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EDITAL 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0719-0059/2021 

 
Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o município de PILAR, pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 12.200.150/0001-28, sediado 
à Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, por meio da Pregoeira e equipe de apoio 
designados pela Portaria nº 447/2021/GP, de 01 de outubro de 2021, realizará licitação, para 
REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de 
julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; 
Decreto Federal nº 10.024/2019, de 20 de setembro de 2019; Decreto Federal nº 7.892/2013, 
de 23 de janeiro de 2013; Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006; aplicando-
se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas no 
Edital. 
 Abertura das propostas no dia 29 de dezembro de 2021, às 08h30min; 
 Início da sessão de disputa pública no dia 29 de dezembro de 2021, às 09h00min. 
 Local: BNC – BOLSA NACIONAL DE COMPRAS (www.bnc.org.br). 
1. DO OBJETO 
1.1. O OBJETO DA LICITAÇÃO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA  E EVENTUAL  
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR  PARA USO COMUM DOS ALUNOS E PROFESSORES  DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL, observadas as exigências 
contidas no Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1. Em se tratando de procedimento licitatório realizado sob o Sistema de Registro de Preço, 
cujo instrumento não constitui obrigação para o órgão gerenciador e participantes da licitação 
pela aquisição do seu objeto, torna-se dispensável a indicação da dotação orçamentária, que 
somente será exigida para formalização do contrato ou outro instrumento hábil. 
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 ao Pregão. 
3.1.1. Para participar da licitação se faz necessário prévio cadastro do licitante no 
sistema Bolsa Nacional de Compras - BNC. Para a realização do cadastramento, deverão ser 
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observadas as instruções constantes do Bolsa Nacional de Compras - BNC no endereço: 
http://bnc.org.br/sistema/. 
3.1.2. O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de 
preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia 
definição de senha privativa. 
3.1.3. O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante 
participante do certame, que pagará a Bolsa Nacional de Compras - BNC, provedora do 
sistema eletrônico, o equivalente ao plano definido pela BNC e contratado pelo licitante, a 
título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com 
o regulamento operacional da BNC. 
3.1.4. Caberá ao fornecedor 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 da desconexão do 
seu representante. 
3.1.5. A Prefeitura Municipal de Pilar não se responsabilizará por qualquer tipo de 
problema que venha a ocorrer no processo de cadastramento e que impeça o licitante de 
participar do certame. 
3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de 
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou 
aqueles se tornem desatualizados. 
3.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação. 
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. 
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 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: 
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4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma 
da legislação vigente; 
4.3.2. Que não atendam às condições do Edital e seu(s) anexo(s); 
4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
4.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 
4.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 
4.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
4.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU - Plenário). 
4.4. Será permitida a participação de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestão 
operacional adequado ao objeto da licitação, com compartilhamento ou rodízio das atividades 
de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e desde que os serviços contratados 
sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação 
ou subcontratação. 
4.5. A LICITANTE ENVIARÁ JUNTAMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, AS 
SEGUINTES DECLARAÇÕES: 
4.5.1. 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; 
4.5.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
4.5.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
4.5.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
4.5.5. 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; 
4.5.6. 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; 
4.5.7. Que os serviços são prestados 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, conforme 
disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
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4.6. 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, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  
5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no Edital, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 
5.3. Os licitantes deverão apresentar todos os documentos de habilitação que constem do 
item 9 deste edital, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à 
qualificação econômica financeira, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos 
dados constantes dos sistemas. 
5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e 
os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 
somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 
encerramento do envio de lances. 
6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, 
dos seguintes campos: 
6.1.1. Valor unitário e total; 
6.1.2. Marca; 
6.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 
do Termo de Referência. 
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6.2. Junto a Proposta, deverá ser entregue a Declaração da licitante de que elaborou de 
forma independente sua Proposta de Preços, conforme Portaria nº 51, de 03 de julho de 
2009, da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, modelo no Anexo III. 
6.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
6.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 
indiretamente no fornecimento dos bens. 
6.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
6.6. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) 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, quando participarem de licitações públicas; 
6.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode 
ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes 
consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos 
agentes públicos responsáveis e da empresa Contratada ao pagamento dos prejuízos ao 
erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 
contrato. 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
7.1. A abertura da licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados no Edital. 
7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência.  
7.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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. 
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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 GLOBAL DO LOTE. 
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. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances é de R$ 0,01 (um centavo), 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação à proposta que 
cobrir a melhor oferta. 
7.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 
“ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
7.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 
minutos do período de duração da sessão pública. 
7.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
7.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente. 
7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, 
poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 
sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 
7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro; 
7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 
próprio do sistema. 
7.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 
7.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 
7.17. 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. 
7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de 



 

 
 

 
                                  Prefeitura  Municipal de Pilar – Praça Floriano Peixoto s/n  bairro: Centro  Pilar/Al. 
                                                                                 E-mail pilar.al.gov.br 
 
 

7

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 
mediante aviso prévio no sistema. 
7.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, 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. 
7.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que 
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou lance 
serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.22. 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. 
7.23. 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. 
7.24. 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. 
7.25. 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 serviços: 
7.25.1. prestados por empresas brasileiras; 
7.25.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 
7.25.3. prestados 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. 
7.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas. 
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7.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas no Edital. 
7.28. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 
7.29. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados. 
7.30. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 
da proposta. 
8 DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA  
8.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao máximo aceitável para 
contratação.  
8.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final superior 
ao preço máximo aceitável, ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 
a) Considera-se inexequível a proposta que apresente preços total ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração.  
8.3 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 
fundamentam a suspeita; 
8.4 Na hipótese de necessidade de realização de diligências, com vistas ao saneamento das 
propostas, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a 
continuidade da mesma. 
a) O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 
não aceitação da proposta. 
8.4.a.1 O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro. 
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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. 
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 deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a 
negociação em condições diferentes das previstas no Edital. 
a) Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, deverá negociar com o licitante para que seja obtida melhor proposta. 
b) A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 
8.8 Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, 
haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o 
caso. 
8.9 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação 
do licitante, observado o disposto no Edital. 
9 DA HABILITAÇÃO 
9.1 Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento 
das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 
cadastros: 
a) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União; 
9.1.a.1 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
9.1.a.2 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 
9.1.a.3 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 
b) Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condição de participação. 
c) No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
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9.2 Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por 
meio dos documentos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista e à 
qualificação econômico-financeira. 
9.3 Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos no Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob 
pena de inabilitação. 
9.4 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 
9.5 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 
salvo aqueles legalmente permitidos. 
9.6 Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
a) Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 
recolhimento dessas contribuições. 
9.7 Todos os licitantes deverão encaminhar, nos termos do Edital, a documentação 
relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 
9.8 Habilitação jurídica:  
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
c) 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; 
d) 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; 
e) 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; 
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f) No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da 
Lei nº 5.764, de 1971; 
g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
h) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consolidação respectiva; 
9.9 Regularidade fiscal e trabalhista: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ), ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede do 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 
c) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social; 
d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do 
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 
9.9.d.1 Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais/municipal 
relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 
Fazenda Estadual/Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  
e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT) ou positiva com efeito de negativa (CPNDT), 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; 
g) Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou 
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma 
restrição, sob pena de inabilitação. 
9.10 Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; 
9.11 Qualificação Técnica: 
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a) Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de 
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
9.12 Serão exigidos, ainda, para fins de habilitação, os seguintes documentos: 
a) Declarações da licitante, na forma da lei, conforme Anexo II. 
b) Certidão atualizada de comprovação no regime diferenciado, expedida pela Junta 
Comercial, ou Declaração de Enquadramento, quando chancelada pela Junta Comercial, 
quando se tratar de ME, EPP ou COOP, com demonstração das últimas alterações. 
9.13 As certidões devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não 
constar de lei específica ou do próprio documento, será considerado o prazo de validade de 
60 (sessenta) dias, a partir da data de sua expedição, excetuando-se os atestados de 
capacidade técnica e Certidão Simplificada da Junta Comercial. 
9.14 O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e 
municipal. 
9.15 A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não 
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja 
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 
a) A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
9.16 Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma 
restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando 
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 
9.17 A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior 
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas no Edital, sendo 
facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem 
de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o 
mesmo prazo para regularização. 
9.18 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. 
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9.19 Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não 
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o 
estabelecido no Edital. 
9.20 Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em 
havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 
empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
9.21 Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 
10 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
10.1 A PROPOSTA FINAL DO LICITANTE DECLARADO VENCEDOR DEVERÁ SER 
ENCAMINHADA NO PRAZO DE 2 (DUAS) HORAS, A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DO PREGOEIRO 
NO SISTEMA ELETRÔNICO E DEVERÁ: 
a) Ser redigida em língua portuguesa, 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; 
b) Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins 
de pagamento. 
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. 
a) Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 
10.3 Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 
algarismos e o valor total em algarismos e por extenso. 
a) Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço total, prevalecerão os 
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por 
extenso, prevalecerão estes últimos. 
10.4 A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto do Edital, 
sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 
mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
10.5 A proposta deverá obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 
10.6 As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 
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11 DOS RECURSOS 
11.1 Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de, no mínimo, 30 (trinta) 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. 
a) Nesse momento, o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso: sucumbência, tempestividade, legitimidade, 
interesse e motivação; 
b) A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
c) Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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 no Edital. 
12 DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
12.1 A sessão pública poderá ser reaberta: 
a) 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. 
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances.  
12.2 Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 
a) A convocação se dará de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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b) A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na plataforma 
BNC – BOLSA NACIONAL DE COMPRAS, 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 Não haverá exigência de garantia de execução para a contratação. 
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 02 (dois) 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. 
15.4 Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o 
registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante 
vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais 
condições. 
a) 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 Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado 
Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
16.2 O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua 
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme 
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o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital.  
a) 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 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.  
b) O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 
16.3 O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 
adjudicada, implica o reconhecimento de que: 
a) Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
b) A Contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
c) 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. 
16.4 A contratação tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano. 
16.5 Previamente à contratação, a Administração realizará consulta para identificar 
eventual proibição da licitante adjudicatária de contratar com o Poder Público. 
a) 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. 
16.6 Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas 
pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 
16.7 Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 
Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções e demais cominações legais cabíveis, 
poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 
comprovação das condições de habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 
complementares e feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
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 DOACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 
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18.1 As regras acerca do recebimento do objeto e do acompanhamento e 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 DO PAGAMENTO 
20.1 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência. 
21 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

21.1. A Adjudicatária que ensejar o retardamento do certame, falhar ou fraudar na execução 
da Ata, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
21.2. Quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato da entrega da 
Ordem de Fornecimento ou da assinatura do contrato, será convocada outra licitante, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente. 
21.3. Se a licitante vencedora recusar-se a receber a Ordem de Fornecimento ou, quando for o 
caso, assinar o contrato injustificadamente, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do 
valor global de sua proposta em favor da Prefeitura, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções cabíveis. 
21.4. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o Município 
poderá, garantir a prévia defesa, aplicar à Adjudicatária as seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
21.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 
21.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda ser 
inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 
21.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá (ão) ser recolhida(s) em qualquer agência 
integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de 
Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 
Contratante. 
21.8. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Licitante. 
22 DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA  
22.1 Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus 
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado. 
22.2 A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o 
resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado. 
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22.3 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. 
22.4 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. 
23 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
23.1 Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o Edital. 
23.2 As impugnações ou pedidos de esclarecimentos deverão ser realizados por 
forma eletrônica, encaminhada através da plataforma da BNC- BOLSA NACIONAL DE 
COMPRAS www.bnc.org.br. 
23.3 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do Edital e seus 
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de 
recebimento da impugnação. 
23.4 Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 
23.5 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 
no certame. 
a) A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 
23.6 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 
24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
21.1 Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
21.2 Não havendo sido informada data e horário, ou não continuada a sessão na data e 
horário informados, o reinício da sessão somente ocorrerá mediante aviso prévio no sistema 
com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
21.3 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 
horário de Brasília – DF. 
21.4 No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
21.5 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
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21.6 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, 
o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  
21.7 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e 
a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
21.8 Na contagem dos prazos estabelecidos no Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
21.9 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 
21.10 Em caso de divergência entre disposições do Edital e de seus anexos ou demais 
peças que compõem o processo, prevalecerão as do Edital. 
21.11 O Edital está disponibilizado, na íntegra, na plataforma da BNC- BOLSA NACIONAL 
DE COMPRAS: www.bnc.org.br; no site: https://www.pilar.al.gov.br/views/licitacao2021.php 
e também poderão ser lidos e/ou obtidos no Setor de Licitações no horário das 08h00min às 
12h00min e das 14h00min às 17h00min. Informações através do e-mail: 
comissaopilar@gmail.com. 
21.12 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados no Setor de Licitações, no endereço acima descrito. 
21.13 Integram o Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
21.14 ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 
21.15 ANEXO II - DECLARAÇÕES EM GERAL; 
21.16 ANEXO III - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. 
21.17 ANEXO IV - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS; 
21.18 ANEXO V - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO; 
 

Pilar – Alagoas, 15 de dezembro de 2021. 
 

