posicioná-lo em pé. 

3 

Jogo de dama e trilha adaptado-Jogo confeccionado em M.D.F., E.V.A., 
Fecho de Contato e lixa. Composto por 2 tabuleiros medindo 20 x 20 cm 
cada. Acompanha 54 bolinhas de E.V.A. com lixa e Fecho de Contato 
colados. 

3 

CONTEÚDODIGITAL 

Conteúdo Digital comVideoaulas com libras –Língua Portuguesa –aulas de 
01 a 03 

Ed. VIVA 

Conteúdo Digital comVideoaulas com libras –Língua Portuguesa –aulas de 
04 e 05 

Ed. VIVA 
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Conteúdo Digital comVideoaulas com libras –Língua Portuguesa –aulas de 
06 a 08 

Ed. VIVA 

Conteúdo Digital comVideoaulas com libras –Língua Portuguesa –aulas de 
09 e 10 

Ed. VIVA 

Conteúdo Digital comVideoaulas com libras –Matemática –aulas de 01 a 03 Ed. VIVA 

Conteúdo Digital comVideoaulas com libras –Matemática –aulas de 04 e 05 Ed. VIVA 

Conteúdo Digital comVideoaulas com libras –Matemática –aulas de 06 a 08 Ed. VIVA 

Conteúdo Digital comVideoaulas com libras –Matemática –aulas de 09 e 10 Ed. VIVA 

Conteúdo Digital -A internet como fator de exclusão do surdo no Brasil Ed. VIVA 

Conteúdo Digital com Historietas contadas em Libras (Clélia Ramos) 

ARMÁRIO 

Armário:Confeccionado em aço carbono (SAE 1008/1010) com acabamento pelo sistema de 
tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a 
quente, com desengraxante, decapante, fosfatizante, passivador e pintura através do sistema 
eletrostático a pó hibrida com secagem em estufa a 200 º C com superfície lisa e uniforme 
com camada de tinta de espessura mínima de 70 micras, Contendo 02 portas laterais 
confeccionadas em chapa de aço (0,45 mm), 01 (um) fundo e 03(três) bandejas superiores 
confeccionadas em chapa (0,4 mm) possuindo reforço tipo OMEGA em cada prateleira e no 
fundo. As bases deverão ser confeccionadas em chapa de aço SAE 1008/1010 com 
espessura mínima de 1,20 mm dobradas em forma de "U" e rodapé em chapa deaço também 
1,20 mm. 
Prateleiras:03(três) unidades de prateleirasconfeccionadas em chapa de aço 0,45 mm 
pintadas na cor do móvele possuindo regulagem de 05 em 05 cm. 
Suporte:Armário será montado sobre 04 (quatro) rodízios em acrílico posicionado nas quatro 
extremidades do mesmo garantindo um rolar suave com capacidade de suportar 150 quilos 
por móvel, distribuídos uniformemente. 
Montagem:Estrutura do corpo, porta e reforços através do processo de solda. Cores: Toda a 
estrutura e bandejas em Cinza claro, Portas em cores variadas 
Dimensões:1.75 m (altura) x 0.75 m (Largura) x 0.35 m (Profundidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olhodaguadasflores.al.gov.br/


 
 

CNPJ 12.251.468/0001-38 
Praça José Amorim, 118 – Centro – Olho D’Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000 

www.olhodaguadasflores.al.gov.br 

 

 

 

Processo N.º 0902015/2021 – Prefeitura Municipal de Olho D’Água das Flores/AL 
Edital SRP P.E N.º 031/2021 – Lab. Multidisciplinares 

 Edital - Bens –  Participação Ampla sem cota 
Versão 2021 

Anexo III - Ata de Registro de Preços 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 

DAS FLORES Nº (...)/2021 

 

Processo Administrativo n° xxx/2021 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES-ALAGOAS, com 

sede na Praça José Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das Flores - AL, 57442-000, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.251.468/0001-38, neste ato representada pelo 

Prefeito, Sr. José Luiz Vasconcellos dos Anjos, inscrito no CPF sob o nº xxx.xxx.xxx-

xx, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma 

eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº XX/2021, publicado no Diário Oficial dos 

Municípios do Estado de Alagoas de XX/XX/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) 

empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por 

ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas 

no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 29.342, de 28 de novembro de 2013, e 

em conformidade com as disposições a seguir: 

 

1. DO OBJETO  

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futura e eventual 

aquisição de xxxxxxx, para atender ao Município de Olho D’Água das Flores/AL, 

especificados no(s) item(ns) (...), (...) e (...) do Termo de Referência anexo ao edital do 

Pregão, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, 

independentemente de transcrição.  

