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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2022 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
1 - PREÂMBULO 
 
- O Município de PAIAL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Goiás, 
400, Centro, SC, através de seu Prefeito Municipal em exercício VOLNEI DIOGO DE 
PELEGRIN torna publico que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO, sob a forma 
PRESENCIAL, no dia 29 de julho de 2022, às 09h00min, para possível aquisição dos 
objetos indicados no item 2 deste instrumento. A presente licitação será do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, e será processada e julgada em conformidade com a Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal Nº 057/2007 de 29 de outubro de 
2007, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e Lei 
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2006, suas respectivas alterações 
e demais legislações aplicáveis, bem como as condições a seguir estabelecidas. 
 
1.2 - O protocolo dos Envelopes nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL e nº 02 - 
DOCUMENTAÇÃO, contendo respectivamente as propostas de preços e a documentação 
de habilitação dos interessados, dar-se-á até as 08h45min do dia 29 de julho de 2022, 
no SETOR DE PROTOCOLO GERAL DA PREFEITURA, situado no endereço acima 
indicado.  
 
1.3 - A abertura dos Envelopes nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL, dar-se-á a partir das 
09h00min do dia 29 de julho de 2022, em sessão pública a ser realizada na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Paial, situada no endereço citado no item 1.1. 
 
1.4 - Comunicamos também, que para participação e cadastramento de propostas, os 
interessados deverão acessar o endereço https://paial.atende.net/na aba “Enviar Proposta 
de Licitação”. 
Lembrar: No momento da Finalização do Preenchimento da Proposta, imprimir formulário 
com Protocolo e Senha de Acesso, e apresenta-lo dentro do envelope da Proposta, no dia 
da Licitação. 
 
02 – DO OBJETO:     
 
2.1 – A presente Licitação tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS PARA CRECHE 
MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL, a serem pagos com recursos financeiros oriundos 
de Emenda Parlamentar Impositiva do Estado de Santa Catarina, nº 0081/201, conforme 
projeto e medidas constantes do Anexo VIII deste edital. 

mailto:pregao@paial.sc.gov.br


 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 
Departamento de Compras e Licitações 
 

 

 

Rua Goiás, 400 – Centro – fone/fax (49)3451-0045  
 e-mail: pregao@paial.sc.gov.br - 89765-000 – Paial – SC. 

CNPJ 01.614.376/0001-59 

 

 

 
2.2 A descrição técnica, e os quantitativos dos móveis estão expostos no Termo de 
referência (anexo I).  
 
2.3 Os móveis cotados deverão ser de primeira qualidade, de grande resistência, 
apresentarem durabilidade e acabamento condizentes, sendo assim considerados os que 
atenderem as especificações do anexo I. 
 
 
03 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO: 
 
3.1-Poderão participar do certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente 
ao objeto da contratação, que preencherem as condições de credenciamento e demais 
exigências constantes deste Edital. 
3.2- Não poderá participar empresa concordatária ou que estiver sob regime de falência, 
concurso de credores, dissolução ou liquidação. 
3.3 - Que estejam reunidas em consórcio, ou seja, controladas, coligadas ou subsidiárias 
entre si qualquer que seja sua forma de constituição. 
3.3.1 - Estrangeiras que não funcionem no País. 
3.4 - Será vedada a participação de empresas declaradas inidôneas por Ato do Poder 
Público de Paial, ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar ou 
transacionar com a Administração Pública Municipal ou quaisquer de seus órgãos 
descentralizados (incisos III e IV do art. 87, da Lei nº 8.666/93). 
3.5 - Será vedada a participação de empresas que tenha como dirigente membro do 
Poder Público ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública municipal na qual será celebrado o termo de colaboração, 
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como, 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;  
3.6 - A participação nesta licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do 
presente Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso. 
3.7 - DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE: 
3.7.1 Conforme estabelece a Lei Complementar Nº 147, de 07 de Agosto de 2014, o 
ITEM ou LOTE, cujo valor orçado seja igual ou inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais), é de exclusiva participação de MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE 
PEQUENO PORTE, que comprovaram o enquadramento no credenciamento. 
3.7.2 As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem participar deste 
certame usufruindo os benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06, da Lei 
Complementar 147/14, deverão observar o disposto nos subitens seguintes. 
3.7.3 A condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do 
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 e Lei Complementar 
147/14, deverá ser comprovada, mediante apresentação da seguinte documentação: 
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a) Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede do licitante onde conste o 
seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte ou Microempresa. As sociedades 
simples, que não registram seus atos na Junta Comercial, deverão apresentar certidão do 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas atestando seu enquadramento nas hipóteses do art. 
3º da Lei Complementar nº 123/2006. A Certidão deve estar atualizada, ou seja, emitida a 
menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da presente Licitação. 
b) Declaração de enquadramento em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar nº 
123/2006, afirmando ainda que não se enquadram em nenhuma das hipóteses do § 4º do 
art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, sendo esta, assinada pelo administrador da 
empresa e pelo contador responsável, conforme modelo anexo V. 
c). Não havendo 03(três) empresas MPES habilitadas para o certame, será aberto  
espaço  para  o  credenciamento  para  as  demais  empresas  e  cooperativas  que  não  
se  enquadram nos benefícios da LC 123/06 e LC 147/14. 
d) Em caso de não haver outros interessados para participar do processo, o certame será 
realizado com qualquer numero de empresas. 
3.7.4 Os documentos para fins de comprovação da condição de microempresa e empresa 
de pequeno porte deverão ser apresentados fora dos envelopes, no ato de 
credenciamento das empresas participantes. 
 
04 –DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO: 
4.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, a pregoeira receberá os 
envelopes contendo as propostas comerciais e os documentos exigidos  para a 
habilitação, em envelopes distintos, fechados, contendo, na parte externa, além do nome 
da empresa, a seguinte identificação:  
    

MUNICÍPIO DE PAIAL- SC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 
CNPJ: 
TELEFONE: 
EMAIL: 

  
MUNICÍPIO DE PAIAL- SC 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: (RAZÃO SOCIAL) 
CNPJ: 
TELEFONE: 
EMAIL: 

 
4.2 O horário do credenciamento será até 08h45min do dia 29 de julho de 2022 
impreterivelmente, e será efetuado conforme a ordem de chegada dos interessados.  
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4.2.1 O representante do licitante deverá se apresentar para credenciamento, junto a 
Pregoeira, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame 
e a responder pelo licitante, devendo ainda identificar-se, exibindo a Cédula de Identidade 
ou outro documento equivalente.  
 
4.3 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de 
procuração, com firma reconhecida, conforme modelo contido no edital, ou documento 
que comprove os necessários poderes especiais para formular ofertas e lances de preços, 
e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante.  
 
4.3.1 No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante 
deverá ser apresentada cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social juntamente com 
as alterações que comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa 
previsão dos poderes para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de 
administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou 
assembléia em que se deu a eleição.  
 
4.3.2 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa licitante, deverá ser 
apresentada no momento do credenciamento, cópia autenticada ou cópia simples, 
acompanhada do respectivo original, do Estatuto ou Contrato Social acompanhado da 
última alteração estatutária ou contratual, e ata de eleição da Diretoria em exercício, no 
qual estejam expressos os poderes do signatário para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura.  
 
4.3.3 A empresa licitante que não se credenciar, na forma disposta acima, ficará impedida 
de apresentar lances, manifestar durante a sessão, considerando-se apenas sua proposta 
escrita.  
 
4.4- A empresa que não se fizer representar deverá encaminhar, juntamente com os 
envelopes da proposta e da documentação, cópia do ato constitutivo ou do contrato 
social, bem como, declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, 
conforme o modelo constante no edital. Tais documentos deverão ser encaminhados fora 
dos envelopes da Proposta e da Documentação, sob pena de impedimento em participar 
do certame. 
 
4.4.1 - O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a 
inabilitação, nem a desclassificação do Licitante. A empresa que não se fizer representar 
participará do certame apenas com a sua proposta escrita. 
 
4.5 - Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante. 
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4.6 - Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo de 
licitação, deverão ser entregues separadamente dos envelopes da Proposta e da 
Documentação.  
 
4.7 - Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão de 
processamento do pregão. 
 
4.8 - A proposta deverá OBRIGATORIAMENTE ser PREENCHIDA NO SITE – Modelo 
Padrão – digitada através de meio mecânico ou eletrônico, sem rasuras, emendas, 
borrões ou entrelinhas e ser datada. Após o preenchimento no SITE, na Aba “Enviar 
Proposta de Licitações”, a mesma deverá ser impressa, assinada pelo representante legal 
da licitante ou pelo procurador, juntando-se, nesta última hipótese, a procuração, anexada 
ao ANEXO F, e colocada dentro do Envelope nº 01 – PROPOSTA. 
 
 
5.2 - DA PROPOSTA COMERCIAL: 
 
5.2.1 - A Proposta Comercial contida no Envelope nº 01 deverá ser apresentada na forma 
e requisitos indicados nos subitens a seguir: 
 
a) Emitida de preferência por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada pelo 
responsável pela empresa, em todas as páginas e anexos. 
 
b) Conter Razão Social completa e CNPJ da licitante, sendo este último, obrigatoriamente 
o mesmo da Nota de Empenho e da Nota Fiscal, caso seja vencedora do certame. 
 
c) Descrição geral quanto ao objeto a ser fornecido, de acordo com as especificações do 
ANEXO I, com sua respectiva marca bem como o valor unitário e total, em moeda 
corrente nacional. Em caso de divergência entre o preço unitário e total prevalecerá o 
unitário. No preço cotado já deverão estar incluídas eventuais vantagens e/ou 
abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras 
quaisquer que incidam sobre a contratação. Na cotação dos preços para a presente 
licitação, os participantes deverão observar o uso de somente (2) duas casas 
decimais após a vírgula nos valores unitários e nos totais propostos, caso contrário 
o item será automaticamente desclassificado. 
 
d) Apresentar declaração de que o objeto ofertado atendem todas as especificações 
descritas no Edital; 
 
e) Os itens deverão ter garantia  mínima  de  12  (doze)  meses contra qualquer  defeito  
de  fabricação  ou  montagem  a  contar  da  data  do  faturamento  (toda  intervenção que  
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ocorra  no  período  de  garantia gerará,  apenas,  a  cobrança  do  deslocamento  desde  
que pertinente à garantia; peças desgastadas não serão consideradas como 
garantia).Declarada na proposta de preço.  
 

f) A proposta poderá ser apresentada também por meio eletronico onde os licitantes 

poderão acessar o endereço https://paial.atende.net/na aba “Enviar Proposta de 

Licitação”. 