Estefania Alves de Oliveira Neta 
Pregoeira 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. O presente Termo de Referência tem por escopo descrever os itens, especificações 
técnicas, quantitativos e demais condições gerais de atendimento, a fim de permitir o 
REGISTRO DE PREÇOS para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL  ESCOLAR  PARA 
USO COMUM DOS ALUNOS  E DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO, pela modalidade de licitação PREGÃO em sua forma Presencial ou Eletrônico, de 
acordo com as normas: Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520 de 17 de julho de 
2002, Lei Complementar 123/2006, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e demais 
normas aplicáveis à matéria. 
 
2. FINALIDADE: 
 
2.1.   Formalização de Ata de Registro de Preços para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÂO DE 
MATERIAL ESCOLAR  PARA USO COMUM DOS ALUNOS E PROFESSORES  DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, de acordo com as especificações, quantitativos relacionados neste 
Termo de Referência. 
 
2.2. As especificações, quantitativos e demandas da Secretaria de Educação estão mensuradas 
no Anexo deste Termo de Referência. 
 
3. JUSTIFICATIVA: 
 
  3.1.   Almeja-se adquirir o objeto proposto, para fins de entrega aos alunos da rede pública 
municipal de ensino, como parte integrante do fardamento escolar, objetivando padronizar e 
identificar as cores e símbolos representativos da cidade do Pilar. Ademais, se busca garantir 
de forma igualitária a todos os alunos o acesso aos materiais escolares necessários ao uso 
diário em sala de aula. 
Outrossim, informamos que a adoção do critério a ser utilizado, qual seja, julgamento da 
proposta de menor preço global por LOTE ÚNICO, se explica em face do princípio da 
padronização das compras públicas conforme dispõe o Art. 15, I, da Lei 8.666/93. Assim, 
atender ao comando normativo, além de atingir o interesse da administração, viabiliza 
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economicidade ao erário público, pois evita dificuldade de logística operacional no momento 
de recebimento e distribuição do material. 
Nesse sentido, pela diversidade e quantidade de itens a serem adquiridos, bem como por 
apresentar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto, se justifica, também, adoção de LOTE 
ÚNICO SEM COTA RESERVADA na forma do Art. 49, III, da LC nº 123/2006. 
Ademais, é importante mencionar que a entrega do objeto, quando emitida a ordem de 
fornecimento à empresa vencedora, deverá ser parametrizada de acordo com o “anexo I” 
deste Termo de Referência para fins de atendimento ao princípio acima descrito, bem como 
garantir a eficiência técnica da logística operacional da administração pública. Deverá, 
portanto, constar como obrigação da empresa vencedora atendimento ao anexo I deste 
termo. 

Desta feita, considerando que o registro de preços é realizado para aquisição futura de 
kits escolares que atendam às necessidades da Administração no exercício do ano 2022, resta 
certificada a eficiência da compra e alcance do objeto perquirido, sem olivar as vantagens do 
cumprimento do cronograma preestabelecido, da observância dos prazos, o que propicia um 
grande ganho para a Administração na economia de escala, que aplicada  na aquisição e 
entrega dos itens contratados implicará em aumento de quantitativos e, consequentemente, 
numa redução de preços a SEREM PAGOS PELA Administração. 

Ademais, salientamos que a quantidade de Kits Escolar, se baseia no número de alunos 
matriculados na rede municipal de ensino no ano 2021 foi de aproximadamente 7.800 alunos 
em todos os segmentos, e com projeção de acréscimo de 25% para o ano de 2022 que 
chegará a aproximadamente 13.935 kits/ano somando todos os segmentos, faz necessário a 
presente aquisição. 
               Considerando que o kit escolar serão manuseados/utilizados por crianças e jovens, 
indispensável a exigência de que os componentes sejam apresentados devidamente 
certificados por laboratórios credenciados pelo IMENTRO ou IPT, de acordo com as exigências 
normativas de cada um dos produtos. 
 
4. DO OBJETO 
 
4.1. Esta licitação tem por objeto a contratação de pessoa jurídica para Fornecimento de 
MATERIAL PARA USO COMUM DOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO. 
 
4.2. Descrição do Objeto: LOTE ÚNICO    
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ITEM DETALHAMENTO DO ITEM QNT TOTAL 
1.  Agenda Escolar personalizada aluno. 12.385 
2.  Agenda pedagógica do professor. 1.550 
3.  Apagador para quadro branco. 1.550 
4.  Apontador, plástico com deposito. 13.525 
5.  Avental de naylon resinado de vestir. 3.200 
6.  Borracha branca com capa (cinta) plástica. 13.825 
7.  Caderno brochurão 96 folhas capa e contra capa personalizados. 6.105 
8.  Caderno de desenho espiral com 96 folhas capa PET, 

personalizado capa e contra capa. 
6.775 

9.  Caderno de brochura com 40 fls; personalizado capa e contra 
capa. 

1.510 

10.  Caderno 10 matérias, capa PET 200 fls; personalizado capa e 
contra capa. 

10.625 

11.  Caneta esferográfica escrita média(1,0mm) – azul. 10.625 
12.  Caneta esferográfica escrita média(1,0mm) – preta. 10.625 
13.  Caneta esferográfica escrita média(1,0mm) – vermelha. 7.055 
14.  Cola branca 90 grs. 12.275 
15.  Cola colorida 6 cores, com 23 grs. 2.900 
16.  Conjunto de canetas hidrográficas, fina, estojo com 12 cores. 10.920 
17.  Corretivo liquido, formula a base de agua. 1.550 
18.  Esquadro de 45º, confeccionado em pet. 5.505 
19.  Esquadro de 60º, confeccionado em pet. 5.505 
20.  Pacote com 100 folha de papel sulfite A4 branco alcalino. 7.055 
21.  Gabarito geométrico. 9.075 
22.  Gizão de cera caixa com 12 cores. 4.300 
23.  Lápis de cor em caixa com 12 cores. 6.470 
24.  Lápis grafite nº 2 com grafite inteiro sextavado. 13.525 
25.  Marcador quadro branco, resinas termoplásticas, tinta à base de 

álcool, ponta sintética, ponta grossa, na cor azul. 
1.550 

26.  Massa para modelar (base amido) caixa com 12 cores em 
bastão180 grs. 

4.300 

27.  Pasta polionda com abas e elástico, comprimento 350mm largura 
250mm, altura 35mm, cores diversas. 

3.310 

28.  Conjunto com 4 pinceis escolares redondo. 7.870 
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29.  Régua confeccionada em PET 30 cm. 9.075 
30.  Tesoura ponta arrendada. 9.075 
31.  Tinta guache com 6 cores, frasco com 15 ml. 3.310 
32.  Tinta para pintura a dedo com 6 cores. 3.310 
33.  Toalha de mão, na cor branca,100% algodão. 3.310 
34.  Transferidor de 180º. 5.505 
35.  Mochila escolar grande com alças costal. 9.075 
36.  Estojo escolar em PET. 13.825 
37.  Pacote com 100 Folhas de papel sulfite A4 colorido alcalino. 10.085 
38.  Mochila escolar infantil com rodinha 4.300 
39.  Bolsa Carteiro tipo “Use Fast Basic”; Cor preta, com alça regulável. 1.550 
40.  Caderno brochura ¼ com 48 fls personalizado capa e contra capa. 8.770 
41.  Caderno desenho brochura grande com 96 fls personalizado capa 

e contra capa. 
6.775 

42.  Caixa de papelão personalizada. 13.935 
 

DESCRITIVO DOS ITENS 
 
1. Agenda Escolar personalizada, agenda do Aluno Comunicação Pais / Escola 2022 
capa dura, com wire-o 7/16”, na cor branca, e acabamento coil-Iock, dimensões mínimas: 140 
mm x 180 mm, miolo deverá possuir 186 páginas, impresso em 1x1, com semana e mês, 
sendo 2 dias por Página, em papel off-set e gramatura de no mínimo 75/gm²; capa e contra 
capa em lâmina de PET reciclado, espessura 0,50mm com impressão serigráfica UV, com tintas 
atóxicas e de alta resistência. A montagem da mesma deverá seguir a seguinte descrição: 
Págs. 1 e 2 – Texto Secretaria de Educação; Pág. 3 – Índice, Págs. 4 e 5 Endereços das Escolas 
Municipais, Págs. 6 e 7 – Hino Nacional, Pág. 8 – Hino do Município, Pág. 9 Identificação do 
Aluno (dados pessoais), Págs. 10 – Horário de Aulas; Pág.11 – Calendário Avaliação, Pág. 12 – 
Trabalhos, Pág. 13 – Anotações de faltas, Pág. 14 e 15 – Livros; Pág. 16 – Anotações de sites; 
Pág. 17 – Datas de Aniversários; Pág. 18 Calendário 2022; Pág. 19 Calendário 2022, Págs. 19 e 
20 – Descrição do Corpo Humano; Pág. 21 – Telefones Úteis; Págs. 22 a 178 - Agenda Escolar 
Diária com interações digitais; Págs. 179 a 186 – Agenda Telefônica; Pág. 187 Anotações.A 
agenda deverá proporcionar a interação digital com vínculos externos que complementem a 
sua função organizacional e instrucional ao aluno e família no contexto das informações às 
boas práticas e cuidados a serem mantidos em seu dia a dia e o retorno às atividades 
escolares, suspensas em decorrência da Covid-19. As interações deverão ocorrer através da 
leitura de código(s) QR específico(s) inserido(s) em página(s) apropriadas da agenda e serem 



 

 
 

 
                                  Prefeitura  Municipal de Pilar – Praça Floriano Peixoto s/n  bairro: Centro  Pilar/Al. 
                                                                                 E-mail pilar.al.gov.br 
 
 

24

realizadas por um smartphone com conexão à rede de internet que permitirá a interação 
através de um acesso próprio que disponibilizará ao aluno a interação material digital 
informativo e interativo em formato de e-book em formato HTML com layout apropriado de 
livro de história e mecânica de passar páginas, compatível com diferentes navegadores e 
distribuído em 04 níveis apropriados a faixa etária que irá consumir, minimamente 
contemplando  atividades com características e temas de reflexões acerca os seguintes 
aspectos: O que é pandemia, Coronavírus e Covid-19; formas de transmissão do vírus; 
sintomas e tratamento e formas de prevenção. Os temas deverão ser tratados por meio de 
jogos e atividades com o intuito da fixação de conteúdos relacionados ao coronavírus. Na 
mesma agenda deverá conter códigos QR específicos direcionados as Fases Iniciais, 
Intermediária e Avançada, com indicação no QR de qual fase ele se destina. As fases das 
Atividades e jogos deverão ser divididas e indicadas na agenda nas seguintes fases:Tipos de 
atividades e jogos Fase inicial (Infantil  e 1° ano):  Digita; ligue pontos (clica); jogo da memória 
(clica pares); clica-troca (clica de dois em dois para trocar de lugar); criar máscara (clica); 
labirinto (Pac man - (setas de navegação do teclado).Tipos de atividades e jogos Fase inicial 
(2ª e 3ª ano): digita; ligue pontos (clica); caça-palavras (clica + arrasta); jogo da memória (clica 
pares); clica-troca (clica de dois em dois para trocar de lugar); quizz (clica); jogo dos 7 erros 
(clica); labirinto (Pac Man- setas de navegação do teclado).Tipos de atividades e jogos Fase 
Intermediária (4ª ao 6ª ano): Digita; Clica e digita; cruzadinha (digita); mapa mental (clica e 
arrasta); jogo da memória (clicar nos pares corretos); clica troca(clica de dois em dois para 
trocar de lugar); Quizz - (clica); Trilha - (clicar dado e arrastar pinos); Labirinto (Pac man - 
(setas de navegação do teclado).Tipos de atividades e jogos Avançado (7ª ao 9ª ano e EJA): 
Caça-palavras (clica + arrasta); digita; criar folheto (clica e arrasta); clica-troca (clica de dois 
em dois para trocar de lugar); jogo da memória (clica pares); quizz (clica); labirinto (Pac man - 
(setas de navegação do teclado). 

2. Agenda Escolar personalizada, agenda do professor / Escolar 2022 capa dura, 
com wire-o 7/16”, na cor branca, e acabamento coil-Iock, dimensões mínimas: 140 mm x 180 
mm, miolo deverá possuir 186 páginas, impresso em 1x1, com semana e mês, sendo 2 dias 
por Página, em papel off-set e gramatura de no mínimo 75/gm²; capa e contra capa em 
lâmina de PET reciclado, espessura 0,50mm com impressão serigráfica UV, com tintas atóxicas 
e de alta resistência. A montagem da mesma deverá seguir a seguinte descrição: Págs. 1 e 2 – 
Texto Secretaria de Educação; Pág. 3 – Índice, Págs. 4 e 5 Endereços das Escolas Municipais, 
Págs. 6 e 7 – Hino Nacional, Pág. 8 – Hino do Município, Pág. 9 Identificação do professor 
(dados pessoais), Págs. 10 – Horário de Aulas; Pág.11 – Calendário Avaliação, Pág. 12 – 
Trabalhos, Pág. 13 – Anotações, Pág. 14 e 15 – Livros; Pág. 16 – Anotações de sites; Pág. 17 – 
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Datas de Aniversários; Pág. 18 Calendário 2022; Págs. 19 e 20 – Descrição do Corpo Humano; 
Pág. 21 – Telefones Úteis; Págs. 22 a 178 - Agenda Escolar Diária com interações digitais; Págs. 
179 a 186 – Agenda Telefônica; Pág. 187 Anotações. A agenda deverá proporcionar a 
interação digital com vínculos externos que complementem a sua função organizacional e 
instrucional ao professor. As interações deverão ocorrer através da leitura de código(s) QR 
específico(s) inserido(s) em página(s) apropriadas da agenda e serem realizadas por um 
smartphone com conexão à rede de internet que permitirá a interação através de um acesso 
próprio que disponibilizará ao professor a interação material digital informativo e interativo 
em formato de e-book em formato HTML com layout apropriado de livro de história e 
mecânica de passar páginas, compatível com diferentes navegadores e distribuído em 04 
níveis apropriados a faixa etária que irá consumir, minimamente contemplando  atividades 
com características e temas de reflexões acerca os seguintes aspectos: O que é pandemia, 
Coronavírus e Covid-19; formas de transmissão do vírus; sintomas e tratamento e formas de 
prevenção. Os temas deverão ser tratados por meio de jogos e atividades com o intuito da 
fixação de conteúdos relacionados ao coronavírus. Na mesma agenda deverá conter códigos 
QR específicos direcionados as Fases Iniciais, Intermediária e Avançada, com indicação no QR 
de qual fase ele se destina.  