 

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS  

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, o fornecedor e as 

demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

(...razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante do fornecedor...) 

Item 
Especificaçã

o 
Marca Modelo Unidade Quantidade 

Valor 

unitário 

Prazo de 

garantia/ 

Validade 
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(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) 

  

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)  

3.1. São participantes todos os órgãos e entidades que compõe a Administração do 

Município de Olho D’Água das Flores:  

 

4. VALIDADE DA ATA  

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da data de 

publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, não podendo ser prorrogada.  

 

5. REVISÃO E CANCELAMENTO  

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar 

a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.  

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução 

dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, 

cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, 

observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666, de 1993.  

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 

motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para 

negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.  

5.3.1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados 

pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de 

penalidade.  

5.3.2. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços 

aos valores de mercado observará a classificação original.  

5.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:  

5.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 

antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a 

veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;  

5.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 

negociação.  
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5.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 

revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 

da contratação mais vantajosa.  

5.6. O registro do fornecedor será cancelado quando:  

5.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;  

5.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo 

estabelecido pela administração, sem justificativa aceitável;  

5.6.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 

àqueles praticados no mercado;  

5.6.4. Sofrer a sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei Federal 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de 

julho de 2002.  

5.7. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1., 5.6.2. e 

5.6.4. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa.  

5.8. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, 

devidamente comprovados e justificados:  

5.8.1. Por razão de interesse público;  

5.8.2. A pedido do fornecedor.  

 

6. CONDIÇÕES GERAIS  

6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e 

recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, 

penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 

Contrato ou Termo de Referência.  

6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de 

preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.  

6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos 

licitantes integrantes do cadastro de reserva, que aceitaram cotar o objeto com preços 

iguais ao do licitante vencedor do certame, está anexada a esta Ata de Registro de 

Preços, nos termos do art. 10, §2º, II, do Decreto nº 29.892, de 2014.  

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de 

igual teor, a qual, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes, 

encaminhada cópia aos órgãos participantes.  

Olho D’Água das Flores (AL), (...) de (...) de (20...).  
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___________________________________________  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES 

ÓRGÃO GERENCIADOR  

___________________________________________  

FORNECEDOR REGISTRADO  

__________________________________________  

TESTEMUNHA - CPF Nº  

___________________________________________  

TESTEMUNHA - CPF Nº 
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Anexo IV – Minuta Contratual 

 

TERMO DE CONTRATO PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS 

FLORES Nº (...)/2021 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 

DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES/AL E A 

EMPRESA (...), PARA AQUISIÇÃO DE 

BENS.  

 

CONTRATANTE: CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 

DAS FLORES, inscrita no CNPJ sob o nº 12.251.468/0001-38, com sede na Praça 

José Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das Flores, Alagoas, CEP 57.442-000, 

representado pelo Prefeito, Sr. José Luiz Vasconcellos dos Anjos, inscrito no CPF sob 

o nº xxx.xxx.xxx-xx; 

 

CONTRATADA: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o nº (...) e estabelecida 

na (...endereço...), representada pelo seu (...cargo do representante legal...), Sr. 

(...nome...), inscrito no CPF sob o nº (...), de acordo com a representação legal que lhe 

é outorgada por (...procuração/contrato social/estatuto social...);;  

 

 Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº xxx/2021, inclusive Parecer PGM 

nº (...), e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 

2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o 

presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de xxxxx, conforme 

especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 

XX/2021 e na proposta nele vencedora, os quais integram este instrumento, 

independente de transcrição.  

1.2. Discriminação do objeto:  

Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

(...) (...) (...) (...) (...) (...) 
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA  

2.1. Este Termo de Contrato tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente 

ano, contados da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, 

a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo 

prorrogável na forma do art. 57, I da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ (...) (...por extenso...). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução contratual, inclusive tributos ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, 

frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento do exercício de (20...), na classificação 

abaixo:  

Gestão/Unidade:  

Fonte:  

Programa de Trabalho:  

Elemento de Despesa:  

PI:  

 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO  

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de ordem 

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.  

5.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no 

prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, 

nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada.  

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 
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exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante.  

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento.  

5.6. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas na licitação.  

5.6.1. Não estando o contratado cadastrado no SICAF, deverão ser consultados os 

sítios oficiais emissores de certidões ou convocado o contratado a encaminhar 

documento válido que comprove o atendimento das exigências de habilitação.  

5.7. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua 

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa.  

5.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a 

Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da 

regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à 

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios 

pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

5.9. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias 

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, 

assegurada à Contratada a ampla defesa.  

5.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não 

regularize sua situação.  