Lembrar: No momento da Finalização do Preenchimento da Proposta, imprimir 
formulário com Protocolo e Senha de Acesso, e apresenta-lo dentro do envelope da 
Proposta, no dia da Licitação. A não apresentação de meio eletronico não 
desclassifica o licitante. 
 
g) Conter prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias contados da 
data limite para a entrega dos envelopes. Se o prazo for omitido, a proposta será 
considerada por 60 (sessenta) dias, contados da data da apresentação. 
 
5.2.2- Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das 
propostas implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus 
Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação 
mencionada no preâmbulo deste Edital. 
 
5.2.3 – A Pregoeira considerará como formal os erros de somatórios e outros aspectos 
que beneficiem a Administração Pública e não implique nulidade do procedimento. 
 
5.3 DA GARANTIA DO OBJETO (DENTRO DO ENVELOPE DA PROPOSTA) 
 
5.3.1 A Licitante deverá apresentar certificado de garantia, junto com a proposta quando 
couber, de no mínimo 12 (doze) meses com assistência técnica durante o período de 
garantia, com prazo de atendimento ao chamado de até 24 (vinte e quatro) horas, sem 
prejuízo de qualquer política de garantia adicional oferecida pelo fabricante. Os 
fornecedores dos equipamentos deverão descrever, em sua proposta, os termos da 
garantia adicional oferecida pelo fabricante e todo o suporte necessário à solução de 
problemas e intermediação com o fabricante e distribuidor para solução rápida de alguma 
dificuldade. 
 
06 – DA HABILITAÇÃO: 
 
No envelope nº 02 – Documentação, deverão constar os seguintes documentos: 
 
6.1 - Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
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b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante Certidão Conjunta de 
Quitação de Tributos e Contribuições Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela 
Procuradoria da Fazenda Nacional / Receita Federal do Brasil; 
 
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 
 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede do proponente, ou outra 
equivalente, na forma da Lei; 
 
e) Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais, da 
Fazenda Municipal de Paial/SC, a fim de comprovar que a empresa encontra-se regular 
com o município contratante; 
 
f) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 
 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do Titulo 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 
maio de 1943. 
 
h) Declaração da empresa proponente, sob as penas da Lei, que atende ao inciso V, do 
artigo 27, da Lei n° 8666, de 21 de junho de 1993, que se refere ao inciso XXXIII, do 
artigo 7º da Constituição Federal, de que não possui em seu quadro de empregados, 
trabalhadores menores de dezoito anos realizando trabalhos noturnos, perigosos e 
insalubres, e de menores de dezesseis anos trabalhando em qualquer tipo de função, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos. 
 
i) Comprovante de não inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e 
Suspensas (CEIS). 
 
 
6.2 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
 
a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, emitida no 
sistema E-PROC(NOVO) (Para empresas sediadas no Estado de Santa Catarina). 
b)Certidão de Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, emitida no 
sistema SAJ;(Para empresas sediadas no Estado de Santa Catarina). 
c) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial válida em seu 
estado. (Para empresas sediadas nos demais estados). 
Obs.: - Os documentos de habilitação preliminar poderão ser apresentados em via original 
ou cópia autenticada por qualquer processo, sendo por tabelião de notas ou por servidor 
do Município de Paial- SC., ou por publicação em Órgão de Imprensa Oficial.   
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 - A Pregoeira e a Equipe de Apoio farão consulta ao serviço de verificação de 
autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET, ficando a licitante dispensada de 
autenticá-las.   
 - Caso a validade não conste nas certidões, estas serão consideradas válidas por um 
período de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua emissão. 
 
 
07 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO: 
 
7.1 - Aberta a Sessão Pública, os interessados ou seus representantes, devidamente 
credenciados, apresentarão declaração dando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação e entregarão os envelopes, sendo que esta declaração deverá 
ser apresentada juntamente com a procuração ou carta de credenciamento, porém fora 
dos envelopes. 
 
7.2 - Para fins de julgamento, o critério adotado para a adjudicação do objeto deste 
PREGÃO será o MENOR PREÇO POR ITEM. Serão desclassificadas as propostas que 
não atenderem às exigências deste Edital, e que forem superiores aos valores máximos 
admitidos por item, conforme ANEXO I do Edital.  
 
7.3 - Serão abertos primeiramente os envelopes contendo as Propostas Comerciais, que 
deverão estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se 
classificará a proposta de menor preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e 
superiores até o limite de 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço. Não 
havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os 
autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. No caso de 
empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 
do número de licitantes. 
 
7.4 – Não será permitido o uso do telefone celular, notebook ou qualquer outro meio de 
comunicação no momento da sessão de lances, haja visto que exige-se do representante 
da empresa poderes para formulação de propostas e para a pratica de todos os atos 
relativos ao certame, desta forma deverão vir os representantes munidos com seus lances 
mínimos. 
 
7.5 - No curso da Sessão Pública, os autores das propostas que atenderem aos requisitos 
dos itens anteriores, serão convidados individualmente, a apresentarem novos lances 
verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta classificada de maior preço, até a 
proclamação do vencedor. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços 
iguais, será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 
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7.6 - A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra 
à licitante, na ordem decrescente dos preços, sendo vedada à oferta de lance com vista 
ao empate, ou o uso de mais de duas casas após a vírgula. Dos lances ofertados não 
caberá retratação. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela 
pregoeira, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção 
do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. Caso 
os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo, a 
pregoeira, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
 
7.7 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pela Pregoeira, 
as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
7.8 – Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, após o encerramento da etapa 
competitiva, como critério de desempate, será dada preferência à contratação para as 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que o menor preço ofertado não 
seja de uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.   
 
7.8.1 – O empate mencionado no caput deste item será verificado na situação em que a 
proposta apresentada pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja igual ou até 
5% (cinco por cento) superior à menor proposta apresentada na fase de lances, ocasião 
no qual proceder-se-á da seguinte forma: 
 
7.8.1.1 – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada, de acordo 
com o disposto no subitem 7.8.1, será convocada pela Pregoeira, para no prazo de 5 
(cinco) minutos, sob pena de preclusão, apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado. 
 
7.8.1.2 – Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na situação definida no subitem 7.8.1, na ordem classificatória para o 
exercício do mesmo direito. 
 
7.8.1.3 – Em caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 
7.8.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta. 
 
7.8.1.4 – Na hipótese da não contratação nos termos previstos nos subitens anteriores, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, 
na própria sessão pública, após verificação da documentação de habilitação. 
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7.8.1.5 – Se duas ou mais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte apresentarem 
propostas com valores iguais, o desempate será mediante sorteio. 
 
7.9 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas válidas selecionadas 
e as não selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, 
considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado. A Pregoeira verificará a 
aceitabilidade da proposta de valor mais baixo comparando-o com os valores máximos 
consignados no ANEXO I a este edital, fazendo dele parte integrante para todos os fins e 
efeitos, decidindo, motivadamente, a respeito. 
 
7.10 - Sendo considerada aceitável a proposta comercial da licitante que apresentou o 
menor preço, a Pregoeira procederá à abertura de seu envelope nº 02 - 
DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de habilitação deste 
Edital. Constatada a conformidade da documentação com as exigências impostas pelo 
edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto. 
 
7.11 - Em caso de a licitante desatender às exigências habilitatórias, a Pregoeira a 
inabilitará e examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem 
de classificação e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora. Se a oferta não for aceitável por 
apresentar preço excessivo, a Pregoeira poderá negociar com a licitante vencedora, com 
vistas a obter preço melhor. 
 
7.12 -As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação 
neste certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (artigo 
43, da Lei Complementar nº 123/2006). 
 
7.12.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 10 (dez) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 
efeito de certidão negativa (§ 1º do artigo 43, da Lei Complementar nº 123/2006). 
      
7.12.2 – A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º do artigo 43, da 
Lei Complementar nº 123/2006, implicará na decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
 
7.13 - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira declarará o 
vencedor, proporcionando, a seguir, a oportunidade às licitantes para que manifestem a 
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intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e 
motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte da licitante, registrando 
na ata da Sessão Pública a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 
registro de que todos os demais licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar 
sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, após o término do prazo do 
recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo, em Secretaria. A 
ausência do licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á 
como renúncia ao direito de recorrer. 
 
7.14 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem 
prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a 
habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições do 
item acima. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pela Pregoeira e por todos as 
licitantes presentes. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será 
marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo 
ato, as licitantes presentes. 
 
8. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

8.1 Tendo a licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, 
terá o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso. As 
demais licitantes, já intimadas na Sessão Pública acima referida, terão o prazo de 03 
(três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do 
término do prazo da recorrente. 

8.2 A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, são 
pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

8.3 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência 
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pela Pregoeira à licitante 
vencedora e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 

8.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 
 
8.5 O recurso não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
9.  DA HOMOLOGAÇÃO  
9.1 Após a declaração do vencedor da licitação e, decorrido o decurso do prazo para 
manifestação dos proponentes quanto à interposição de recurso, como também após a 
apreciação destes, o Processo Licitatório será remetido à autoridade competente para o 
ato de homologação. 
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10. DO PRAZO DE ENTREGA: 

10.1 Os itens deverão ser entregues conforme descrição no anexo I, no local indicado 
pela Secretaria Municipal da Educação, em perfeitas condições de uso, dentro do prazo 
estabelecido pela proponente, que não poderá ultrapassar a 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, a contar da data da emissão de Ordem de Compra.   