3. Apagador para quadro branco, corpo plástico, acabamento em feltro. 

4. Apontador, Apontador Plástico com Depósito: apontador  em material 
termoplástco, com furo cônico com diâmetro aproximado de 8 mm e uma lâmina de aço inox 
fixada por parafuso metálico, dimensões mínimas: comprimento 22 mm x largura 15 mm x 
altura 40mm, reservatório sem deformidades ou rebarbas. Produto certificado pelo 
INNMETRO. 

5. Avental plástico para pintura, corpo principal na cor branca, acabament com 
viés e poliéster na cor azul para meninos e rosa para meninas, medidas aproximadas 390 x 
760 mm. 

6. Borracha com capa protetora e anatômica injetada em PET reciclado 
(Politereftalato de Etileno), na cor verde, sem deformidades ou rebarbas, borracha branca, 
livre de PVC, medindo aproximadamente 43 x 22 x 12 mm. Produto certificado pelo 
INNMETRO. 

7. Caderno brochurão, capa flexível de Polipropileno (PP) reciclado, contendo 96 
fls., formato 275 mm x 202 mm, miolo 63g/m² produzido a partir da composição fibrosa 100% 
reciclado ecologicamente (30% de aparas pós-consumo e 70% de aparas pré-consumo), com 
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no mínimo de 27 pautas. Capa e contra capa, grampeadas, deverão ser confeccionadas com 
lâmina de PP reciclado, livre de ftalatos, com espessura mínima de 0,40mm, com impressão 
do arquivo digital, em cromia. O caderno deverá conter na contra capa as informações de 
quantidades de folhas, tamanho , gramatura das folhas do miolo, nome do fabricante e a 
inscrição dos símbolos de reciclagem do PP e do papel. O miolo não deve ultrapassar a capa. a 
capa . O licitante vencedor deverá apresentar laudos para a capa , contra capa de PP 
reciclado, atestando conformidade com a norma abnt 15.236/2016 (toxicologia de artigos 
escolares), além de laudo conforme norma ABNT NBR 16.040:2012 (isenção de ftalatos). 

8. Caderno de desenho e cartografia universitário espiralado, 96 folhas. 
Especificações: Dimensões: 200 mm de comprimento x 275 mm de largura, Miolo: papel 
offset, branco, gramatura mínima 63g/m², capa e contra capa em lâmina de PET reciclado, 
espessura 0,50mm com impressão serigráfica UV, com tintas atóxicas e de alta resistência, 
dimensões mínimas de 200 mm x 275 mm x 0,45 mm. Com logomarca fornecida pela 
Administração na capa e contracapa. Espiral: arame galvanizado 0,80mm sendo que o 
acabamento dado nas extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido 
como sistema coil lock) que impossibilitem a formação de pontas agudas.  Na quarta face da 
capa deverão constar as informações abaixo relacionadas e mensagem educativa de 
prevenção ao consumo de álcool e drogas a ser definida pela Administração: Caderno 
cartografia - 96 folhas, Formato: 20 cm X 27,5 cm, Nome do fabricante e fornecedor. 
Certificação FSC ou CERFLOR do miolo do caderno (apresentar o certificado juntamente com 
as amostras). Para as capas de PET reciclado, o produto deverá atender a Norma ABNT NBR 
15.236:2016 e ABNT NBR 16.040:2012 (toxicologia e isenção de ftalatos em plásticos). O 
caderno deverá ser fabricado obedecendo a Norma ABNT NBR 15732:2012 (Tecnologia 
Gráfica – Tecnologia Gráfica, Cadernos de Cartografia, desenho, universitários, espiralados, 
colados, grampeados, costurados ou argolados. 

9. Caderno meia pauta - O Caderno Espiral Capa Dura Meia Pauta 40 Folha possui 
capa dura e folhas com a metade da página pautada; Espiral preto; Folhas com meia pauta; 
Miolo; Produto certificado FSC ou CERFLOR; Formato 275mm x 200mm; Gramatura 150 g/m². 

10. Caderno universitário espiralado, 200 folhas úteis (não sendo contadas as 
divisórias), 10 matérias, pautado frente e verso com mínimo de 27 pautas por página, com 
cabeçalho e rodapé ou pauta continua. Linhas coincidentes em ambas as faces. Furação 
especial para folhas de fichário. Especificações: Dimensões mínimas: 200 mm de comprimento 
x 275 mm de largura. Miolo: papel offset, branca gramatura mínima de 56g/m². Capa e contra 
capa em lâmina de PET reciclado, espessura 0,50mm com impressão serigráfica UV, com tintas 
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atóxicas e de alta resistência, dimensões mínimas de 200 mm x 275 mm x 0,50 mm. 
Divisórias: off-set gramatura mínima de 63g/m², a cada 20 folhas impressas a uma cor. 
Espiral: arame revestido em nylon preto 1,20mm sendo que o acabamento dado nas 
extremidades das espirais metálicas deve formar travas (conhecido como sistema coil lock) 
que impossibilitem a formação de pontas agudas. Na quarta face da capa deverão constar as 
informações abaixo relacionadas e mensagem educativa de prevenção ao consumo de álcool 
e drogas a ser definida pela Administração: Caderno universitário - 200 folhas. Formato: 20,0 
cm X 27,5 cm. Nome do fabricante e fornecedor. Certificação FSC ou CERFLOR do miolo do 
caderno (apresentar o certificado juntamente com as amostras). O produto deverá atender a 
Norma ABNT 15732:2012 – Tecnologia Gráfica – Tecnologia Gráfica, Cadernos de Cartografia, 
desenho, universitários, espiralados, colados, grampeados, costurados ou argolados. Para as 
capas de PET reciclado, serão exigidos laudos atestando conformidade com a norma ABNT 
NBR 15.236:2016 (toxicologia) e norma ABNT NBR 16.040:2012 (isenção de ftalatos). 

11. Caneta esferográfica escrita média (1,0mm) – AZUL – Caneta esferográfica 
escrita média: Corpo confeccionado em poliestireno transparente, sextavado, apresentando 
passagem de ar no encaixe da conexão e da tampinha; Tampa injetada em polipropileno na 
cor da tinta,  possui passagem de ar totalmente embutida no corpo; Tampinha injetada em 
polipropileno na cor da tinta, possui passagem de ar totalmente embutida no corpo; Conexão 
injetada em polipropileno na cor cinza, montagem externa no corpo; Tubo extrusado em 
polipropileno transparente, com visualização do nível da tinta; Ponteira produzida em latão e 
niquelada, possui esfera de tungstênio de 1,0 mm, classificação M, conforme NBR16108/2012, 
Tinta atóxica, à base de corantes orgânicos e solventes, isenta de metais pesados. Dimensões: 
Diâmetro médio do corpo: 8,5mm; Diâmetro médio da tampa: 12,5mm; Comprimento total: 
144,0mm; Comprimento sem tampa: 139,5mm; Peso médio por unidade: 5,2gr; Quantidade 
de tinta: 0,390 +/- 0,010mg; Comprimento de escrita: 2.100m; Validade indeterminada. 
Produto certificado pelo INMETRO NBR 15236/2012 – Segurança Artigos Escolares. 

12. Caneta esferográfica escrita média (1,0mm) – PRETA – Caneta esferográfica 
escrita média: Corpo confeccionado em poliestireno transparente, sextavado, apresentando 
passagem de ar no encaixe da conexão e da tampinha; Tampa injetada em polipropileno na 
cor da tinta,  possui passagem de ar totalmente embutida no corpo; Tampinha injetada em 
polipropileno na cor da tinta, possui passagem de ar totalmente embutida no corpo; Conexão 
injetada em polipropileno na cor cinza, montagem externa no corpo; Tubo extrusado em 
polipropileno transparente, com visualização do nível da tinta; Ponteira produzida em latão e 
niquelada, possui esfera de tungstênio de 1,0 mm, classificação M, conforme NBR16108/2012, 
Tinta atóxica, à base de corantes orgânicos e solventes, isenta de metais pesados. Dimensões: 
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Diâmetro médio do corpo: 8,5mm; Diâmetro médio da tampa: 12,5mm; Comprimento total: 
144,0mm; Comprimento sem tampa: 139,5mm; Peso médio por unidade: 5,2gr; Quantidade 
de tinta: 0,390 +/- 0,010mg; Comprimento de escrita: 2.100m; Validade indeterminada. 
Produto certificado pelo INMETRO NBR 15236/2012 – Segurança Artigos Escolares. 

13. Caneta esferográfica escrita média (1,0mm) – VERMELHA – Caneta 
esferográfica escrita média: Corpo confeccionado em poliestireno transparente, sextavado, 
apresentando passagem de ar no encaixe da conexão e da tampinha; Tampa injetada em 
polipropileno na cor da tinta, possui passagem de ar totalmente embutida no corpo; 
Tampinha injetada em polipropileno na cor da tinta, possui passagem de ar totalmente 
embutida no corpo; Conexão injetada em polipropileno na cor cinza, montagem externa no 
corpo; Tubo extrusado em polipropileno transparente, com visualização do nível da tinta; 
Ponteira produzida em latão e niquelada, possui esfera de tungstênio de 1,0 mm, classificação 
M, conforme NBR16108/2012, Tinta atóxica, à base de corantes orgânicos e solventes, isenta 
de metais pesados. Dimensões: Diâmetro médio do corpo: 8,5mm; Diâmetro médio da tampa: 
12,5mm; Comprimento total: 144,0mm; Comprimento sem tampa: 139,5mm; Peso médio por 
unidade: 5,2gr; Quantidade de tinta: 0,390 +/- 0,010mg; Comprimento de escrita: 2.100m; 
Validade indeterminada. Produto certificado pelo INMETRO NBR 15236/2012 – Segurança 
Artigos Escolares. 

14. Cola branca, cola Branca 90 grs, lavável, para uso escolar, composição: 
resina PVA, produto atóxico; frasco retangular; bico aplicador econômico, tampa com 
dispositivo interno que evita a evaporação e o vazamento do produto. Produto 100% de 
fabricação Nacional, proveniente de Indústria Brasileira. Produto certificado pelo INNMETRO. 

15. Cola colorida 6 cores, com 23 grs, lavável, para uso escolar, indicado para 
estimular a criatividade, trabalhos escolares, colagens, pinturas sobre papel, cartolina, papel 
cartão e artesanais em geral, composição: resina PVA e pigmentos, produtos atóxico; frasco 
com bico aplicador econômico, tampa de rosca e com dispositivo interno que evita a 
evaporação e o vazamento do produto. Certificado INMETRO. 

16. Conjunto de canetas hidrográficas, fina, estojo com 12 cores, contendo 
etiquetas de identificação, dimensões mínimas de 16,5 mm de diâmetro e 145 mm de 
comprimento, tinta lavável e atóxica, corpo na cor branca com a marca do fabricante e a 
expressão lavável impressas, tampa ante asfixiante na cor da tinta, estojo com janela visor 
que permita a visualização das cores, ponta não acalcante, ponta no formato de ogiva com, no 
máximo, 6 mm de diâmetro, embalagem em cartão. Certificado INMETRO. 
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17. Corretivo liquido, fórmula a base de água, sem odor, não tóxico, seguro para 
crianças, recomendado para uso escolar, frasco com 18 ml. Produto certificado pelo Inmetro. 

18. Esquadro de 45°, confeccionado em PET reciclado (Politereftalato de 
Etileno), pelo processo de injeção, sem deformidades ou rebarbas; escala de graduação em 
mm e cm, legível e sem falhas. Impressão através de processo de tampografia na cor branco, 
com tintas atóxicas resistentes. Dimensões: 205 mm comprimento (hipotenusa) x 25 mm 
largura x 2,0 mm espessura maior e a menor 1,4 mm (ponta do chanfro). Peso aproximado 25 
gramas. Cor verde translúcido. Produto certificado pelo IN METRO  

19. Esquadro de 60°, confeccionado em PET reciclado (Politereftalato de 
Etileno), sem deformidades ou rebarbas; escala de graduação em mm e cm, legível e sem 
falhas. Impressão através de processo de tampografia na cor branco, com tintas atóxicas e 
resistentes. Dimensões: 235 mm comprimento (hipotenusa) x 25 mm largura x 2,0 mm 
espessura maior e a menor 1,4 mm (ponta do chanfro). Peso aproximado 26 gramas. Cor 
verde translúcido. Produto certificado pelo IN METRO. 