5.11. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse 

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima 

autoridade da Contratante, não será rescindido o contrato em execução com a 

Contratada inadimplente.  

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável.  

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 

retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 

No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 

na Lei Complementar nº 123, de 2006.  
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES 

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável. 

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 

8.666, de 1993. 

6.3. A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes Contratantes 

poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do 

contrato.  

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 

7.1 Não será exigível garantia para assinatura do termo de contrato ou aceite do 

instrumento equivalente.  

 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO  

8.1. O prazo de entrega dos bens é de 10 (dez) dias, contados do recebimento da 

Ordem de Fornecimento, em remessa parcelada, na Prefeitura Municipal de Olho 

D’Água das Flores, situada na Praça José Amorim, 118, Centro, Olho D’Água das 

Flores/AL, CEP: 57.442-000, em dias úteis no horário das 08 às 14hs.  

8.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não 

poderá ser inferior a (...) dias, ou a (...metade/um terço/dois terços...) do prazo total 

recomendado pelo fabricante.  

8.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior 

verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de 

Referência e na proposta.  

8.4. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações e quantitativos constantes no Edital e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo de (...) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas 

custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.  

8.5. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do 

material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.  
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8.5.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser realizada 

dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo.  

8.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.  

 

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO  

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante 

para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas 

as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à 

regularização de falhas ou defeitos observados.  

9.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) 

será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela 

autoridade competente.  

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

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

resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não 

implica corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for 

necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os 

apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.  

 

10. CLÁUSULA DEZ – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

10.1. São obrigações da Contratante:  

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;  

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações e quantitativos constantes do Edital e da 

proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;  

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

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

corrigido;  

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através 

de comissão ou servidor especialmente designado;  
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10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.  

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 

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

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

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.  

10.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus 

anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as 

despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:  

10.3.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, 

quantitativos, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da 

respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 

modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;  

10.3.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão 

em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, quando for o 

caso.  

10.3.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 

os artigos 12, 13 e17 a 27 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 

1990);  

10.3.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo 

de Contrato, o objeto com avarias ou defeitos;  

10.3.4. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que 

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

previsto, com a devida comprovação;  

10.3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

licitação;  

10.3.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.  

 

11. CLÁUSULA ONZE – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, da Lei nº 

10.520, de 2002, e da Lei 12.846, de 2013, a Contratada que:  

11.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação;  

11.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

11.1.3. Fraudar na execução do contrato;  
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11.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;  

11.1.5. Cometer fraude fiscal;  

11.1.6. Não mantiver a proposta;  

11.1.7. Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato 

administrativo;  

11.1.8. Obtiver vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações 

ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais;  

11.1.9. Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública.  

11.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, as sanções 

previstas no Decreto nº 4.054, de 19 de setembro de 2008.  

11.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, 

a Contratada que:  

11.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  

11.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

11.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.  

11.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei nº 6.161, de 2000.  

11.5. 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, observado o princípio da proporcionalidade.  

 

12. CLÁUSULA DOZE – RESCISÃO  

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no 

art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da 

mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.  

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com ou em outra 

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os 

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais 
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cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e 

haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.  

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se 

à Contratada o direito à prévia e ampla defesa.  

12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.  

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 

aspectos, conforme o caso:  

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;  

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;  

12.5.3. Indenizações e multas.  

 

13. CLÁUSULA TREZE – VEDAÇÕES  

13.1. É vedado à Contratada:  

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação 

financeira;  

 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte 

da Contratante, salvo nos casos previstos em lei.  

 

14. CLÁUSULA QUATORZE – DOS CASOS OMISSOS.  

14.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002, e nas demais normas de 

licitações e contratos administrativos, além de, subsidiariamente, as disposições 

contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e normas e 

princípios gerais dos contratos.  

 

15. CLÁUSULA QUINZE – PUBLICAÇÃO  

15.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por 

extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.  

 

16. CLÁUSULA DEZESSEIS – FORO  

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato será o da Comarca de Olho D’Água das Flores–AL.  
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo Aditivo foi lavrado em (...) vias 

de igual teor, o qual, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 

contratantes. 

Olho D’Água das Flores/AL, em            de                     de 2021. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA DAS FLORES 

JOSÉ LUIZ VASCONCELLOS DOS ANJOS 

CPF Nº XXX.XXX.XXX-XX 

CONTRATANTE 

(...) 

CONTRATADO 

(...) 

GESTOR CONTRATUAL 

TESTEMUNHAS  

NOME:................................................................................................. 

CPF Nº:................................................................................................  

NOME:................................................................................................. 

CPF Nº:................................................................................................  
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