10.2 – A contratada é obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto desta licitação, em caso de defeito ou incorreção decorrente da produção e/ou 
fabricação, ou uso de produto diverso do que foi relacionado em sua proposta. 
 
10.3 - Imediatamente após a entrega dos móveis, objeto desta Licitação, os mesmos 
serão devidamente inspecionados pelo Setor Responsável. No caso de se constatar 
qualquer irregularidade ou incompatibilidade no item fornecido em relação à proposta 
comercial da contratada ou em relação às condições expressas neste Edital. 
 
10.4 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo 
fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para 
reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 
 
10.5 – O Município de Paial terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a 
conferencia do que foi entregue, lavrando termo de recebimento definitivo ou notificando a 
LICITANTE VENCEDORA para substituição do objeto entregue em desacordo com as 
especificações. 
 
10.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da LICITANTE 
VENCEDORA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a 
substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar 
defeitos ou incorreções. 
 
12. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
12.1 As despesas decorrentes do fornecimento correrão à dotação prevista na Lei 
Orçamentária do Exercício 2022:  
 
04. – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
01 – DIRETORIA DE ENSINO   
2.043– Manutenção das Atividades da Creche 
(257)4.4.90. 52.42.00.00.00 0000 
2.007– Manutenção das Atividades da Sec. de Educação 
(277)4.4.90. 52.42.00.00.00 0000 
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2.009– Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 
(278)4.4.90. 52.42.00.00.00 0000 
 
2.008– Manutenção das Atividades do Ensino Infantil  
(279)4.4.90. 52.42.00.00.00 0000 
 
 
13. PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 

13.1.O Município de Paial pagará ao Vencedor o valor cotado na proposta declarada 
vencedora da Licitação em ata, em até 30(trinta) dias, após entrega dos itens, efetiva 
apresentação da nota fiscal. Somente serão pagas as notas ficais para as empresas que 
estiverem com a regularidade fiscal e trabalhista, (Certidões Negativas:  Certidão 
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
Certidão Negativa Estadual; Certidão Negativa Municipal; Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF; e, Certidão de Regularidade Trabalhista – CNDT) REGULARIZADA, de 
acordo com o que rege a Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações (art. 27, IV; art. 55, XIII). 

13.2. A Nota Fiscal deverá conter todas as especificações dos Equipamentos, conforme 
objeto deste Edital, devidamente atestada pela pessoa indicada como responsável pelo 
recebimento. 
 
13.3. Os valores mencionados na proposta declarada vencedora não sofrerão reajuste. 
 
14. ATRIBUIÇÕES DA PREGOEIRA E DA AUTORIDADE COMPETENTE NO PREGÃO: 
 
14.1 – Caberá a Pregoeira, ainda, como parte das atribuições que lhe compete durante a 
realização deste Pregão: 
 
a) Coordenar o processo licitatório e conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
b) Examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e 
valor, decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 
c) Adjudicar o objeto deste Pregão à licitante vencedora, detentora da proposta 
considerada como a mais vantajosa para o Município de PAIAL- SC., após constatado o 
atendimento das exigências deste edital, desde que não haja recurso; 
d) Receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este 
Pregão; 
e) Encaminhar a autoridade competente o processo relativo a este pregão, devidamente 
instruído, após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação. 
f) Permitir a comunicação dos representantes dos licitantes com terceiros não presentes à 
sessão, através de aparelhos de telefone celular e outros. 
 
14.2 – À autoridade competente caberá: 
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a) Decidir os recursos contra os atos da Pregoeira; 
b) Adjudicar o objeto da licitação em caso de recurso, e; 
c) Homologar o resultado deste Pregão, após decididos os recursos porventura 
interpostos contra os atos da Pregoeira. 
 
15. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

15.1 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e devidamente fundamentado, conforme dispõe o artigo 49 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

15.2 As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no 
momento de sua abertura, respectivamente, no final de cada Sessão Pública, quando 
serão registradas em ata, sendo vedada a qualquer licitante observações ou reclamações 
posteriores, a este respeito. 

15.3 A apresentação da proposta implica para a licitante a observância dos preceitos 
legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos 
os termos e condições deste Edital, sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

15.4 Os casos omissos serão dirimidos pela Pregoeira, com observância da legislação 
regedora, em especial a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002. 

15.5 Ao receberem cópia deste Edital os interessados deverão deixar registrados na 
Prefeitura o endereço, telefone e fax, para qualquer comunicação. 

15.6 Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de 
interpretação do presente Edital deverão ser dirigidas à Administração Municipal no 
endereço citado no preâmbulo deste Edital, ou através do telefone (49) 3451-0045, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h30min., ou pelo 
telefone (49) 34510045 com o responsável setor de Licitação. 

 

16 - DOS ANEXOS DO EDITAL 
 
19.1 - Integram o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, 
os seguintes anexos: 
 
 a) Anexo I - RELAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ITENS DO OBJETO DESTA 
LICITAÇÃO; 
 
     b) Anexo II - MODELO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO; 
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     c) Anexo III - MODELO DE DECLARAÇÃO firmando o cumprimento aos requisitos de   
Habilitação; 

     d) Anexo IV - MODELO DE PROPOSTA 

     e) Anexo V - MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
 
     f)    Anexo VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO 
TRABALHISTA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE; 
 
    e) Anexo VII - MINUTA DO CONTRATO; 
 
Paial – SC, 11 de julho de 2022. 
 
 
 

VOLNEI DIOGO DE PELEGRIN 
Prefeito Municipal em exercício 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2022 
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022 
ANEXO I 
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RELAÇÃO DE PREÇOS MÁXIMOS ADMITIDOS POR ITEM 

Os itens deste edital estão disponibilizados em arquivo eletronico 
https://paial.atende.net/na aba “Enviar Proposta de Licitação”. 
Lembrar: No momento da Finalização do Preenchimento da Proposta, imprimir formulário 
com Protocolo e Senha de Acesso, e apresenta-lo dentro do envelope da Proposta, no dia 
da Licitação. 

Item Produto - Complemento Descrição Unid. Quantidade Valores - Unitário Valores - Total 
1 ARQUIVO COM QUATRO 

GAVETAS: Móvel composto por 
quatro gavetas para pasta 
suspensa, fundo em duratree. 
Confeccionado em MDP de 18mm 
revestido em melamínico de baixa 
pressão. Bordas em perfil pvc. 
Dimensões aproximadas: 
1240x455x450mm (AxLxP). 
Apresentar junto à proposta de 
preços o Certificado de 
Conformidade do Sistema de 
Gestão de Qualidade, emitido pela 
Assoc. Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e Certificado de 
Cadeia de Custódia para produtos 
de madeira (FSC), emitido por 
certificador reconhecido nacional 
ou internacionalmente em nome 
do fabricante do mobiliário. 

ARQUIVO COM 4 
GAVETAS 
ARQUIVO COM 
QUATRO 
GAVETAS 

UNIDADE 2,00000 1.369,6900 2.739,38 

2 LONGARINA 3 LUGARES 
LOSANGO EM RESINA 
PLASTICA : Estrutura dos pés e 
colunas duplas em tubo 20x40. 
Barra linear transversal dupla de 
apoio dos assentos em tubo 
30x40. Base do encosto em tubo 
20x20. Solda MIG. Tratamento 
anti corrosivo. Pintura em apóxi-
pó. Assento ergonômico (415 x 
410mm com abas e superfície 
plana em resina plástica PP. 
Encosto ergonômico 
(430x250mm) em resina plástica 
cpm curvas anatômicas e três 
orifícios de ventilação em forma 
de losango. Fixados por parafusos 
invisíveis Mitoplástic 5x25. 
Medidas: 145x50x44 (CxLxA). 
Apresentar junto à proposta de 
preços o Certificado de 
Conformidade do Sistema de 
Gestão de Qualidade, emitido pela 
Assoc. Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e relatório de 
ensaio sobre corrosão e 
envelhecimento por exposição à 
névoa salina, emitido por 
laboratório acreditado pelo 
INMETRO de acordo com a ABNT 
NBR 8094/1983 e ABNT NBR 
8095/2015 (material metálico 
revestido e não revestido &#8211; 
corrosão por exposição à névoa 

LONGARINA 
COM 3 
LUGARES COM 
BRAÇOS EM 
CORVIN 
LONGARINA 
COM 3 
LUGARES COM 
BRAÇOS -
CORES  (ROSA , 
VERDE , AZUL E 
ROXA)  
DIMENSÕES  
APROXIMADAS  
(5%TOLERÂNCI
A):  ALTURA  DA  
SUPERFÍCIE  DO  
ASSENTO:450M
M;LARGURADO  
ASSENTO:460  
A500MM;PROFU
NDIDADE DA 
SUPERFÍCIE DO 
ASSENTO: 
460MM;EXTENS
ÃO VERTICAL 
DO ENCOSTO: 
460MM; 
LARGURADO  
ENCOSTO:  
430MM;  ALTURA  
TOTAL  DA  
CADEIRA:910MM 
; LARGURA 

UNIDADE 2,00000 969,4800 1.938,96 

mailto:pregao@paial.sc.gov.br


 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 
Departamento de Compras e Licitações 
 

 

 

Rua Goiás, 400 – Centro – fone/fax (49)3451-0045  
 e-mail: pregao@paial.sc.gov.br - 89765-000 – Paial – SC. 