20. Folha de Papel Sulfite A4 branco alcalino com 100 fls., tamanho 210 x 297 
mm, para uso escolar, em pacotes com 100 folhas. Deverá conter em sua embalagem selo do 
INMETRO, comprovação de que é produto de florestas totalmente plantadas e renováveis 
através de selos Certflor ou FSC e do INMETRO, constar dado para atendimento ao 
consumidor, código de barras e nome e registro químico responsável. 

21. Gabarito Geométrico, possuir logomarca fornecida pela Administração, 
confeccionada em PET-R (Politereftalato de Etileno Reciclado) na cor verde, pelo processo de 
injeção plástica, sem deformidades ou rebarbas; escala de graduação em mm e cm, legível e 
sem falhas na cor branca; impressão através de processo de tampografia. Dimensões 
mínimas: 225 mm de comprimento x 125 mm de largura x 2 mm de espessura. Figuras 
geométricas representadas: Círculo, Oval, quadrado, retângulo, Pentágono, Hexágono, 
Losango, Paralelogramo, triângulo retângulo, triângulo isósceles, triângulo Equilátero, cilindro, 
trapézio, cubo, cone entre outras. Produto certificado no INMETRO. 

22. Gizão de Cera 12 cores: produto atóxico, com 12 cores distinta, não deve 
borrar, esfarelar e nem manchar a mãos: deve resistir a pressão normal de uso, as cores 
devem produzir uma boa coloração, dimensões mínimas: comprimento 95 mm x diâmetro 11 
mm e de seção circular, peso mínimo de 95 grs, embalagem resistente. Produto certificado 
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pelo INNMETRO. 

23. Lápis de cor em caixa com 12 cores, dimensões aproximadas de 6,9 mm de 
diâmetro e 175 mm de comprimento, mina centralizada de 4 mm de diâmetro, formato 
sextavado, não esfarela, resistente a quebras, corpo colorido e com fidelidade entre a cor do 
verniz e a cor da mina, fácil de apontar, produzido com materiais totalmente atóxicos, 
proporcionando apontamento com formação de cavaco contínuo e uniforme, maior 
resistência à quebra da mina, inscrição no corpo do lápis contendo nome e marca do 
fabricante, Certificado INMETRO e em conformidade com norma ASTM d 4236. 

24. Lápis grafite nº 2 com grafite inteiro sextavado, dimensões aproximadas de 
6,9 mm de diâmetro e comprimento de 175 mm, mina de grafite número 2, em material 
cerâmico, resistente, que desliza facilmente sobre o papel, produzido com materiais 
totalmente atóxicos e madeira 100% reflorestada, proporcionando apontamento com 
formação de cavaco contínuo e uniforme, maior resistência à quebra da mina, inscrição 
indelével no corpo do lápis, contendo nome e marca do fabricante, bem como código de 
barras e dureza do grafite, selo FSC ou CERFLOR e Certificado INMETRO. 

25. Marcador quadro branco, resinas termoplásticas, tinta à base de álcool, 
ponta sintética, ponta grossa, na cor azul.’ 

26. Massa para modelar (base amido) caixa com 12 cores em bastão à base de 
amido, não tóxica, super macia, que não manche as mãos, peso líquido mínimo de 180g por 
embalagem, aromatizado artificialmente (aroma de fruta) e cores vivas e brilhantes, que não 
grude nas mãos, não esfarele e não endureça em contato com o ar. composta de água, 
carboidratos de cereais, cloreto de sódio, propil parabeno, aditivos e pigmentos. Certificado 
pelo Inmetro. 

27. Pasta polionda, com aba e elástico, comprimento 350mm, largura 250mm e 
altura 35mm, cores diversas. 

28. Pincel formato redondo com virola de alumínio, tamanho nº 08, cabo de 
madeira 100% reflorestada ou plástico, arredondado, para atividades escolares; as cerdas 
deverão ser fixadas firmemente de forma que não se desprendam facilmente durante o 
manuseio. (Kit contendo 4  pinceis) 
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29. Régua 30 cm, confeccionada em PET reciclado (Politereftalato de Etileno), na 
cor cristal e laranja translúcido, sem deformidades ou rebarbas, escalas claras e precisas, com 
divisão em milímetros, destaque a cada 5 milímetros com marcação numerada a cada 
centímetro na cor branca, impressos sobre a parte cristal e na parte laranja impressão de 
arquivo digital fornecido, com impressão legível  e sem falhas, feitas pelo processo de 
tampografia, dimensões aproximadas de : 310 mm comprimento x 30 mm largura x 1,8 mm 
espessura maior e a menor 1,0 mm (ponta do chanfro), peso aproximado de 25 gramas. 
Certificado pelo INMETRO. 

30. Tesoura Ponta Arredondada: lâmina em aço inox, com corte limpo e 
eficiente sem mascar; cabo 100% polipropileno, os olhais da tesoura com formato anatômico. 
Lâminas fixadas por meio de sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as 
lâminas, sem folgas que prejudiquem sua função. Dimensões mínimas: comprimento: 110 mm 
x espessura da chapa: 1,2 mm. Produto Certificado INMETRO. 

31. Tinta guache 6 cores, frasco com 15 ml, composição: resina, água, 
pigmentos, carga e conservante, cores miscíveis entre si, atóxico. Certificado INMETRO. 

32. Tinta para pintura a dedo com 6 cores, tinta com cores vivas e miscíveis 
entre si, solúvel em água, frascos produzidos com material de alta qualidade e com 15 ml, 
tampa com rosca, constar as seguintes informações: para fazer pinturas com os dedos, pincel 
ou esponja sobre papel, papel cartão e cartolina, não indicado para pintura facial, não tóxico, 
solúvel em água e pronta para uso, podendo manchar tecidos. Composição: resina de PVA, 
água, cargas, pigmentos e conservantes. 

33. Toalha de mão, na cor branca, 100% algodão, tamanho aproximado: 22cm 
x36cm. 

34. Transferidor de 180°: confeccionada em PET reciclado (Politereftalato), sem 
deformidades ou rebarbas; escala de graduação em mm e cm, legível e sem falhas. Impressão 
através de processo de tampografia na cor branco, com tintas atóxicas e resistentes. 
Dimensões: 140 mm comprimento total x 20 mm largura x 2,0 mm espessura maior e a menor 
1,4 mm (ponta do chanfro), Peso aproximado 18 gramas. Cor verde translúcido. Certificado 
pelo INMETRO. 

35. Mochila Escolar Grande de uso escolar, resistente e com boa ergonomia 
para uso diário com 41 de altura, 30 cm de largura e 13 cm de profundidade, com utilização de 
cursor duplo preto n. 8 na abertura principal.  - Deverá possuir um pegador para auxiliar a 
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abertura da mochila, fixado na   haste  do cursor, na cor vermelho, com medidas de 2,5 cm de 
comprimento total com 1 cm de     largura dobrado de um lado e travetado na ponta.Canal do 
ziṕ er frente e costas na cor azul com 13 cm total, incluindo o ziṕ er. Ziṕ er da 
aberturaprincipal na cor vermelho com duplo pesponto com extensao aproximada de 55 
cm.Na parte central do canal de ziṕ er do corpo principal da mochila, deverá ser aplicado 
uma alça no mesmo tecido que a mochila,  de 4  cm de largura sem costuras aparentes  e com 
espuma  pack de 6mm, na cor azul na parte externa e vermelho na parte interna, com 
extensao de 16 cm, sendocosturados as suas extremidades sob o recorte do fole com costura 
dupla de cada lado.Fole na cor azul com   aproximadamente 72 cm de extensaem e 13 cm de 
largura, com duplo  ambas extremidades pesponto. Bolso lateral esquerdo em tela de 
poliéster na cor vermelho com acabamento na abertura em elástico      de mesma cor, com 
15 cm de largura e 13 cm de altura.Frente da mochila na cor azul. Bolso frontal na cor azul. 
Fole de 4 cm de largura e extensao de 49 cm, altura de 30 cm e largura de 29 cm, com ziṕ er na 
cor vermelho e um cursor preto no 8. Canal do ziṕ er com 4 cm total, incluindo o ziṕ er com 
costura dupla. Deverá possuir um pegador para auxiliar a abertura da mochila, fixado na 
haste do cursor, na cor vermelho, com medidas de 2,5 cm de comprimento total, com 1 cm de 
largura dobrado de um lado e travetado na ponta. Recorte inferior frontal do bolso em 
formato  cô ncavo com 5  cm  de  altura  e  largura  de  29  cm.  Lado  interno  frontal  forrado  em  
tecido  100%  polieś ter  preto resinado. Costas da mochila na cor azul com espuma pack de 6 
mm. Forro resinado em tecido 100%  poliéster   na cor preto. Porta-material com 20 cm de 
comprimento e 8 cm de largura na cor preto com ziṕ er no 6 na cor vermelho costurado ao 
centro. Fixado por meio de fecho tipo velcro de 4 cm de largura e 20 cm de comprimento na 
cor preto aplicado no fundo externo do estojo. Deve ser costurado horizontalmente a 13 cm 
da costura superior na parte frontal interna. Alça para ajudar na abertura do estojo fixado em 
um dos lados em fita de boa qualidade com largura aproximada de 2,5 cm e comprimento 
acabado de 3 cm. Alca̧s  ergonô micas  curvadas  em  formato  de  “s”  para  os  ombros  com  
medida  de  42  cm  de comprimento acabada, largura de 7 cm na cor azul sem costura 
aparente na parte interna da alca̧ e acabamento externo em fita 100% poliéster na cor 
vermelho.Na ponta das alças de ombro deverao ser pregados diretamente um regulador de 4 
cm de largura interno,  resistente  em  PET  reciclado  na  cor  verde  translúcido,  pregado  de  
maneira  reforçada  com costura em x. A 10 cm da ponta das alca̧s acabadas, deverá ser 
costura uma fita refletiva dobrada de 1 cm de largura em tecido 100% poliéster. O ajuste da 
altura da alca̧ deverá ser feito por meio de uma fita na cor vermelho de 4 cm de largura e 30 cm 
de extensao com acabamento virado na ponta e costurado para evitar desgaste, costurados 
em um triangulo de medida de 7x5x5 na cor vermelho com costura dupla para reforco̧. Esta 
peça deverá ser costurada na junçao das costas com o fole da mochila. Etiqueta interna fixada 



 

 
 

 
                                  Prefeitura  Municipal de Pilar – Praça Floriano Peixoto s/n  bairro: Centro  Pilar/Al. 
                                                                                 E-mail pilar.al.gov.br 
 
 

33

no compartimento principal ao fundo em tecido resistente em conformidade com a Resoluca̧o 
02/08 do CONMETRO. Logotipo do municiṕ io deverá ser termo aplicado no bolso frontal na 
parte superior conforme arte a ser  fornecida  pelo  municiṕ io  em  bordado  de  alta  definição  
com  borda  na  cor  azul  no  tamanho aproximado de 8 cm de altura e largura proporcional.  

CRITÉRIOS MINIMOS PARA A ACEITABILIDADE DOS PRODUTOS 

Tecido plano principal da mochila e do porta-material com impermeabilidade que não 
permita a aguá  passar para o lado interno. 

 Qualitativa e Quantitativa de Fibras (NBR 11914/92): Poliéster 100%; 

 Gramatura (NBR 10591/08): 400 g/m2; 

 Espessura (NBR 13371/05) de 0.37 mm; 

 Resistê ncia à traca̧o Urdume/Trama (NBR 11912/01): 950 N (U) e 630 N (T); 

 Resistência ao rasgo Urdume/Trama (ASTM D 1424): 23 N (U) e 15 N (T); 

 Apresentar ensaios de acordo com NBR 15533 e NBR 15378 para mediçaõ de 
resistência de costura e resistência de tração de alças.  

Aviamentos 

 Durabilidade do ziṕ er (DIN 3419): 5.000 ciclos sem danos. 

 Durabilidade do cursor (DIN 3419): 5.000 ciclos sem danos. 

 Resistê ncia de traca̧o do cursor (DIN 3419): 20 kgf 

 Analise Qualitativa (regulador): PET reciclado pós consumo 

 Metais Pesados (NBR 15236): Conforme. 

Tecido Reflexivo 

 Qualitativa e Quantitativa de Fibras (NBR 11914/92): Poliéster 100%; 

 Retro-refletâ ncia (NBR 15292/05): 400 cd.lx-1.m-2; 



 

 
 

 
                                  Prefeitura  Municipal de Pilar – Praça Floriano Peixoto s/n  bairro: Centro  Pilar/Al. 
                                                                                 E-mail pilar.al.gov.br 
 
 

34

 Espessura (NBR 13371/05): 0,15 mm (+/- 5%); 

 Abrasao (ASTM D 3884/92): Miń imo de 500 ciclos; 

 Resistê ncia ao rasgo trama (ASTM D 1424/83): de 2N; 

 Resistê ncia ao rasgo urdume (ASTM D 1424/83): de 4N. 

Porta Material 

Ensaios de segurança conforme NBR 15236/16 devem possuir ensaios com resultados: 

 Resistência à queda: Conforme; 

 Partes pequenas: Conforme; 

 Bordas Cortantes: Conforme; 

 Pontas agudas: Conforme; 

 Rotulagem: Conforme; 

 Metais pesados: Conforme; 

 Cores: Azul semelhante ao Pantone 19-4151 TPX e Vermelho semelhante ao 
Pantone 18-1664 TPX 

OBS.: O município poderá alterar as cores da mochila de comum acordo com a contratada, 
para se adequar às cores da municipalidade, visto suas peculiaridades individuais . Todos os 
resultados possuem tolerância de +/- 5% e deverão ser realizados por laboratórios 
acreditados pelo INMETRO. 
36. Estojo escolar reforçado, com bandeja interna, com dobradiças, fecho 
frontal e paredes reforçadas, resistentes e duráveis, divisórias internas, injetado em pp 
(polipropileno) reciclado e oxibiodegradável, formato fechado 210 x 130 x 50 mm, com espaço 
rebaixado no  painel frontal para personalização em quadricromia.  Laudos laboratoriais 
exigidos: conformidade com a norma ABNT NBR 15.236:2020 (toxicologia de artigos 
escolares), ABNT NBR 16.040:2018 (isenção de ftalatos) e níveis aceitáveis de bisfenol a (bpa 
free). Necessária comprovação da utilização da resina oxibiodegradável pelo fabricante. 

37. Folha de Papel Sulfite A4 colorido com 100 fls., tamanho 210 x 297 mm, 
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para uso escolar, em pacotes com 100 folhas. Deverá conter em sua embalagem selo do 
INMETRO, comprovação de que é produto de florestas totalmente plantadas e renováveis 
através de selos Certflor ou FSC e do INMETRO, constar dado para atendimento ao 
consumidor, código de barras e nome e registro químico responsável. 

38. Mochila infantil com rodinha; mochila escolar para distribuição gratuita para os alunos 
da rede Municipal de ensino. Mochila confortável para uso costal ou com carrinho, em 
formato oval, com medidas de altura 350 mm, largura 280 mm e profundidade 150 mm. com 
três compartimentos: compartimento frontal ou bolso frontal, compartimento intermediário e 
compartimento principal com squeeze de 300 ml. confeccionada em tecido tactel escamado 
100 % poliéster, com plastificação em poli cloreto de vinila sem ftalato, com gramatura 
mínima de 453,80 g/m² e espessura de 0.49 mm na cor pantone 19-4010 tpx, tecido 
secundário, tecido plano de armação em tela efeito rip stop quadrado 6x6 mm, 100% 
poliéster, plastificado com poli cloreto de vinila sem ftalato, com gramatura de 396,60 gm², 
espessura de 0,44 mm, na cor pantone 16-4529 tpx, tecido reforço e dublagem costas, 100% 
poliéster com gramatura de 372 g/m² e espessura de .35 mm na cor pantone 11-4800 tpx, 
ambos os tecidos comprovados por laudos fornecidos por laboratório de ensaios químicos 
têxteis acreditado pelo Inmetro. Compartimento frontal: com medida de 350 mm de altura 
por 280 mm de largura, fundo do compartimento em material tactel 100% poliéster na cor 
pantone 19-4010 tpx, sobre este um bolso chapado com medidas de 130 mm de altura por 
280 mm de largura com acabamento em costura na parte superior “barrinha de 6 mm” a 80 
mm do fundo do bolso, contendo ainda sobre este, um bolso com medidas de 110 mm de 
altura e 380 mm de largura, com três caneteiros na parte central, com mesmo acabamento 
em costura “barrinha de 6 mm”, sendo o compartimento todo utilizável, frente do 
compartimento composto por um bolso central, com medidas de 230 mm de altura por 200 
mm de largura, em material tactel, bolso contornado por zíper de número 6 na cor pantone 
19-4104 tpx com medida de 550 mm de comprimento, com um cursor número 6 de cor preto, 
bolso em formato de u invertido, zíper para acesso ao compartimento frontal, ao redor do 
bolso frontal terá quatro foles: foles superior horizontal acompanhando desenho oval da 
mochila, com 70 mm de altura na parte central, por 160 mm na parte inferior e 220 mm na 
parte superior, medidas apuradas onde terminam as costuras. Foles inferior horizontal com 75 
mm de altura na parte central e 100 mm onde termina o zíper do bolso, parte superior com 
acabamento em viés tipo bonião de 25 mm dobrado, na cor pantone 19-4104 tpx, foles em 
tecido rip stop 100 % poliéster. Dois foles laterais na vertical em formato ergonômico com 
largura de 40 mm na parte inferior e 50 mm na parte superior, foles em tecido rip stop 100 % 
poliéster.Compartimento intermediário: composto por dois foles, fole superior ou fole zíper e 
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foles inferior em material tactel, foles zíper com medidas de 40 mm de largura por 570 mm de 
comprimento, com abertura superior através de zíper número 6 na cor pantone 19-4104 tpx, 
com 2 cursores na cor preto. E fole inferior com medida de 560 mm de comprimento por 40 
mm de largura.Compartimento principal: será acoplado com o secundário através de divisória 
em material 100% poliéster de boa resistência, na cor pantone 19-4104 tpx, abertura superior 
costurado no meio de dois foles zíper na cor pantone 19-4010 tpx, com o mesmo 
comprimento do zíper, com o foles zíper anterior com 25 mm de largura por 570 mm de 
comprimento, foles zíper posterior com 80 mm de largura por 570 mm de comprimento, 
perfazendo um total de 110 mm de largura, centralizado no fole posterior uma alça de mão 
em cadarço 100% polipropileno bicolor de boa qualidade tipo ctf com 30 mm de largura, na 
cor pantone 19-4010 tpx, com dupla faixa com 2 mm de largura a 3 mm das laterais na cor 
pantone 16-4529 tpx, com 300 mm de comprimento, com suas pontas dobradas e costuradas 
com um reforço em x com medidas de 25 mm por 25 mm através de maquina travette, com 
um intervalo de 120 mm entre os reforços, na parte superior centralizada um reforço em 
material rip stop na cor pantone 16-4529 tpx, com medidas 100 mm de comprimento por 80 
mm de largura forrando o  cadarço, sob este na parte interna do fole posterior será costurado 
um cadarço de 40 mm por 200 mm de comprimento para dar reforço a alça de mão. foles 
inferior com aproximadamente 560 mm de comprimento por 110 mm de largura, contendo 
um bolso lateral em material 100 % poliéster formato de colmeia, tela aerada, com medidas 
de 150 mm de largura por 130 mm de altura, fechamento do bolso na parte inferior por 
costura interna, bolso na cor pantone 19-4104 tpx com fechamento na parte superior em 
elástico de 25 mm de largura na cor pantone 19-4104 tpx, costurado dobrado com 12 mm de 
cada lado, na junção da costura do foles inferior com o superior, no lado esquerdo da mochila, 
para suporte e acomodação de um squeeze de aproximadamente 300 ml, corpo na cor 
pantone 19-4010 tpx tampa na cor pantone 19-4010 tpx, confeccionado em plástico soprado 
maleável, tampa higiênica, em polietileno arredondada rosqueavel com haste ligando a outra 
parte da tampa usada para fechar com vedação perfeita, evitando assim contaminação do 
mesmo, com valvula cristal, squeeze produzido com matéria prima virgem e certificada que 
garanta grau de toxidade de pigmento zero, devera ter estampa do brasão na cor pantone 18-
4045 tpx no tamanho de 45 mm de altura por 38 mm  de largura, tamanho corpo principal 70 
mm de altura por 70 mm de altura. Deverá conter na parte interna do compartimento 
principal lado esquerdo etiqueta interna em tecido resistente com a logomarca do fabricante, 
cnpj, composição dos tecidos e demais informações, em conformidade com a legislação 
instituída pelo Conmetro. Costas: dublada, confeccionada em material 100 % poliéster tactel 
na cor pantone 18-4045 tpx, dublada com tecido 100% poliéster com gramatura mínima de 
372 g/m², e espessura de .39 mm, sendo que a trama de poliéster aberta em forma 
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quadricular irregulares na cor pantone 11-4800 tpx.Na parte inferior haverá um encosto dorsal 
em forma de circunferência onde na parte central terá 120 mm de altura, terminando abaixo 
do reforço de alça com acabamento, parte interna será forrado com tecido 60 % pvc e 40 % 
poliéster com gramatura mínima de 373 g/m², sendo que a trama de poliéster aberta em 
forma quadricular irregulares na cor pantone 11-4800 tpx, e duas costuras na vertical em 
forma de arco com medida de 50 mm no centro, as costuras iniciam e terminam na parte 
arredondada inferior e abaixo do reforço das alças.Alças de ombro, confeccionada com 
desenho ergonômico, para melhor acomodação e distribuição de peso, unidas na parte 
superior, com 200 mm de largura, costurada entre o fole zíper posterior e a parte das costas, a 
30 mm da junção do fole começa a abertura das alças chegando a alça a 60 mm de largura que 
seguirá até o lado oposto, por 360 mm de comprimento, sob esta será costurado um 
indentificador de aluno, com medidas de 200 mm de altura por 80 mm de largura em material 
tectel duplo, sobre este na parte inferior um material transparente com 110 mm de altura e 
mesma largura do tactel, para suporte de um cartão de identificação do aluno impresso em 
off set uma  cor medindo 5,5  x 9 cm, na perte posterior será costurado um velkro macho de 
50 mm para fixação do carrinho ao suporte de carrinho e protetor costal.No lado oposto da 
alça será costurada com reforço em x um cadarço com 150 mm de comprimento 100% 
polipropileno de boa qualidade tipo ctf com 25 mm de largura, cadarço na cor pantone 19-
4010 tpx, dobrado e costurado fixando um passador denominado “castelinho” com 25 mm de 
largura, em material policetal na cor pantone 19-4010 tpx, alça almofadada em espuma de 
polietileno expandido de 4 mm, acabamento da alça com cadarço 100% polipropileno de boa 
qualidade tipo ctf com 25 mm de largura, na cor pantone 19-4010 tpx, alça superior será 
unida a alça inferior atraves do castelinho, alça inferior em cadarço 100% polipropileno bicolor 
de boa qualidade tipo ctf com 25 mm de largura por 450 mm de comprimento, na cor 
pantone 19-4010 tpx, com dupla faixa com 3 mm de largura a 3 mm das laterais na cor 
pantone 16-4529 tpx, costurados nas costas por meio de triangulo reforço de alça medindo 60 
mm por 60 mm por 80 mm em tecido principal da mochila, alça inferior terá 40 mm 
embutidos no reforço, costurado na parte inferior da mochila.Sobre as costas havera um 
protetor costal e encaixe de um carrinho escolar em material 100 % poliester formato de 
colmeia, tela aerada na cor pantone 19-4104 tpx, com medidas de 300 mm de altura por 300 
mm de largura, dublado com material de boa resistência na cor pantone 19-4104 tpx, 
debruado na parte superior e inferior, para proteção costal, será costurado com espuma pac 6 
mm três protetor em forma ovalada com 100 mm de largura por 160 mm de comprimento, 
um na vertical parte inferior e dois nas laterais parte superior, entre estes será costurado um 
velcro femea de 50 mm de largura por 70 mm de comprimento abaixo do debrum superior, 
para fixação do carinho escolar.Carrinho escolar removível: carrinho escolar removível com 35 
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cm de altura para alojamento da mochila, 26 x 16 cm na base, 13 cm de área de profundidade 
para alojamento da mochila, com hastes  e rebites em alumínio para evitar corrosão pela 
maresia. Base, alça e outras partes injetadas em polipropileno com cantos arredondados. 
Cinta em fita de polipropileno 30 mm de largura com aproximadamente 70 cm de 
comprimento com fecho de engate 30 mm em poliecetal injetado (parte fêmea) fixada em 
cada ponta da cinta passando entre as fendas na base do mesmo. Parte macho (tipo garfo) do 
fecho de engate fixada abaixo dos bolsos laterais da mochila, com fita de polipropileno 30  
mm de largura.Acabamento interno dos bolsos e corpo frente e costa, em fita de 25 mm em 
tecido não tecido na cor pantone 11-4800 tpx, e gramatura 80 g/m² livre de ftalato.Costuras: a 
mochila deverá ser costurada com fio 60 100 % poliamida nas cores do tecido. Formato oval: 
altura 350 mm X largura 280 mm X profundidade 150 mm. 

39. Bolsa Professor, bolsa Carteiro tipo “Use Fast Basic”; Cor preta, Com alça regulável, 
bolsos forrados, fechamento em zíper e fecho magnético possui espaço amplo e repartições, 
comporta Notebook de até 15 Pol. Material: Poliéster Nylon 1200 Fios. Altura: 30cm, Largura: 
40cm e Profundidade: 10cm. 

40. Caderno brochura ¼ pequeno, formato na vertical, com logomarca fornecida pela 
Administração na capa e contracapa; o miolo deve ser fixado por 2 grampos; dimensões 
mínimas: 200 mm x 140 mm; possuir 48 folhas; miolo em papel off-set, gramatura mínima: 56 
g/m2 capa e contracapa em cartão duplex gramatura mínima: 225,00 gm². 