CNPJ 01.614.376/0001-59 

 

 

salina e a atmosfera úmida 
saturada no mínimo 2180 horas, 
que contenha união soldada em 
tubo de aço industrial) avaliada 
conforme NBR 5841/2015 e NBR 
ISO 4628/2015, grau de 
empolamento d0 / t0 e grau de 
enferrujamento Ri 0 

TOTAL DA 
LONGARINA: 
1810MM.ASSEN
TO:PARTEINTER
NAEMCOMPENS
ADOMULTILÂMI
NAS DE 
MADEIRA 
MOLDADA 
ANATOMICAME
NTE A 
ESPESSURA 
MÍNIMA DE 10 
MM; ESPUMA 
EM 
POLIURETANO 
FLEXÍVEL HR, 
ISENTO DE CFC, 
ALTA 
RESILIÊNCIA, 
ALTA 
RESISTÊNCIA A 
PROPAGAÇÃO 
DE RASGO, 
ALTA TENSÃO 
DE 
ALONGAMENTO 
E RUPTURA, 
BAIXA FADIGA 
DINÂMICA E 
BAIXA 
DEFORMAÇÃO 
PERMANENTE 
COM 
DENSIDADE DE 
60 A 65 KG/M³ E 
MOLDADA 
ANATOMICAME
NTE COM 
ESPESSURA 
MÉDIA DE 40 
MM; CAPA DE 
PROTEÇÃO E 
ACABAMENTO 
INJETADA 
EMPOLIPROPILE
NO 
TEXTURIZADO E 
BORDAS 
ARREDONDADA
S QUE 
DISPENSAM O 
USO DO PERFIL 
DE PVC, DE 
FÁCIL LIMPEZA 
E RESISTENTE 
A PRODUTOS 
QUÍMICOS. 
ENCOSTO: 
PARTE INTERNA 
EM 
POLIPROPILENO 
INJETADO 
ESTRUTURAL 
DE 
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GRANDERESIST
ÊNCIA 
MECÂNICA, 
CONFORMADA 
ANATOMICAME
NTE; ESPUMA 
EM 
POLIURETANO 
FLEXÍVEL HR, 
ISENTO DE CFC, 
ALTA 
RESILIÊNCIA, 
ALTA 
RESISTÊNCIA A 
PROPAGAÇÃO 
DE RASGO, 
ALTA TENSÃO 
DE 
ALONGAMENTO 
E RUPTURA, 
BAIXA FADIGA 
DINÂMICA E 
BAIXA 
DEFORMAÇÃO 
PERMANENTE 
COM 
DENSIDADE DE 
50 A 55 KG/M³ E 
MOLDADA 
ANATOMICAME
NTE COM 
SALIÊNCIA 
PARA APOIO 
LOMBAR E 
ESPESSURA 
MÉDIA DE 40 
MM; CAPA DE 
PROTEÇÃO E 
ACABAMENTO 
INJETADA 
EMPOLIPROPILE
NO 
TEXTURIZADO E 
BORDAS 
ARREDONDADA
S QUE 
DISPENSAM O 
USO DO PERFIL 
DE PCV, DE 
FÁCIL LIMPEZA 
E RESISTENTE 
A PRODUTOS 
QUÍMICOS. 
BRAÇOS: APOIA 
BRAÇOS COM 
ALMA DE AÇO 
ESTRUTURAL 
REVESTIDO EM 
POLIURETANO 
PRÉ-POLIMERO 
INTEGRAL SKIN, 
TEXTURIZADO. 
LATERAIS: 
LONGARINA 
PARA BANCO 
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COMPONÍVEL 
EM TUBO DE 
AÇO 80 X 40 MM 
APROX.. E 
ESPESSURA DE 
1,90 MM 
MMAPROX.COM 
ACABAMENTO 
DE SUPERFÍCIE 
PINTADO. 
ACABAMENTO 
EM PINTURA 
ELETROSTÁTIC
A TOTALMENTE 
AUTOMATIZADA 
EM EPOXI PÓ 
COM 
PRÉTRATAMEN
TO 
ANTIFERRUGIN
OSO 
(FOSFATIZADO), 
REVESTINDO 
TOTALMENTE A 
SUPERFÍCIE 
COM PELÍCULA 
DE 
APROXIMADAM
ENTE 100 
MÍCRONS COM 
PROPRIEDADES 
DE 
RESISTÊNCIA A 
AGENTES 
QUÍMICOSLATE
RAL PARA 
BANCO 
COMPONÍVEL 
EM AÇO, 
FABRICADA 
POR PROCESSO 
DE SOLDA 
SISTEMA MIG 
EM AÇO 
TUBULAR OVAL 
DE APROX. 50 X 
27 X 1,55 MM 
MME SUPORTE 
COM APROX. 
90X30X1,50 MM 
COM 
ACABAMENTO 
DE SUPERFÍCIE 
PINTADO. PARA 
CADA LATERAL 
ACOMPANHA 
UM PAR DE 
DESLIZADORES 
REGULÁVEIS 
TOTALMENTE 
INJETADOS EM 
NYLON 6 E 
SISTEMA DE 
ACOPLAMENTO 
À LONGARINA 
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ATRAVÉS DE 
PARAFUSOS 
M10 QUE 
POSSIBILITA A 
FIXAÇÃO EM 
QUALQUER 
PONTO DA 
LONGARINA, 
GARANTINDO 
ROBUSTEZ E 
FACILIDADE DE 
MANUTENÇÃO. 
PLACA PARA 
FIXAÇÃO DO 
ASSENTO 
JUNTO À 
LONGARINA 
PARA BANCO 
COMPONÍVEL 
FABRICADA EM 
CHAPA DE AÇO 
ESTAMPADA DE 
NO MÍNIMO 3,00 
MM DE GRANDE 
RESISTÊNCIA 
MECÂNICA. 
ACABAMENTO 
EM PINTURA 
ELETROSTÁTIC
A TOTALMENTE 
AUTOMATIZADA 
EM EPOXIPÓ 
COM PRÉT 
RATAMENTO 
ANTIFERRUGIN
OSO(FOSFATIZA
DO), 
REVESTINDO 
TOTALMENTE O 
MECANISMO 
COM PELÍCULA 
DE 
APROXIMADAM
ENTE 100 
MÍCRONS COM 
PROPRIEDADES 
DE 
RESISTÊNCIA A 
AGENTES 
QUÍMICOS. O 
SISTEMA DE 
ACOPLAMENTO 
À LONGARINA 
ATRAVÉS DE 
ABRAÇADEIRA E 
PARAFUSOS 
M10, 
POSSIBILITA A 
FIXAÇÃO EM 
QUALQUER 
PONTO DA 
LONGARINA, 
GARANTINDO 
ROBUSTEZ E 
FACILIDADE DE 
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MANUTENÇÃO. 
POSSUI 
ACOPLAMENTO 
PARA SUPORTE 
PARA ENCOSTO 
TIPO LÂMINA E 
POSSIBILITA A 
FIXAÇÃO DOS 
APOIA BRAÇOS 
DIRETAMENTE 
NO CORPO DA 
PLACA SENDO 
MUITO MAIS 
RESISTENTE 
QUE A USUAL 
FIXAÇÃO NO 
INTERNO DO 
ASSENTO. 
REVESTIMENTO 
ESPECIFICAÇÕE
S: COMPOSIÇÃO 
= POLÍMEROS A 
BASE DE PVC 
PESO = 700 À 
780 G/M² 
PERFORMANCE 
ESPESSURA 
TOTAL = MIN. 
0,90 MM 
TENSÃO DE 
RUPTURA 
LONGITUDINAL 
= MIN. 270N/5CM 
TENSÃO DE 
RUPTURA 
TRANSVERSAL 
= MIN. 250N/5CM 
ALONGAMENTO 
ESTÁTICO 
LONGITUDINAL 
= MIN. 15 - MÁX. 
25% (5K/30') 
ALONGAMENTO 
ESTÁTICO 
TRANSVERSAL 
= MIN. 30 -MÁX. 
45% (5K/30') 
ALONGAMENTO 
PERMANENTE 
LONGITUDINAL 
= MÁX. - 3,0% 
(30' REPOUSO) / 
(30' REST) 
ALONGAMENTO 
PERMANENTE 
TRANSVERSAL 
= MÁX. - 6,0% 
(30' REPOUSO) / 
(30' 
REST)FLAMABILI
DADE = MÁX. 
100MM/MIN 
MÁX. 
100MM/MINUTE. 
ABSORVEDOR 
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DE UV = 
MATERIAL 
ADITIVADO 
CONTRA RAIOS 
ULTRAVIOLETA
S IMPEDINDO 
QUE A 
INCIDÊNCIA DE 
LUZ ALTERE A 
TONALIDADE 
E/OU 
RESSEQUE O 
MATERIAL. 
RETARDANTE 
DE CHAMA 
=MATERIAL 
COM ADITIVOS 
ANTICHAMA, 
CONFERINDO 
AOPRODUTO 
PROPRIEDADES 
RETARDANTES 
A 
PROPAGAÇÃOD
A CHAMA 
QUANDO 
EXPOSTO A 
FONTES DE 
CALOR. 