41. Caderno desenho brochura grande, formato na horizontal, com logomarca fornecida pela 
Administração na capa e contracapa; o miolo deve ser fixado por 2 grampos; dimensões 
mínimas: 275 mm x 200 mm; possuir 96 folhas; miolo em papel off-set, gramatura mínima: 56 
g/m2 capa e contracapa em cartão duplex gramatura mínima: 225,00 gm². 

42. Caixa de papelão personalizada, para acondicionamento dos kits, conforme arte a ser 
fornecida pela Secretaria Municipal de Educação. 

5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 
5.1. A Administração Municipal obrigar-se-á a: 
a) efetuar o pagamento à Fornecedora, de acordo com o prazo estabelecido na ATA; 
 
b) comunicar formal e imediatamente à Adjudicatária qualquer anormalidade no 
fornecimento dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências 
estabelecidas neste Termo de Referência; 
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c) prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como atestar as 
Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas; 
 
d) assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na futura Ata de Registro de 
Preços; 
 
e) assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o Município, por 
meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 
 
f) renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados desvantajosos; 
 
g) fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Adjudicatária; 
 
h) aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 
 
5.2. A Adjudicatária obrigar-se-á a: 
 
a) arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre a aquisição do objeto 
ofertado na licitação; 
 
b) manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma; 
 
c) fornecer em conformidade com o que foi licitado, nas quantidades estabelecidas na Ordem 
de Fornecimento; 
 
d) corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo estabelecido pelo 
fiscal do contrato; 
 
e) abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços sem 
a expressa concordância do Município; 
 
f) responder por eventuais danos causados ao Município ou a terceiros durante a vigência da 
Ata por seus agentes ou prepostos; 
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g) manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de habilitação exigidas 
no edital. 
 
6. DAS PENALIDADES 
 
6.1. A Adjudicatária que ensejar o retardamento do certame, falhar ou fraudar na execução da 
Ata, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
6.2. Quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato da entrega da 
Ordem de Fornecimento ou da assinatura do contrato, será convocada outra licitante, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente. 
 
6.3. Se a licitante vencedora recusar-se a receber a Ordem de Fornecimento ou, quando for o 
caso, assinar o contrato injustificadamente, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do 
valor global de sua proposta em favor da Prefeitura, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções cabíveis. 
 
6.4. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o Município 
poderá, garantir a prévia defesa, aplicar à Adjudicatária as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
 
II - multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer cláusula ou 
condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
6.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 
 
6.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda ser 
inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 
6.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá (ão) ser recolhida(s) em qualquer agência 
integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de 
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Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 
Contratante. 
 
6.8. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Licitante. 
 
7. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 
   
7.1. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade e descrição do 
produto, valor, assinatura do requisitante e data de expedição. 
 
7.2. A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada ao fornecedor por e-mail ou qualquer 
outro meio hábil. 
 
7.3. A Adjudicatária ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através das 
Ordens de Fornecimento emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se o fornecimento delas 
decorrente for previsto para data posterior ao seu vencimento. 
 
7.4. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 
8.666/93. 
 
7.5. O fornecimento do objeto deverá apresentar qualidade e especificações idênticas às 
mencionadas na proposta comercial da Adjudicatária. 
 
7.6. Se a Adjudicatária recusar-se injustificadamente a fornecer o objeto aqui licitado na 
forma estabelecida no Edital, será convocada outra licitante, observada a ordem de 
classificação, sujeitando-se a desistente às penalidades legais, sem prejuízo da aplicação de 
outras cabíveis. 
 
8. DA FISCALIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS 
 
9.1. O objeto será recebido por servidores da Secretaria Municipal de Educação, e somente se 
efetivará após ter sido examinado e julgado em perfeitas condições e adequação as condições 
especificadas neste termo, nos termos do inciso II, do art. 73, da Lei nº 8.666/93. 
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9.2. A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de 
qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas neste Termo de 
Referência e/ou por elas atribuídas e posteriormente não comprovadas pela Administração. 
 
10. DO PREÇO 
 
10.1. O preço ofertado pela licitante e aceito pelo Pregoeiro será registrado na Ata de Registro 
de Preços. 
 
11. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
11.1. O pagamento à adjudicatária será efetuado em até 30 dias a partir da entrada da Nota 
Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. 
11.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Adjudicatária se encontra em 
regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal. 
 
11.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Adjudicatária tenha recolhido o valor de multa 
eventualmente aplicada. 
 
11.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a 
mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Adjudicatária tome as medidas 
saneadoras necessárias. 
 
11.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito em conta- corrente da 
Adjudicatária ou através de emissão de cheque do licitante, indicada na proposta de preços, 
devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta- 
corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 
 
12. DA ENTREGA 
a) Caso seja necessário, a SEMEC solicitará, durante a vigência da ata, o fornecimento dos 
produtos registrado, na quantidade que for preciso, mediante o recebimento da nota de 
empenho, que será emitida no valor correspondente á Ordem de Fornecimento. 
b) Todos os materiais adquiridos deverão ser entregues em suas embalagens originais, em 
ótimo estado de conservação, contendo marca, modelo, referencia, fabricante procedência, 
entre outros, e de acordo com a legislação em vigor, observadas as suas especificações, no 
que couber; 
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c) Os objetos serão entregues conforme a necessidade da SEMEC, em até 30 (Trinta) dias 
após o recebimento da Ordem de Fornecimento, a qual conterá os itens, e o local a ser 
entregue os objetos. 
d) Todas as despesas com transportes correrão por conta do licitante vencedor durante a 
vigência da ata; 
e) A licitante vencedora deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer 
anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo seja 
verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários á Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura- SEMEC até 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega; 
f) O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73, inciso II e seus 
parágrafos, da Lei nº 8.666/93; 
g) Reparar, corrigir e remover ás suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, 
em que se verifique danos em decorrência do transporte, ou técnico, bem como, providencias 
á substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que 
lhe for entregue oficialmente; 
h) A Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC poderá se recusar a receber o 
objeto licitado, caso esteja em desacordo com a proposta apresentada pela empresa 
vencedora, fato este que será devidamente caracterizado e comunicado á empresa, sem que 
a esta caiba direito a indenização; 
 
12.1   LOCAL DE ENTREGA 
 
a) ALMOXARIFADO 
 
Rua:  Dr, Luiz Otavio Gomes, nº 559, Centro - Pilar/AL. 
 
13. DO REAJUSTE 
 
13.1. Os preços propostos não serão passíveis de reajuste, na forma da Lei Federal nº 10.192 
de 14.02.2001, salvo nos casos previstos na alínea ´`d``, do Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
  
14. DO CANCELAMENTO DA   ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
14.1. O Município se reserva o direito de cancelar a Ata de Registro de Preços 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à Adjudicatária caiba o 
direito de indenização de qualquer espécie, no caso de falência, concordata ou dissolução da 
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Adjudicatária, transferir, no todo ou em parte, a Ata, atraso na entrega do objeto superior a 
30 (trinta) dias contados a partir da Ordem de Fornecimento sem que haja justificativa aceita. 

 
15. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 
15.1   A   Ata de Registro de Preços vigerá por 12 (doze) meses, a partir da data de sua 
assinatura. 
 
  16. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
a) Por se tratar de compra com entrega imediata dos bens, o Contratado decorrente desta 
licitação será substituído por Nota de Empenho de Despesa, conforme previsão do  art, 62 da 
lei 8.666/93. 
 

   Pilar/Al, 07 de dezembro de 2021.        
 
                                                   Clewerton Afonso Carvalho Cavalcante. 

Secretário Municipal de Educação e Cultura 
Portaria nº 111/2021. 

 
 
 

APROVO o presente termo de referencia. 
                                                         

  Em --------- de ----------------------- de 2021 
 
                                                           

                                                                                                              Renato Rezende Rocha Filho. 
 

ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

1 110 
KIT EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
BERÇARIO I 

1 UNID 1 
Agenda Escolar aluno 
Personalizada 

41 UNID 1 Caderno de desenho 
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

brochura personalizado 
capa e contra-capa 

42 UNID 1 
Caixa de papelão 
personalizada 

28 UNID 1 
Conjunto com 4 pincéis 
escolares redondo 

22 UNID 1 
Gizão de cera caixa com 12 
unidades. 

26 UNID 1 
Massa para modelar (base 
amido) caixa com 12 cores - 
180gr. 

27 UNID 1 

Pasta polionda, com aba e 
elástico, comprimento 
350mm largura 250mm, 
altura 35mm, cores 
diversas. 

38 UNID 1 
Mochila escolar pequena 
com rodinha 

37 UNID 1 
Pacote c/ 100 folhas de 
papel sulfite tamanho A4 
colorido alcalino. 

32 UNID 1 
Tinta para pintura a dedo 
com 6 cores 

31 UNID 1 
Tinta tempera Guache com 
6 cores 

33 UNID 2 Toalha de mão felpuda. 
 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

2 300 
KIT EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
BERÇARIO II 

1 UNID 1 
Agenda Escolar 
Personalizada 

5 UNID 1 
Avental de nylon resinado 
de vestir 

6 UNID 1 
Borracha branca com capa 
(cinta) plástica 

41 UNID 1 Caderno de desenho 
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

brochura personalizado 
capa e contracapa 

42 UNID 1 
Caixa de papelão 
personalizada 

14 UNID 1 Cola branca líquida. 

28 UNID 1 
Conjunto com 4 pincéis 
escolares redondo 

36 UNID 1 Estojo escolar em PET 

22 UNID 1 
Gizão de cera caixa com 12 
unidades. 

26 UNID 1 
Massa para modelar (base 
amido) caixa com 12 cores - 
180gr. 

38 UNID 1 
Mochila escolar pequena 
com rodinha 

27 UNID 2 

Pasta polionda, com aba e 
elástico, comprimento 
350mm largura 250mm, 
altura 35mm, cores diversas 

32 UNID 1 
Tinta para pintura a dedo 
com 6 cores 

31 UNID 1 
Tinta tempera Guache com 
6 cores 

33 UNID 2 Toalha de mão felpuda. 

37 UNID 1 
Pacote c/ 100 folhas de 
papel sulfite tamanho A4 
colorido alcalino. 

 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

 1100 
KIT EDUCAÇÃO 
MATERNAL I e II 

1 UNID 1 
Agenda Escolar 
Personalizada 

4 UNID 1 Apontador com depósito 

5 UNID 1 
Avental de nylon resinado 
de vestir 

6 UNID 1 Borracha branca com capa 
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

(cinta) plástica 

7 UNID 1 
Caderno brochurão 96 
folhas, capa e contra capa 
personalizados 

41 UNID 1 
Caderno de desenho 
brochura personalizado 
capa e contra-capa 

9 UNID 1 

Caderno meia pauta 
personalizado na capa e 
contra capa 
personalizados 

42 UNID 1 
Caixa de papelão 
personalizada. 
Tamanho:33x13x23./ 

14 UNID 1 Cola branca líquida. 

15 UNID 1 
Cola colorida não tóxica 
caixa com 6 cores 

28 UNID 1 
Conjunto com 4 pincéis 
escolares redondo 

36 UNID 1 Estojo escolar em PET. 

22 UNID 1 
Gizão de cera caixa com 12 
unidades. 

23 UNID 1 
Lápis de cor caixa com 12 
cores 

24 UNID 4 Lápis preto nº2 

26 UNID 1 
Massa para modelar (base 
amido) caixa com 12 cores 
- 180gr. 

38 UNID 1 
Mochila escolar pequena 
com rodinha. 

37 UNID 1 
Pacote c/ 100 folhas de 
papel sulfite tamanho A4 
colorido alcalino. 

27 UNID 2 
Pasta polionda, com aba e 
elástico, comprimento 
350mm largura 250mm, 
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

altura 35mm, cores 
diversas 

32 UNID 1 
Tinta para pintura a dedo 
com 6 cores 

31 UNID 1 
Tinta tempera Guache 
com 6 cores 

33 UNID 2 Toalha de mão felpuda. 
 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

4 1800 

 
 
 

KIT EDUCAÇÃO 
PRÉ-ESCOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 UNID 1 
Agenda Escolar 
Personalizada 

4 UNID 1 Apontador com depósito 

5 UNID 1 
Avental de nylon resinado 
de vestir 

6 UNID 1 
Borracha branca com 
capa (cinta) plástica 

7 UNID 1 
Caderno brochurão 96 
folhas, capa e contra capa 
personalizados 

41 UNID 1 
Caderno de desenho 
brochura personalizado 
capa e contra-capa 

9 UNID 1 

Caderno meia pauta 
personalizado na capa e 
contra capa 
personalizados 

42 UNID 1 
Caixa de papelão 
personalizada. 
Tamanho:33x18x23. 

14 UNID 1 Cola branca líquida. 

15 UNID 1 
Cola colorida não tóxica 
caixa com 6 cores 

28 UNID 1 
Conjunto com 4 pincéis 
escolares redondo 

16 UNID 1 Conjunto de caneta 
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

hidrográfica estojo com 
12 cores 

36 UNID 1 Estojo escolar em PET. 

22 UNID 1 
Gizão de cera caixa com 
12 unidades. 

23 UNID 1 
Lápis de cor caixa com 12 
cores 

24 UNID. 4 Lápis preto nº2 

26 UNID 1 
Massa para modelar 
(base amido) caixa com 
12 cores - 180gr. 

38 UNID 1 
Mochila escolar pequena 
com rodinha 

37 UNID 1 
Pacote c/ 100 folhas de 
papel sulfite tamanho A4 
colorido alcalino. 

27 UNID 2 

Pasta polionda, com aba 
e elástico, comprimento 
350mm largura 250mm, 
altura 35mm, cores 
diversas 

30 UNID 1 
Tesoura escolar ponta 
arredondada e lâminas de 
aço. 

32 UNID 1 
Tinta para pintura a dedo 
com 6 cores 

31 UNID 1 
Tinta tempera Guache 
com 6 cores 

33 UNID 2 Toalha de mão felpuda. 

 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

5 3570 
KIT ENSINO 

FUNDAMENTAL I 

1 UNID 1 
Agenda Escolar 
Personalizada 

4 UNID 1 Apontador com depósito 

6 UNID 1 Borracha branca com capa 
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

(cinta) plástica 

10 UNID 1 
Caderno 10 matérias, capa 
PET 200 fls., personalizado 
capa e contra-capa 

40 UNID 2 
Caderno brochura 1/4, 
personalizado na capa e 
contra-capa 

8 UNID 1 

Caderno de desenho 
espiral capa pet, 
personalizado capa e 
contra capa 

9 UNID 1 
Caderno meia pauta 
personalizado capa e 
contra capa 

42 UNID 1 
Caixa de papelão 
personalizada. 
Tamanho:33x18x23. 

11 UNID 3 Caneta Esferográfica azul 
12 UNID 1 Caneta Esferográfica preta 
14 UNID 1 Cola branca líquida. 

28 UNID 1 
Conjunto com 4 pincéis 
escolares redondo 

16 UNID 1 
Conjunto de caneta 
hidrográfica estojo com 12 
cores 

36 UNID 1 Estojo escolar em PET. 

21 UNID 1 
Gabarito geométrico em 
PET 

23 UNID 1 
Lápis de cor caixa com 12 
cores 

24 UNID 4 Lápis preto nº2 

35 UNID 1 
Mochila escolar grande 
com alças costal 

37 UNID 1 
Pacote c/ 100 folhas de 
papel sulfite tamanho A4 
colorido alcalino. 
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

29 UNID 1 Régua em PET 30cm 

30 UNID 1 
Tesoura escolar ponta 
arredondada e lâminas de 
aço. 

 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

6 3205 
KIT ENSINO 

FUNDAMENTAL II 

1 UNID 1 
Agenda Escolar 
Personalizada 

4 UNID 1 Apontador com depósito 

6 UNID 1 
Borracha branca com capa 
(cinta) plástica 

10 UNID 2 
Caderno 10 matérias, capa 
PET 200 fls., personalizado 
capa e contra-capa 

7 UNID 1 
Caderno brochurão 96 
folhas, capa e contra capa 
personalizados 

8 UNID 1 

Caderno de desenho 
espiral capa PET 
personalizado capa e 
contra-capa 

42 UNID 1 
Caixa de papelão 
personalizada. 
Tamanho:33x13x23 

11 UNID 3 Caneta esferográfica azul 
12 UNID 1 Caneta esferográfica preta 

13 UNID 2 
Caneta esferográfica 
vermelha 

14 UNID 1 Cola branca líquida. 

16 UNID 1 
Conjunto de caneta 
hidrográfica estojo com 12 
cores 

18 UNID 1 Esquadro em PET 45º 
19 UNID 1 Esquadro em PET 60º 
36 UNID 1 Estojo escolar em PET. 
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

21 UNID 1 
Gabarito geométrico em 
PET 

24 UNID 2 Lápis preto nº2 

35 UNID 1 
Mochila escolar grande 
com alças costal 

37 UNID 1 
Pacote c/ 100 folhas de 
papel sulfite tamanho A4 
colorido alcalino. 

20 UNID 2 
Pacote de 100 folhas de 
papel sulfite tamanho A4 
branco alcalino. 

29 UNID 1 Régua em PET 30cm 

30 UNID 1 
Tesoura escolar ponta 
arredondada e lâminas de 
aço. 

34 UNID 1 Transferidor 180º 
 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

7 2300 

KIT ENSINO  
EJA  

(JOVENS E 
ADULTOS) 

1 UNID 1 
Agenda Escolar 
Personalizada 

4 UNID 1 Apontador com depósito 

6 UNID 1 
Borracha branca com capa 
(cinta) plástica 

10 UNID 2 
Caderno 10 matérias, capa 
PET 200 fls., personalizado 
capa e contra-capa 

9 UNID 1 
Caderno meia pauta 
personalizado capa e 
contra capa 

42 UNID 1 
Caixa de papelão 
personalizada 
Tamanho:33x11x23. 

11 UNID 3 Caneta esferográfica azul 
12 UNID 1 Caneta esferográfica preta 
13 UNID 2 Caneta esferográfica 
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
DESCRITIVO 

N° 
UNID. 

QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

vermelha 
14 UNID 1 Cola branca líquida. 

16 UNID 1 
Conjunto de caneta 
hidrográfica estojo com 12 
cores 

18 UNID 1 Esquadro em PET 45º 
19 UNID 1 Esquadro em PET 60º 
36 UNID 1 Estojo escolar em PET. 

21 UNID 1 
Gabarito geométrico em 
pet 

24 UNID 2 Lápis preto nº2 

35 UNID 1 
Mochila escolar grande 
com alças costal 

20 UNID 1 
Pacote de 100 folhas de 
papel sulfite tamanho A4 
branco alcalino. 

29 UNID 1 Régua em PET 30cm 

30 UNID 1 
Tesoura escolar ponta 
arredondada e lâminas de 
aço. 

34 UNID 1 Transferidor 180º 
 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DESCRITIVO N° UNID. 
QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

8 1550 
KIT 

PROFESSOR 

1 UNID 1 
Agenda pedagógica do 
professor 

3 UNID 2 Apagador de quadro branco 
4 UNID 1 Apontador com depósito 

39 UNID 1 

Bolsa Carteiro tipo “Use Fast 
Basic”; Cor preta, com alça 
regulável, bolsos forrados, 
fechamento em zíper e 
fecho magnético possui 
espaço amplo e repartições, 
comporta Notebook de até 
15 Pol. Material: Poliéster 
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ITEM QUANT. DESCRIÇÃO DESCRITIVO N° UNID. 
QUANT. 
POR KIT 

DESTINAÇÃO/DESCRIÇÃO 
DO KIT 

Nylon 1200 Fios. Altura: 
30cm, Largura: 40cm e 
Profundidade: 10cm. 

6 UNID 1 
Borracha branca com capa 
(cinta) plástica 

10 UNID 1 
Caderno 10 matérias, capa 
PET 200 fls., personalizado 
capa e contra-capa 

42 UNID 1 
Caixa de papelão 
personalizada 
Tamanho:33x11x23. 

11 UNID 3 Caneta esferográfica azul 

12 UNID 3 Caneta esferográfica preta 

13 UNID 2 
Caneta esferográfica 
vermelha 

25 UNID 5 
Caneta grossa especial para 
quadro branco. 

17 UNID 2 
Corretivo líquido a base de 
água - cx. c/6 unid. 

36 UNID 1 Estojo escolar em PET. 
24 UNID 4 Lápis preto nº2 

20 UNID 5 
Pacote de 100 folhas de 
papel sulfite tamanho A4 
branco alcalino. 

 
Clewerton Afonso Carvalho Cavalcante 

Secretário Municipal de Educação e Cultura 
Portaria nº 111/2021. 
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ANEXO II 
 

DECLARAÇÕES EM GERAL 
 
A empresa ............................................................ inscrita no CNPJ nº ............................... 
estabelecida na .................................... por intermédio do seu representante legal abaixo 
assinado, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei: 
 
a) 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, 
onde na presente data, enquadra-se como: (...MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3º 
da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme 
inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 ou COOPERATIVA, conforme 
art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007...); 
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  
e) 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; 
f) 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; 
g) que os serviços são prestados 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, conforme disposto no art. 93 
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
 

Cidade,____ de ___________ de2021. 
 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, 
com identificação completa) 
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ANEXO III 

(modelo de) 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
(Identificação completa do representante da empresa licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da empresa licitante) doravante 
denominado (Licitante), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
 
a) a proposta apresentada para participar da presente licitação, foi elaborada de maneira 
independente pela empresa (Nome da empresa Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
outro participante potencial ou de fato, desta licitação por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação, não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato, quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação, não será, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação, não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante do Setor de Licitações do município de Pilar – Alagoas, antes da abertura oficial das 
propostas; e 
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
 

Cidade,____ de ___________ de2021. 
 

(representante legal do licitante, no âmbito da licitação, 
com identificação completa) 
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ANEXO IV 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº ---/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ---/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ---/2021 
 
Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, O MUNICÍPIO DE PILAR, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede 
administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, Pilar/AL, neste ato representado pelo 
Chefe do Poder Executivo Municipal, RENATO REZENDE ROCHA FILHO, brasileiro, casado, 
advogado, inscrito no RG 99001228624 SSP/AL e no CPF de nº  037.492.714-61, considerando 
o julgamento da licitação na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE 
PREÇOS nº.---/2021, Processo Administrativo nº ---/2021, RESOLVE registrar os preços da 
empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e 
nas quantidades cotadas, atendendo às condições previstas no Edital, nos moldes da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e do Decreto Federal nº 7.892/2013, de 23 
de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir: 
1. DO OBJETO 
1.1. O objeto da Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, especificado no Termo de Referência anexo ao Edital de 
Pregão Eletrônico nº.---/2021, que é parte integrante da 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 proposta são as que seguem: 

EMPRESA: xxxxxxxxxxxx 
CNPJ: xxxxxxxxxxxxx TELEFONE: xxxxxxxxxxx E-MAIL: xxxxxxxxxx    
ENDEREÇO: xxxxxxxxxxxxxxx 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM UNIDADE QNT MARCA 
VALOR 
UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR TOTAL 
(R$) 

1       
2       

 
VALOR TOTAL DA ARP: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

 
 

 
                                  Prefeitura  Municipal de Pilar – Praça Floriano Peixoto s/n  bairro: Centro  Pilar/Al. 
                                                                                 E-mail pilar.al.gov.br 
 
 