3 CADEIRA ESTOFADA DIRETOR 
FIXA: Cadeira estofada, pés em 
tubo de aço 1&#8221; com 
fechamento de ponteiras em 
polipropileno 100% injetado. 
Soldagem pelo sistema MIG em 
todas as junções. Partes 
metálicas, com tratamento 
anticorrosivo e acabamento com 
tinta epóxi-pó, híbrida e 
eletrostática. 
Assento(500x490mm) e 
encosto(450x480mm) espuma 
injetada revestida em tecido. 
Assento e encosto unidos por 
chapa de aço formando peça 
única. Apresentar junto à proposta 
de preços o Certificado de 
Conformidade do Sistema de 
Gestão de Qualidade, emitido pela 
Assoc. Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e relatório de 
ensaio sobre corrosão e 
envelhecimento por exposição à 
névoa salina, emitido por 
laboratório acreditado pelo 
INMETRO de acordo com a ABNT 
NBR 8094/1983 e ABNT NBR 
8095/2015 (material metálico 
revestido e não revestido &#8211; 
corrosão por exposição à névoa 
salina e a atmosfera úmida 
saturada no mínimo 2180 horas, 
que contenha união soldada em 
tubo de aço industrial) avaliada 
conforme NBR 5841/2015 e NBR 

CADEIRA UNIDADE 10,00000 960,8800 9.608,80 
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ISO 4628/2015, grau de 
empolamento d0 / t0 e grau de 
enferrujamento Ri 0  

4 GAVETEIRO VOLANTE 2 
GAVETAS: Móvel composto por 
duas gavetas para pasta 
suspensa, fundo em duratree. 
Confeccionado em MDP de 18mm 
revestido em melamínico de baixa 
pressão. Bordas em perfil PVC. 
Dimensões aproximadas: 
680mmx460mmx450mm. 
Apresentar junto à proposta de 
preços o Certificado de 
Conformidade do Sistema de 
Gestão de Qualidade, emitido pela 
Assoc. Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e Certificado de 
Cadeia de Custódia para produtos 
de madeira (FSC), emitido por 
certificador reconhecido nacional 
ou internacionalmente em nome 
do fabricante do mobiliário 

GAVETEIRO 
VOLANTE 2 
GAVETAS 25MM 
- 

UNIDADE 6,00000 1.017,6000 6.105,60 

5 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 
06: Mesa: Laterais e suporte do 
porta livros confeccionado em 
tubo de aço secção oblonga de 
29x58mm em chapa 16(1,5mm). 
Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de 
aço secção circular 31,75mm 
(1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em 
tubo de aço secção circular 38mm 
(1½") em chapa 16(1,5mm). 
Fechamento com ponteiras e 
sapatas em polipropileno injetadas 
na cor azul, fixadas à estrutura 
através de rebites de repuxo 
diâmetro de 4.8x16mm. Nos 
moldes das ponteiras e sapatas 
da mesa deve ser grafado o 
símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero 
e o nome da empresa fabricante 
do componente injetado. As peças 
injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou 
partes cortantes. Nas partes 
metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti?ferruginoso que 
assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina. Solda 
deve possuir superfície lisa e 
homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes, 
superfícies ásperas ou escórias. 
Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o 
perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou 
irregularidade de solda, rebarbas 
e arredondados os cantos agudos. 
Tampo (600x450mm) em madeira 
aglomerada (MDP) de 18mm de 

CONJUNTO 
ALUNO - 
TAMANHO 6 
(MODELO 2-ABS 

UNIDADE 25,00000 693,8100 17.345,25 

mailto:pregao@paial.sc.gov.br


 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE PAIAL 
Departamento de Compras e Licitações 
 

 

 

Rua Goiás, 400 – Centro – fone/fax (49)3451-0045  
 e-mail: pregao@paial.sc.gov.br - 89765-000 – Paial – SC. 

CNPJ 01.614.376/0001-59 

 

 

espessura revestido na face 
superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8mm de 
espessura, acabamento 
texturizado na cor cinza e 
revestimento na face inferior em 
chapa de balanceamento - contra 
placa fenólica de 0,6mm. 
Aplicação de porcas garra com 
rosca métrica M6 e comprimento 
10mm. Fitas de bordo em PVC 
com "primer", acabamento 
texturizado na cor azul coladas 
com adesivo "hot melting", 
dimensões nominais de 22mm 
(largura) x 2,5mm (espessura). 
Cantos arredondados. Fixação do 
tampo à estrutura através de 06 
porcas garra rosca métrica m6 
(diâmetro 6mm), 06 parafusos 
rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), 
comprimento 47mm cabeça 
panela Philips. Porta livros 
(503x304mm) em polipropileno 
injetado na cor cinza. No molde do 
porta livros deve ser gravado o 
símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero 
e o nome da empresa fabricante 
do componente injetado. Fixação 
do porta livros à estrutura 
longitudinal através de rebites de 
repuxo. Pintura dos elementos 
metálicos com tinta em pó híbrida 
epóxi, eletrostática brilhante, 
polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 microns 
na cor cinza. Na lateral direita da 
mesa, face externa deverá conter 
a identificação do padrão 
dimensional, através de processo 
de tampografia, tamanho 
35x37mm. Altura da mesa: 
760mm. Cadeira: Estrutura em 
tubo de aço 20,7mm, em chapa 
14(1,90mm). Ponteiras e sapatas 
em polipropileno copolímero 
virgem, injetados na cor azul, 
fixadas à estrutura através de 
encaixe e pino expansor. Nos 
moldes das ponteiras e sapatas 
da cadeira deve ser grafado o 
símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero 
e o nome da empresa fabricante 
do componente injetado. Pintura 
dos elementos metálicos com tinta 
em pó híbrida epóxi, eletrostática 
brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 microns 
cor cinza. Assento (400x430mm) 
e encosto(396x198mm) em 
polipropileno copolímero virgem e 
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sem cargas, injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na 
cor azul. Fixação do assento e 
encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, 
comprimento 12mm. Nos moldes 
do assento e encosto deve ser 
grafado com o símbolo 
internacional de reciclagem, 
apresentando o número 
identificador do polímero e o nome 
da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças 
injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou 
partes cortantes. Nas partes 
metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti-ferruginoso que 
assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina. Solda 
deve possuir superfície lisa e 
homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes, 
superfícies ásperas ou escórias. 
Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o 
perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou 
irregularidade de solda, rebarbas 
e arredondados os cantos agudos. 
Na parte posterior do encosto 
deverá conter a identificação do 
padrão dimensional, através de 
processo de tampografia, 
tamanho 35x37mm. Altura do 
assento ao chão 460mm. 
Apresentar junto a proposta de 
preços o Certificado de 
Conformidade do INMETRO para 
o modelo especificado no edital de 
acordo com a Portaria 401/2020 
do Inmetro, acompanhado por 
declaração com a imagem do 
mobiliário, referente ao Certificado 
de Conformidade do Inmetro, 
emitido por OCP que comprove 
que o móvel é correspondente ao 
Certificado e atende as 
especificações do Edital; 
Certificado de Conformidade do 
Sistema de Gestão de Qualidade 
emitido pela Assoc. Brasileira de 
Normas Técnicas(ABNT), relatório 
de ensaio sobre corrosão e 
envelhecimento por exposição à 
névoa salina, emitido por 
laboratório acreditado pelo 
INMETRO de acordo com a ABNT 
NBR 8094/1983 e ABNT NBR 
8095/2015 (material metálico 
revestido e não revestido &#8211; 
corrosão por exposição à névoa 
salina e a atmosfera úmida 
saturada no mínimo 2180 horas, 
que contenha união soldada em 
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tubo de aço industrial) avaliada 
conforme NBR 5841/2015 e NBR 
ISO 4628/2015, grau de 
empolamento d0 / t0 e grau de 
enferrujamento Ri 0 e Relatório de 
ensaio emitido por laboratório 
credenciado pelo INMETRO, do 
esforço de tração de 12000kgf na 
região da solda.  

6 MESA COM DUAS GAVETAS: 
Tampo e painel em MDP 
melamínico na cor ovo/branco. 
Pés em tubo industrial 20x40 e 
20x30. Tratamento anticorrosivo. 
Solda MIG. Pintura epóxi-pó. 
Dimensões: 
1200mmx600mmx740mm. 
Gaveteiro: confeccionado em 
MDP melamínico na cor 
ovo/branco com puxador, com 2 
gavetas. Apresentar junto à 
proposta de preços o Certificado 
de Conformidade do Sistema de 
Gestão de Qualidade, emitido pela 
Assoc. Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e Certificado de 
Cadeia de Custódia para produtos 
de madeira (FSC), emitido por 
certificador reconhecido nacional 
ou internacionalmente em nome 
do fabricante do mobiliário. 

MESA EM MDF UNIDADE 3,00000 986,3000 2.958,90 

7 Confeccionado em MDP de 15 
mm revestido em melamínico de 
baixa pressão, acabamento das 
bordas em perfil PVC. Na parte 
superior do armário vãos com três 
divisórias definidas por duas 
prateleiras. Dimensões 
aproximadas: 1600x1000x420 mm 
(AxLxP). Apresentar junto à 
proposta de preços o Certificado 
de Conformidade do Sistema de 
Gestão de Qualidade, emitido pela 
Assoc. Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e Certificado de 
Cadeia de Custódia para produtos 
de madeira (FSC), emitido por 
certificador reconhecido nacional 
ou internacionalmente em nome 
do fabricante do mobiliário. 

ARMARIO 
ESTANTE MDP 
15MM 

UNIDADE 2,00000 1.295,2700 2.590,54 

8 Em MDP DE 15mm textura. O 
móvel é subdividido em prateleiras 
em número de seis nas 
dimensões 400x260x600mm 
cada, uma porta com abertura 
superior contendo duas 
dobradiças na parte inferior e um 
fecho rolete na parte superior para 
travamento e um puxador de 
metal tipo alça. Na parte interne 
contém um cesto em arame 
maciço 3/16mm com pintura 
epóxi-pó. Bordas com 
acabamento em perfil de PVC. 
Contém um colchão, medidas 

FRALDARIO/ 
TROCADOR EM 
MDP 15MM. 

UNIDADE 2,00000 1.767,0800 3.534,16 
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1240x600mm, que se encaixa sob 
rebaixo das duas laterais do 
trocador. Na parte inferior, em 
toda sua extensão, o móvel possui 
um rodapé com 80mm de altura, 
apoiado por seis sapatas 
reguláveis 18mm 1/4x7/8 preto. 
Apresentar junto à proposta de 
preços o Certificado de 
Conformidade do Sistema de 
Gestão de Qualidade, emitido pela 
Assoc. Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e Certificado de 
Cadeia de Custódia para produtos 
de madeira (FSC), emitido por 
certificador reconhecido nacional 
ou internacionalmente em nome 
do fabricante do mobiliário. 
COLCHÃO: Contém um colchão, 
medidas 1240x600mm, que se 
encaixa sob rebaixo das duas 
laterais do trocador.  

9 Mesa coletiva: Quatro pés em 
tubo de aço 1 ¾ (parede 1,20 
mm), acabamento com sapatas 
em polipropileno. Soldagem pelo 
sistema MIG em todo o perímetro. 
Partes metálicas, com tratamento 
anticorrosivo e acabamento com 
tinta epóxi-pó, híbrida e 
eletrostática. Tampo (1200 mm 
diâmetro) com recortes em 
formato de flor, em MDF 18mm 
revestido com laminado 
melamínico (cores: vermelho, 
amarelo ouro, verde ou azul 
marinho), acabamento da borda 
em PVC. Fixação do tampo à 
estrutura através de parafusos 
4.8x16. Altura 465 mm. Cadeira 
Infantil: Estrutura confeccionada 
com quatro pés individuais em 
tubo de aço industrial secção 
redondo de 1 ½ (parede 1,50 
mm), dobrado em forma de "U" 
invertido, do lado externo ao 
assento para viabilizar o 
empilhamento e travessas em 
tubo de aço industrial de ¾ 
(parede 1,06 mm). Fechamento 
dos pés com ponteiras em resina 
plástica PP, estilo botinha fixadas 
a estrutura através de encaixe 
com dimensões 1½ de diâmetro e 
50 mm de altura. Soldagem pelo 
processo MIG. Pintura em epóxi-
pó. Assento/encosto em forma de 
concha única, confeccionada em 
resina plástica PP nas medidas 
290x300x300 mm (AxLxP) 
contendo na parte traseira a 
identificação do fabricante. 
Contém no encosto da concha, 
dois orifícios, sendo o superior 
denominado como pega-mão em 

CONJUNTO 
COLETIVO 
INFANTIL 
COMPOSTO 
POR 01 MESA E 
06 CADEIRAS. 

CONJUNTO 3,00000 1.968,0400 5.904,12 
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forma oval nas medidas 80x25 
mm e o inferior para ventilação, na 
base, com as medidas 125x55 
mm. Na parte inferior do assento 
dotado por 4 torres injetadas no 
mesmo material que serve para a 
fixação à estrutura tubular por 
parafusos 5x25 mitoplastic. Altura 
do assento ao chão 270 mm e 
altura do encosto ao chão 300 
mm. Apresentar junto à proposta 
de preços o Certificado de 
Conformidade do Sistema de 
Gestão de Qualidade, emitido pela 
Assoc. Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e Certificado de 
Cadeia de Custódia para produtos 
de madeira (FSC), emitido por 
certificador reconhecido nacional 
ou internacionalmente em nome 
do fabricante do mobiliário e 
relatório de ensaio sobre corrosão 
e envelhecimento por exposição à 
névoa salina, emitido por 
laboratório acreditado pelo 
INMETRO de acordo com a ABNT 
NBR 8094/1983 e ABNT NBR 
8095/2015 (material metálico 
revestido e não revestido &#8211; 
corrosão por exposição à névoa 
salina e a atmosfera úmida 
saturada no mínimo 2180 horas, 
que contenha união soldada em 
tubo de aço industrial) avaliada 
conforme NBR 5841/2015 e NBR 
ISO 4628/2015, grau de 
empolamento d0 / t0 e grau de 
enferrujamento Ri 0 

10 Confeccionado em MDP de 15 
mm revestido em melamínico de 
baixa pressão, acabamento das 
bordas em perfil PVC. Móvel 
composto por duas portas 
individuais contendo fechaduras e 
chaves, internamente uma 
prateleira. Dimensões 
aproximadas: 720x1000x420 mm 
(AxLxP). Apresentar junto à 
proposta de preços o Certificado 
de Conformidade do Sistema de 
Gestão de Qualidade, emitido pela 
Assoc. Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e Certificado de 
Cadeia de Custódia para produtos 
de madeira (FSC), emitido por 
certificador reconhecido nacional 
ou internacionalmente em nome 
do fabricante do mobiliário. 

ARMARIO BAIXO 
COM 02 PORTAS 
EM MDP 15MM. 

UNIDADE 3,00000 814,6700 2.444,01 

11 Mesa: Estrutura em tubo de aço 
20x20 (parede 1,20mm) que 
unidos formam peça única, 
travessas horizontais entre os pés 
em tubo 20x20 (parede 1,06mm) e 
mão francesa para reforço. Pés 
com ponteiras plásticas 100% 

CONJUNTO DE 
REFEITORIO 
INFANTIL 
COMPOSTO 
POR 01 MESA E 
08 CADEIRAS. 

CONJUNTO 3,00000 2.270,1000 6.810,30 
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injetadas. Soldagem das partes 
metálicas pelo processo MIG em 
todo perímetro de união, junções 
com superfície lisa e homogênea, 
sem apresentar pontos cortantes, 
asperezas ou escórias. Proteção 
da superfície com tratamento 
especial, anticorrosivo e pintura 
em epóxi-pó cor cinza. Tampo 
(1800x600mm) em MDF de 18mm 
revestido em ambas as faces com 
melamínico branco textura. Face 
superior com aplicação de 
imagem colorida e acabamento 
impermeável. Bordas com 
acabamento em PVC tipo "T" cor 
cinza, fixado através de encaixe. 
Fixados à estrutura através de 08 
parafusos atarraxantes. Altura 
580mm. Cadeiras: Estrutura em 
tubo de aço 3/4 (parede 1,06mm). 
Quatro pés, sendo dois em peça 
única com o encosto e dois em 
forma de palito. Duas travessas 
de sustentação sob o assento em 
tubo 3/4 (parede 1,06mm). 
Soldagem dos componentes que 
formam a estrutura deverão ser 
ligados entre si através de solda 
pelo processo MIG em todas as 
junções. Acabamento com tinta 
epóxi-pó cor cinza. Fechamento 
de todos os topos dos tubos com 
ponteiras 3/4 injetadas 100% 
polipropileno. Assento 
(295x305mm) e encosto 
(295x180mm) em resina PP alto 
brilho. Altura do assento ao chão 
340mm. Altura do encosto ao 
chão 625mm. Apresentar junto à 
proposta de preços o Certificado 
de Conformidade do Sistema de 
Gestão de Qualidade, emitido pela 
Assoc. Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e Certificado de 
Cadeia de Custódia para produtos 
de madeira (FSC), emitido por 
certificador reconhecido nacional 
ou internacionalmente em nome 
do fabricante do mobiliário e 
relatório de ensaio sobre corrosão 
e envelhecimento por exposição à 
névoa salina, emitido por 
laboratório acreditado pelo 
INMETRO de acordo com a ABNT 
NBR 8094/1983 e ABNT NBR 
8095/2015 (material metálico 
revestido e não revestido &#8211; 
corrosão por exposição à névoa 
salina e a atmosfera úmida 
saturada no mínimo 2180 horas, 
que contenha união soldada em 
tubo de aço industrial) avaliada 
conforme NBR 5841/2015 e NBR 
ISO 4628/2015, grau de 

mailto:pregao@paial.sc.gov.br
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empolamento d0 / t0 e grau de 
enferrujamento Ri 0  

12 CONJUNTO MATERNAL, 
COMPOSTO POR UMA MESA 
COM 5 LUGARES E UMA 
CADEIRA PARA MONITORA: 
Mesa: Estrutura com pés em tubo 
de aço 1 ½ (parede 1,50). Laterais 
com tubo 1 ¼ (parede 1,50) com 
barramento duplo. Travessa 
superior em tubo 1 ¼ (parede 
1,50) de apoio ao tampo. 
Travessa horizontal em tubo de 
aço 1/1/4 (parede 1,50) para unir 
as laterais da mesa. Fechamento 
dos topos e sapatas com 
ponteiras injetadas na cor laranja, 
fixadas através de encaixe e 
rebitadas a estrutura através de 
rebites de repuxo de alumínio 
4,8x16. Nas partes metálicas deve 
ser aplicado tratamento anti-
ferruginoso que assegure 
resistência à corrosão por 
exposição à névoa salina. Solda 
deve possuir superfície lisa e 
homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes. 
Pintura por sistema em epóxi-pó. 
Tampo (1800x850x750Mm) em 
MDF de 18mm de espessura 
revestido em laminado 
melamínico na cor casca de ovo 
(bege) com 0,8mm de espessura. 
Acabamento das bordas em perfil 
PVC em forma arredondada com 
raio de curvatura de 20mm na cor 
bege. No tampo são embutidas 
buchas americanas preparadas 
para receber os parafusos de 
1/4x43mm que irão fixar o mesmo 
à estrutura e a base de 
sustentação das conchas E 
fixadas por parafusos 1/4x12mm. 
No tampo são usinados orifícios 
para encaixe das conchas 
(assento) confeccionadas em 
resina plástica nas dimensões de 
área útil (Largura 280mm x 
Profundidade 190mm x altura 
encosto de 220mm, sendo que na 
parte frontal apresenta saliência 
de raio de 40mm para melhor 
acomodação e conforto. Na parte 
posterior do encosto possui 
injetadas duas saliências 
(nervuras) para garantir maior 
resistência, acompanhadas de 
proteção estofada em material 
EVA e dotadas de cinto de 
segurança que permite a remoção 
para higienização. AS Bases de 
sustentação das conchas são em 
tubo de aço ¾ (parede 1,06) onde 
as conchas serão fixadas à 

CONJUNTO 
MATERNAL 
COMPOSTO 
POR UMA MESA 
COM 05 
LUGARES E 
UMA CADEIRA 
PARA MONITOR. 

CONJUNTO 2,00000 3.548,1000 7.096,20 

mailto:pregao@paial.sc.gov.br
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mesma por rebites 4,8x16. Cores 
disponíveis das conchas: laranja, 
amarela, vermelha, rosa pink e 
lilás. Cadeira giratória para 
monitora: Estrutura constituída de 
plataforma e Coluna a gás, "L" 
base com rodízio, com regulagem 
de altura. O conjunto de 
sustentação do assento e encosto 
é constituído de uma estrutura em 
tubo de aço 20x20 em formato de 
"L" fixados ao mecanismo por 
meio de parafusos ¼ x 1 ¼ com 
respectivas porcas, com 
fechamento em ponteira plástica 
20x20 com pino na mesma cor do 
assento/encosto. O assento e 
encosto são fixados à estrutura 
através de parafusos mitoplastic 
5x25. O mecanismo por sua vez 
acopla ao pistão que é encaixado 
na base de cinco pernas com 
cinco rodízios. A altura máxima do 
assento até o chão de 425mm. 
Assento ergonômico 
(415x410mm) com abas e 
superfície anatômica em resina 
plástica (PP) texturizado. Encosto 
ergonômico (435x250mm) em 
resina plástica (PP) texturizado 
com curvaturas anatômicas e três 
orifícios de ventilação em forma 
de losango estilizado em ângulo. 
Apresentar junto à proposta de 
preços o Certificado de 
Conformidade do Sistema de 
Gestão de Qualidade, emitido pela 
Assoc. Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e Certificado de 
Cadeia de Custódia para produtos 
de madeira (FSC), emitido por 
certificador reconhecido nacional 
ou internacionalmente em nome 
do fabricante do mobiliário e 
Relatório de ensaio emitido por 
laboratório credenciado pelo 
INMETRO, do esforço de tração 
de 12000kgf na região da solda. 

13 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 
01: Mesa: Laterais e suporte dos 
porta livros confeccionados em 
tubo de aço secção oblonga de 
29x58mm em chapa 16(1,5mm). 
Travessa superior para fixação do 
tampo confeccionada em tubo de 
aço secção circular 31,75mm 
(1¼") chapa 16(1,5mm). Pés em 
tubo de aço secção circular 38mm 
(1½") em chapa 16(1,5mm). 
Fechamento com ponteiras e 
sapatas em polipropileno injetadas 
na cor laranja, fixadas à estrutura 
através de rebites de repuxo 
diâmetro de 4.8x16mm. Nos 
moldes das ponteiras e sapatas 

CONJUNTO 
ALUNO 
TAMANHO 01. 

CONJUNTO 25,00000 557,7000 13.942,50 
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da mesa deve ser grafado o 
símbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o 
número identificador do polímero 
e o nome da empresa fabricante 
do componente injetado. As peças 
injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou 
partes cortantes. Nas partes 
metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti?ferruginoso que 
assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina. Solda 
deve possuir superfície lisa e 
homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes, 
superfícies ásperas ou escórias. 
Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o 
perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou 
irregularidade de solda, rebarbas 
e arredondados os cantos agudos. 
Tampo (600x450mm) em madeira 
aglomerada (MDP) de 18mm de 
espessura revestido na face 
superior em laminado melamínico 
de alta pressão, 0,8mm de 
espessura, acabamento 
texturizado na cor cinza e 
revestimento na face inferior em 
chapa de balanceamento - contra 
placa fenólica de 0,6mm. 
Aplicação de porcas garra com 
rosca métrica M6 e comprimento 
10mm. Fitas de bordo em PVC 
com "primer", acabamento 
texturizado na cor laranja coladas 
com adesivo "hot melting", 
dimensões nominais de 22mm 
(largura) x 2,5mm (espessura). 
Cantos arredondados. Fixação do 
tampo à estrutura através de 06 
porcas garra rosca métrica m6 
diâmetro 6mm), 06 parafusos 
rosca métrica M6 (diâmetro 6mm), 
comprimento 47mm cabeça 
panela, Philips. Pintura dos 
elementos metálicos com tinta em 
pó híbrida epóxi, eletrostática 
brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 microns 
na cor cinza. Na lateral direita da 
mesa, face externa deverá conter 
a identificação do padrão 
dimensional, através de processo 
de tampografia, tamanho 
35x37mm. Altura da mesa: 
464mm. Cadeira: Estrutura em 
tubo de aço 20,7mm, em chapa 
14(1,90mm). Ponteiras, sapatas, 
assento e encosto em 
polipropileno copolímero virgem, 
injetados na cor laranja, fixadas à 
estrutura através de encaixe e 
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pino expansor. Nos moldes das 
ponteiras e sapatas da cadeira 
deve ser grafado o símbolo 
internacional de reciclagem, 
apresentando o número 
identificador do polímero e o nome 
da empresa fabricante do 
componente injetado. Pintura dos 
elementos metálicos com tinta em 
pó híbrida epóxi, eletrostática 
brilhante, polimerizada em estufa, 
espessura mínima de 40 microns 
na cor cinza. Assento 
(340x260mm) e encosto 
(336x168mm) em polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, 
injetados, moldados 
anatomicamente, pigmentados na 
cor laranja. Fixação do assento e 
encosto à estrutura através de 
rebites de repuxo 4,8mm, 
comprimento 16mm. Nos moldes 
do assento e encosto deve ser 
grafado com o símbolo 
internacional de reciclagem, 
apresentando o número 
identificador do polímero e o nome 
da empresa fabricante do 
componente injetado. As peças 
injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou 
partes cortantes. Nas partes 
metálicas deve ser aplicado 
tratamento anti-ferruginoso que 
assegure resistência à corrosão 
em câmara de névoa salina. Solda 
deve possuir superfície lisa e 
homogênea, não devendo 
apresentar pontos cortantes, 
superfícies ásperas ou escórias. 
Todos os encontros de tubos 
devem receber solda em todo o 
perímetro de união. Devem ser 
eliminados respingos ou 
irregularidade de solda, rebarbas 
e arredondados os cantos agudos. 
Na parte posterior do encosto 
deverá conter identificação do 
padrão dimensional, através de 
processo de tampografia, 
tamanho 35x37mm. Altura do 
assento ao chão 260mm. 
Apresentar junto a proposta de 
preços o Certificado de 
Conformidade do INMETRO para 
o modelo especificado no edital de 
acordo com a Portaria 401/2020 
do Inmetro, acompanhado por 
declaração com a imagem do 
mobiliário, referente ao Certificado 
de Conformidade do Inmetro, 
emitido por OCP que comprove 
que o móvel é correspondente ao 
Certificado e atende as 
especificações do Edital; 

mailto:pregao@paial.sc.gov.br
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Certificado de Conformidade do 
Sistema de Gestão de Qualidade 
emitido pela Assoc. Brasileira de 
Normas Técnicas(ABNT), relatório 
de ensaio sobre corrosão e 
envelhecimento por exposição à 
névoa salina, emitido por 
laboratório acreditado pelo 
INMETRO de acordo com a ABNT 
NBR 8094/1983 e ABNT NBR 
8095/2015 (material metálico 
revestido e não revestido &#8211; 
corrosão por exposição à névoa 
salina e a atmosfera úmida 
saturada no mínimo 2180 horas, 
que contenha união soldada em 
tubo de aço industrial) avaliada 
conforme NBR 5841/2015 e NBR 
ISO 4628/2015, grau de 
empolamento d0 / t0 e grau de 
enferrujamento Ri 0 e Relatório de 
ensaio emitido por laboratório 
credenciado pelo INMETRO, do 
esforço de tração de 12000kgf na 
região da solda.  

14 ARMÁRIO COM NOVE PORTAS 
COLORIDAS: Estrutura em MDF 
15 mm revestido em melamínico 
branco. Com 9 portas revestidas 
em melamínico textura colorido e 
puxadores. Dimensões: 1270 mm 
(A) x 1200 mm (L) x 450 mm (P). 
Quatro pés em tubo de aço 1 1/4 
(parede 1,20 mm), acabamento 
com pintura na cor cinza e 
ponteiras internas na cor preto. 
Pés soldados em chapa de aço 
medidas 100x50 mm fixados à 
base da estante por 04 parafusos 
atarraxantes 4.8x16. Apresentar 
junto à proposta de preços o 
Certificado de Conformidade do 
Sistema de Gestão de Qualidade, 
emitido pela Assoc. Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) e 
Certificado de Cadeia de Custódia 
para produtos de madeira (FSC), 
emitido por certificador 
reconhecido nacional ou 
internacionalmente em nome do 
fabricante do mobiliário. 

ARMARIO COM 
09 PORTAS 
COLORIDAS EM 
MDF 15MM. 

UNIDADE 4,00000 3.294,6100 13.178,44 

      
Soma: 96.197,16       
Soma: 96.197,16 

Total de Registros: 14 
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ANEXO II 

                                     MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 Através da presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________, 

portador(a) da Cédula de Identidade n.º _________________ e CPF sob n.º 

____________________, a participar da licitação instaurada pelo Município, na 

modalidade Pregão Presencial n° 017/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, 

outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

__________________________, bem como formular propostas verbais, recorrer  e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 
 
 
 

_____________, em ____ de ______ 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
     Carimbo e Assinatura do Credenciante 
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ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO FIRMANDO O CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 
 
 DECLARAMOS para fins de participação no procedimento licitatório – PREGÃO 

PRESENCIAL nº 017/2022 do Município de de Paial- SC, que esta empresa atende 

plenamente os requisitos necessários à habilitação, possuindo toda a 

documentação comprobatória exigida no edital convocatório. 

 
 
 
 

_____________, em ____ de ______ 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Carimbo e Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 

MODELO DE PROPOSTA 

Nome da Empresa: 

CNPJ: 

Endereço: 

 Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos produtos, objeto da presente 
licitação, modalidade Pregão Presencial n° 017/2022 acatando todas as estipulações 
consignadas, conforme abaixo: 

 
Item Especificação Produto Und Qtdade Marca Vlr Un. R$ Vlr Total R$ 

1       

2       

3       

 
Valor total da proposta: R$ ________ ( ______ por extenso _________ ). 
 
Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, 

taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, 

assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam 

sobre a contratação. 

* Declaramos que os itens ofertados atendem a todas as especificações descritas 

no edital. 

* VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: ______________ (no mínimo, 60 - sessenta 

- dias da data-limite para a entrega dos envelopes). 

 
PRAZO DE ENTREGA: ___________________________________________ 
   DATA: .../...../..... 
 
  ____________________________________________ 
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE E CARIMBO DA EMPRESA 
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ANEXO V 

 
 

MODELO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 
  
(Apresentar no credenciamento fora dos envelopes) 
___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº __ 
_____________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.)  
______________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº  
_______________, do CPF nº _______________, DECLARA, sobs sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006. 
 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,conforme inciso II do art. 3.º da Lei 
Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
  
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 
 
 
__________________, ____ de ____________ de 2022. 
 
 
____________ 
_________________ 
_________________________________ 
(assinatura do responsável pela empresa) 
(assinatura do Contador) 
OBSERVAÇÃO:  
 
Assinalar com um “X” a condição da empresa 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

 
Razão Social: 
Endereço: 
Cidade/Estado: 
CNPJ: 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 
 
A empresa ______________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº 
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 
_________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_______________ e do CPF nº ________________, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, 
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.) 
 
Local, ______ de ____________________ de 2022. 
 
 
 

(nome e assinatura do responsável legal) 
(número da carteira do RG/CPF) 
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ANEXO VII 

TERMO DE CONTRATO PÚBLICO ADMINISTRATIVO DE N°............ 

 Pelo presente termo de contrato que entre si fazem o MUNICÍPIO DE PAIAL – SC, 
pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 01.614.376.0001-59, 
com sede na Rua Goiás, nº 400, Centro, Paial, SC, doravante denominada simplesmente 
de CONTRATANTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. 
..........................................., prefeito municipal residente e domiciliado no município de 
Paial - SC, inscrito no CPF sob o nº.........., e a empresa ....................., pessoa jurídica de 
Direito Privado, Inscrita no CNPJ sob n° .........................., com sede na rua ................., 
..........., cidade e Município de .................., doravante denominada simplesmente de 
CONTRATADA, representada neste ato pelo seu sócio gerente o Senhor 
..........................., portador da carteira de identidade n° ....................., CPF sob o n° 
............... e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato, cuja 
celebração foi autorizado pelo Processo Licitatório Nº 084/2022, Pregão Presencial Nº 
017/2022, homologado e adjudicado no dia ..... de ...... de 2022, e que se regerá nos 
termos da lei 8.666/93 e suas alterações, atendida as Cláusulas e condições que 
anunciam a seguir: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO. 

1.1 O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADOS PARA CRECHE 

MUNICIPAL E ESCOLA MUNICIPAL, a serem pagos com recursos financeiros oriundos 

de Emenda Parlamentar Impositiva do Estado de Santa Catarina, nº 0081/201, em 

conformidade com o Instrumento Convocatório e seus anexos, com a Proposta 

apresentada, que fazem parte integrante deste independentemente de transcrições e as 

cláusulas e condições deste Contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA DE PAGAMENTO, DO DOCUMENTO FISCAL. 

2.1 O pagamento será realizado 30(trinta) dias após a instalação dos móveis, mediante 
apresentação da Nota Fiscal. O preço não terá reajuste e será depositado na conta 
especifica do licitante vencedor. Somente serão pagas as notas ficais para as empresas 
que estiverem com a regularidade fiscal e trabalhista, (Certidões Negativas:  Certidão 
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
Certidão Negativa Estadual; Certidão Negativa Municipal; Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF; e, Certidão de Regularidade Trabalhista – CNDT) REGULARIZADA, de 
acordo com o que rege a Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações (art. 27, IV; art. 55, XIII). 
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2.2 O pagamento somente será liberado após a secretaria responsável pela pasta ter 
realizado as devidas conferências/vistorias no objeto.  
 
2.3 Na emissão da nota fiscal deverá conter o número do processo licitatório e do Pregão 
Presencial e deverão constar os dados bancários da empresa. 
 
2.4 Não será efetuado qualquer pagamento à licitante vencedora enquanto perdurar 
pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência 
contratual.  
 
2.5 O Município somente atestará e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando 
cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.  
 
2.6 Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, 
a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus ao Município.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO REAJUSTE. 

3.1 Os valores mencionados neste contrato não sofrerão reajuste.  

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO. 

4.1 Os itens deverão ser entregues conforme descrição no anexo I, no local indicado pela 
Secretaria Municipal da Educação, em perfeitas condições de uso, dentro do prazo 
estabelecido pela proponente, que não poderá ultrapassar a 45 (quarenta e cinco) dias 
corridos, a contar da data da emissão de Ordem de Compra.   

4.2 – A contratada é obrigada a substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto desta licitação, em caso de defeito ou incorreção decorrente da produção e/ou 
fabricação, ou uso de produto diverso do que foi relacionado em sua proposta. 
 
4.3 - Imediatamente após a entrega dos itens, objeto desta Licitação, os mesmos serão 
devidamente inspecionados pelo Setor Responsável. No caso de se constatar qualquer 
irregularidade ou incompatibilidade no item fornecido em relação à proposta comercial da 
contratada ou em relação às condições expressas neste Edital. 
 
4.4 – Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo 
fornecedor no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação da não aceitação, para 
reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias. 
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4.5 – O Município de Paial terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a 
conferencia do que foi entregue, lavrando termo de recebimento definitivo ou notificando a 
LICITANTE VENCEDORA para substituição do objeto entregue em desacordo com as 
especificações. 
 
4.6 – O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da LICITANTE 
VENCEDORA pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a 
substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificar 
defeitos ou incorreções. 
 
5. CLÁUSULA QUINTA- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
 
5.1 As despesas decorrentes do fornecimento correrão à dotação prevista na Lei 
Orçamentária do Exercício 2022:  
 
04. – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
01 – DIRETORIA DE ENSINO   
2.043– Manutenção das Atividades da Creche 
(257)4.4.90. 52.42.00.00.00 0000 
2.007– Manutenção das Atividades da Sec. de Educação 
(277)4.4.90. 52.42.00.00.00 0000 
 
2.009– Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 
(278)4.4.90. 52.42.00.00.00 0000 
 
2.008– Manutenção das Atividades do Ensino Infantil  
(279)4.4.90. 52.42.00.00.00 0000 
 
6. CLÁUSULA SEXTA- PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 

6.1.O Município de Paial pagará ao Vencedor o valor cotado na proposta declarada 
vencedora da Licitação em ata, em até 30(trinta) dias, após entrega dos itens, efetiva 
apresentação da nota fiscal. Somente serão pagas as notas ficais para as empresas que 
estiverem com a regularidade fiscal e trabalhista, (Certidões Negativas:  Certidão 
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
Certidão Negativa Estadual; Certidão Negativa Municipal; Certificado de Regularidade do 
FGTS – CRF; e, Certidão de Regularidade Trabalhista – CNDT) REGULARIZADA, de 
acordo com o que rege a Lei nº 8.666/93 – Lei de Licitações (art. 27, IV; art. 55, XIII). 

6.2. A Nota Fiscal deverá conter todas as especificações dos Equipamentos, conforme 
objeto deste Edital, devidamente atestada pela pessoa indicada como responsável pelo 
recebimento. 
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6.3. Os valores mencionados na proposta declarada vencedora não sofrerão reajuste. 
 

CLÁUSULA SETIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO. 

7.1 O CONTRATADO obriga-se fornecer os objetos deste contrato com base nos 
quantitativos e especificações constantes no Edital de Licitações n° 017/2022 e deste 
contrato e seus anexos, bem como nas demais cláusulas deste contrato.  

7.2 Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados, por sua culpa ou dolo, 
À CONTRATANTE ou a terceiros, em decorrência da execução do objeto contratado. 

7.3 A fiscalização e o controle por parte do Município, não implicarão em qualquer 
responsabilidade por parte deste, nem exoneração ao CONTRATADO do fiel e real 
cumprimento de quaisquer responsabilidades aqui assumidas. 

7.4. Fornecer os equipamentos e demais, objeto deste Contrato, de acordo com as 
especificações e quantidade solicitada na autorização de fornecimento, sendo de sua 
inteira responsabilidade a substituição do mesmo quando constatado, no seu 
recebimento, não estar em perfeita conformidade com as referidas especificações dos 
anexos do Edital e deste contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE. 

8.1 O Município de Paial obriga-se adquirir os itens acima referido, nos exatos termos 
estabelecidos no presente Contrato, bem como, ao pagamento do valor acordado. 

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO. 

9.1 O presente contrato tem sua vigência até dia 31 de dezembro de 2022, iniciando na 
data de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO CONTRATUAL. 

10.1 O presente contrato poderá ser rescindido: 

10.1.1 Por ato unilateral e escrito da administração nos casos de inexecução total ou 
parcial;  

10.1.2 Por acordo entre as partes;  

10.1.3 Judicialmente, nos termos da legislação, respeitados, no primeiro caso, os direitos 
da Administração conforme previsto no art. 77 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES. 

11.1 O não cumprimento as obrigações assumidas ou dos preceitos legais aplicáveis 
sujeitará o Contratado às seguintes penalidades: 

11.1.1. Advertência. 

11.1.2. Suspensão do direito de licitar junto ao Município; 

11.1.3. Declaração de inidoneidade; 
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11.1.4.Multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da proposta no caso de 
inadimplência. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – FORO COMPETENTE. 

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Itá, SC, com prevalência sobre qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para adoção de medidas judiciais oriundas do presente 
contrato.  

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (TRÊS) vias de 
igual teor e forma. 

 

PPaaiiaall  ((SSCC)),,  ______  ddee  ________________  ddee  22002222  

  

  

..............................................................................................................  

PPRREEFFEEIITTOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  PPAAIIAALL    
  

PPeellaa  CCoonnttrraattaaddaa  

  

  

  

  

TTeesstteemmuunnhhaass::                11____________________________________________________________    

  

  

                                                          22__________________________________________________________  

  

AAnnaalliissaaddoo  ee  AApprroovvaaddoo  
 
DHONATAN RENAN POMMERENING 
OAB/SC 46.461 
 
 
 

mailto:pregao@paial.sc.gov.br

		2022-09-22T08:42:28-0300