58

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 
3.1. O órgão gerenciador da Ata é a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pilar/AL. 
3.2. São Órgãos Participantes: 
a) Não existem órgãos participantes. 
4. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública poderá solicitar a utilização da presente ARP, durante sua vigência, 
independentemente da participação ou não na licitação sobredita, mediante anuência do 
órgão gerenciador, de acordo com o Decreto nº 7.892/13. 
5. DA VALIDADE DA ATA  
5.1. A presente Ata de Registro de Preços vigorará por um período de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogado. 
6. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
6.1. A Administração Municipal obrigar-se-á a: 
6.1.1 efetuar o pagamento à Fornecedora, de acordo com o prazo estabelecido na ATA; 
6.1.2 comunicar formal e imediatamente à Adjudicatária qualquer anormalidade no 
fornecimento dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências 
estabelecidas neste Termo de Referência; 
6.1.3 prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como 
atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas; 
6.1.4 assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na futura Ata de 
Registro de Preços; 
6.1.5 assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o 
Município, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 
6.1.6 renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados 
desvantajosos; 
6.1.7 fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Adjudicatária; 
6.1.8 aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 
6.2. A Adjudicatária obrigar-se-á a formar os kits no momento da contratação, de acordo 
com o anexo I do Termo de Referência, obriga-se também a: 
6.2.1 arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre a aquisição 
do objeto ofertado na licitação; 
6.2.2 manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma; 
6.2.3 fornecer em conformidade com o que foi licitado, nas quantidades estabelecidas 
na Ordem de Fornecimento; 
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6.2.4 corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo 
estabelecido pelo fiscal do contrato; 
6.2.5 abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de 
Preços sem a expressa concordância do Município; 
6.2.6 responder por eventuais danos causados ao Município ou a terceiros durante a 
vigência da Ata por seus agentes ou prepostos; 
6.2.7 manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de 
habilitação exigidas no edital. 
7. DAS PENALIDADES 
7.1. A Adjudicatária que ensejar o retardamento do certame, falhar ou fraudar na execução da 
Ata, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
7.2. Quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato da entrega da 
Ordem de Fornecimento ou da assinatura do contrato, será convocada outra licitante, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente. 
7.3. Se a licitante vencedora recusar-se a receber a Ordem de Fornecimento ou, quando for o 
caso, assinar o contrato injustificadamente, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do 
valor global de sua proposta em favor da Prefeitura, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções cabíveis. 
7.4. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o Município 
poderá, garantir a prévia defesa, aplicar à Adjudicatária as seguintes sanções: 
I. advertência; 
II. multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer cláusula 
ou condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
7.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 
7.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda ser 
inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 
7.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá (ão) ser recolhida(s) em qualquer agência 
integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de 
Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 
Contratante. 
7.8. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Licitante. 
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8. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 
8.1. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade e descrição do 
produto, valor, assinatura do requisitante e data de expedição. 
8.2. A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada ao fornecedor por e-mail ou qualquer 
outro meio hábil. 
8.3. A Adjudicatária ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através das 
Ordens de Fornecimento emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se o fornecimento delas 
decorrente for previsto para data posterior ao seu vencimento. 
8.4. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 
8.666/93. 
8.5. O fornecimento do objeto deverá apresentar qualidade e especificações idênticas às 
mencionadas na proposta comercial da Adjudicatária. 
8.6. Se a Adjudicatária recusar-se injustificadamente a fornecer o objeto aqui licitado na 
forma estabelecida no Edital, será convocada outra licitante, observada a ordem de 
classificação, sujeitando-se a desistente às penalidades legais, sem prejuízo da aplicação de 
outras cabíveis. 
9. DA FISCALIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS 
9.1. O objeto será recebido por servidores da Secretaria Municipal de Educação, e somente se 
efetivará após ter sido examinado e julgado em perfeitas condições e adequação as condições 
especificadas neste termo, nos termos do inciso II, do art. 73, da Lei nº 8.666/93. 
9.2. A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de 
qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas neste Termo de 
Referência e/ou por elas atribuídas e posteriormente não comprovadas pela Administração. 
10. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
10.1. O pagamento à adjudicatária será efetuado em até 30 dias a partir da entrada da Nota 
Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. 
10.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Adjudicatária se encontra em 
regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal. 
10.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Adjudicatária tenha recolhido o valor de multa 
eventualmente aplicada. 
10.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma 
ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Adjudicatária tome as medidas saneadoras 
necessárias. 
10.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito em conta- corrente da 
Adjudicatária ou através de emissão de cheque do licitante, indicada na proposta de preços, 
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devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta- 
corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 
11. DA ENTREGA 
11.1. Caso seja necessário, a SEMEC solicitará, durante a vigência da ata, o fornecimento dos 
produtos registrado, na quantidade que for preciso, mediante o recebimento da nota de 
empenho, que será emitida no valor correspondente á Ordem de Fornecimento. 
11.2. Todos os materiais adquiridos deverão ser entregues em suas embalagens originais, em 
ótimo estado de conservação, contendo marca, modelo, referencia, fabricante procedência, 
entre outros, e de acordo com a legislação em vigor, observadas as suas especificações, no 
que couber; 
11.3. Os objetos serão entregues conforme a necessidade da SEMEC, em até 30 (Trinta) dias 
após o recebimento da Ordem de Fornecimento, a qual conterá os itens, e o local a ser 
entregue os objetos. 
11.4. Todas as despesas com transportes correrão por conta do licitante vencedor durante a 
vigência da ata; 
11.5. A licitante vencedora deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer 
anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo seja 
verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários á Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura- SEMEC até 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega; 
11.6. O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73, inciso II e seus 
parágrafos, da Lei nº 8.666/93; 
11.7. Reparar, corrigir e remover ás suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, 
em que se verifique danos em decorrência do transporte, ou técnico, bem como, providencias 
á substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que 
lhe for entregue oficialmente; 
11.8. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC poderá se recusar a receber o 
objeto licitado, caso esteja em desacordo com a proposta apresentada pela empresa 
vencedora, fato este que será devidamente caracterizado e comunicado á empresa, sem que 
a esta caiba direito a indenização; 
12. DO LOCAL DE ENTREGA 
12.1. ALMOXARIFADO – Rua:  Dr, Luiz Otavio Gomes, nº 559, Centro – Pilar/AL. 
13. DAS CONDIÇÕES GERAIS 
13.1. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual 
teor, a qual, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelo Órgão Gerenciador e 
fornecedor e encaminhada, por cópia, aos Órgãos Participantes. 
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Pilar –Alagoas, --- de ---------- de 2021. 
 
 

MUNICÍPIO DE PILAR/AL 
ÓRGÃO GERENCIADOR 

RENATO REZENDE ROCHA FILHO 
PREFEITO 

 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Fornecedor 

XXXXXXXXXXXXX 
Representante legal 
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ANEXO V 
 

CONTRATO Nº ---/2021 

 
TERMO DE CONTRATO Nº ---/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE PILAR/AL E A 
EMPRESA ----------- PARA A AQUISIÇÃO DE BENS. 
 
CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE PILAR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 
sob o nº 12.200.150/0001-28, com sede administrativa na Praça Floriano Peixoto, s/n, Centro, 
Pilar/AL, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, RENATO REZENDE 
ROCHA FILHO, brasileiro, casado, advogado, inscrito no RG 99001228624 SSP/AL e no CPF de 
nº  037.492.714-61; 
CONTRATADA: A empresa (...nome...), inscrita no CNPJ sob o nº (...), estabelecida na 
(...endereço...) e com o seguinte endereço eletrônico (...@...), representada pelo seu (...cargo 
do representante legal...), Sr. (...nome...), de acordo com a representação legal que lhe é 
outorgada por (...procuração/contrato social/estatuto social...), inscrito no CPF sob o nº (...); 
INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXX, situada a xxxxxxxxxxxxxxxxx nº xxxx, 
bairro xxxxxx, neste Município, neste ato representado pelo(a) Secretário(a) xxxxxxxxxxxxxxx, 
portador(a) do CPF nº xxxxxxxxxxxx e Cédula de Identidade nº xxxxxxxxxxxxxxxx; 
 
As CONTRATANTES, nos termos do Processo nº (...) e em observância às disposições da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e da Lei nº 8.078, de 
11 de setembro de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de 
Contrato, decorrente do Edital do Pregão Eletrônico nº (...)/(20...), mediante as cláusulas e 
condições a seguir: 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1. O objeto do Termo de Contrato é a aquisição de (...), conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.  
1.2. O Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão identificado no preâmbulo e à 
proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3. Detalhamento do objeto: 

Item 
Quant. 
Licitada 

Descrição 
do Item 

Marca Unidade 
Valor 
Unitário 
 (R$) 

Valor 
Total 
 (R$) 

01       
02       
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
2.1. A contratação tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contado da 
data da sua assinatura, devendo ser publicado extrato contratual na imprensa oficial. 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO 
3.1. O valor global deste 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 e/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 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto deste contrato correrão à conta dos 
recursos específicos consignados no orçamento da Contratante, para o exercício financeiro de 
2021, na classificação abaixo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
5. CLÁUSULA QUINTA -  DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
5.1. A Administração Municipal obrigar-se-á a: 
5.1.1 efetuar o pagamento à Fornecedora, de acordo com o prazo estabelecido na ATA; 
5.1.2. comunicar formal e imediatamente à Adjudicatária qualquer anormalidade no 
fornecimento dos bens, podendo recusá-los caso não estejam de acordo com as exigências 
estabelecidas neste Termo de Referência; 
5.1.3. prestar, através de seu representante, as informações necessárias, bem como 
atestar as Notas Fiscais oriundas das obrigações contraídas; 
5.1.4. assegurar-se do fiel cumprimento das condições estabelecidas na futura Ata de 
Registro de Preços; 
5.1.5. assegurar-se de que os preços contratados são os mais vantajosos para o 
Município, por meio de estudo comparativo dos preços praticados pelo mercado; 
5.1.6. renegociar os valores contratados, cujos preços sejam considerados 
desvantajosos; 
5.1.7. fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela Adjudicatária; 
5.1.8. aplicar as penalidades por descumprimento das obrigações assumidas. 
5.2. A Adjudicatária obrigar-se-á a formar os kits no momento da contratação, de acordo 
com o anexo I do Termo de Referência, obriga-se também a: 
5.1.2 arcar com todos os custos que incidam direta ou indiretamente sobre a aquisição 
do objeto ofertado na licitação; 
5.1.3 manter firme sua proposta durante o prazo de validade da mesma; 
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5.1.4 fornecer em conformidade com o que foi licitado, nas quantidades estabelecidas 
na Ordem de Fornecimento; 
5.1.5 corrigir eventuais falhas no cumprimento de suas obrigações no prazo 
estabelecido pelo fiscal do contrato; 
5.1.6 abster-se de transferir direitos ou obrigações decorrentes da Ata de Registro de 
Preços sem a expressa concordância do Município; 
5.1.7 responder por eventuais danos causados ao Município ou a terceiros durante a 
vigência da Ata por seus agentes ou prepostos; 
5.1.8 manter durante a vigência da Ata de Registro de Preços as condições de 
habilitação exigidas no edital. 
6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES 
6.1. A Adjudicatária que ensejar o retardamento do certame, falhar ou fraudar na execução da 
Ata, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedida de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
6.2. Quando a proponente vencedora não apresentar situação regular no ato da entrega da 
Ordem de Fornecimento ou da assinatura do contrato, será convocada outra licitante, 
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente. 
6.3. Se a licitante vencedora recusar-se a receber a Ordem de Fornecimento ou, quando for o 
caso, assinar o contrato injustificadamente, será aplicada multa de 10% (dez por cento) do 
valor global de sua proposta em favor da Prefeitura, sem prejuízo da aplicação de outras 
sanções cabíveis. 
6.4. Pela infração das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, o Município 
poderá, garantir a prévia defesa, aplicar à Adjudicatária as seguintes sanções: 
I. advertência; 
II. multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer cláusula 
ou condição do contrato, aplicada em dobro na reincidência; 
6.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e à 
ampla defesa. 
6.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, podendo, ainda ser 
inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado judicialmente. 
6.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá (ão) ser recolhida(s) em qualquer agência 
integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio de Documento de 
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Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela 
Contratante. 
6.8. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de Licitante. 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 
7.1. Cada Ordem de Fornecimento conterá sucintamente a quantidade e descrição do 
produto, valor, assinatura do requisitante e data de expedição. 
7.2. A Ordem de Fornecimento poderá ser enviada ao fornecedor por e-mail ou qualquer 
outro meio hábil. 
7.3. A Adjudicatária ficará obrigada a atender todas as solicitações efetuadas através das 
Ordens de Fornecimento emitidas durante a vigência da Ata, mesmo se o fornecimento delas 
decorrente for previsto para data posterior ao seu vencimento. 
7.4. O objeto poderá ter suas quantidades alteradas dentro dos limites estabelecidos na Lei nº 
8.666/93. 
7.5. O fornecimento do objeto deverá apresentar qualidade e especificações idênticas às 
mencionadas na proposta comercial da Adjudicatária. 
7.6. Se a Adjudicatária recusar-se injustificadamente a fornecer o objeto aqui licitado na 
forma estabelecida no Edital, será convocada outra licitante, observada a ordem de 
classificação, sujeitando-se a desistente às penalidades legais, sem prejuízo da aplicação de 
outras cabíveis. 
8. CLÁUSULA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS 
8.1. O objeto será recebido por servidores da Secretaria Municipal de Educação, e somente se 
efetivará após ter sido examinado e julgado em perfeitas condições e adequação as condições 
especificadas neste termo, nos termos do inciso II, do art. 73, da Lei nº 8.666/93. 
8.2. A emissão do aceite não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de 
qualidade do produto ou disparidade com as especificações técnicas exigidas neste Termo de 
Referência e/ou por elas atribuídas e posteriormente não comprovadas pela Administração. 
9. CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
9.1. O pagamento à adjudicatária será efetuado em até 30 dias a partir da entrada da Nota 
Fiscal, devidamente atestada por quem de direito. 
9.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a Adjudicatária se encontra em 
regular situação fiscal para com as fazendas estadual e federal. 
9.3. Nenhum pagamento será feito sem que a Adjudicatária tenha recolhido o valor de multa 
eventualmente aplicada. 
9.4. Havendo erro na nota fiscal, ou outra circunstância que desaprove a liquidação, a mesma 
ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Adjudicatária tome as medidas saneadoras 
necessárias. 
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9.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito em conta- corrente da 
Adjudicatária ou através de emissão de cheque do licitante, indicada na proposta de preços, 
devendo para isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta- 
corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE  
10.1. A CONTRATANTE poderá acrescentar ou suprimir até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, mantidas as mesmas condições estipuladas, sem que caiba 
à CONTRATADA qualquer recusa ou reclamação. (Art. 65, parágrafo primeiro da lei n° 
8.666/93). 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ENTREGA 
11.1. Caso seja necessário, a SEMEC solicitará, durante a vigência da ata, o fornecimento dos 
produtos registrado, na quantidade que for preciso, mediante o recebimento da nota de 
empenho, que será emitida no valor correspondente á Ordem de Fornecimento. 
11.2. Todos os materiais adquiridos deverão ser entregues em suas embalagens originais, em 
ótimo estado de conservação, contendo marca, modelo, referencia, fabricante procedência, 
entre outros, e de acordo com a legislação em vigor, observadas as suas especificações, no 
que couber; 
11.3. Os objetos serão entregues conforme a necessidade da SEMEC, em até 30 (Trinta) dias 
após o recebimento da Ordem de Fornecimento, a qual conterá os itens, e o local a ser 
entregue os objetos. 
11.4. Todas as despesas com transportes correrão por conta do licitante vencedor durante a 
vigência da ata; 
11.5. A licitante vencedora deverá comunicar, por escrito, a ocorrência de qualquer 
anormalidade de caráter urgente que impossibilite o seu cumprimento, tão logo seja 
verificada, e prestar os esclarecimentos que julgar necessários á Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura- SEMEC até 24 (vinte e quatro) horas antes da entrega; 
11.6. O recebimento do objeto licitado dar-se-á nos termos do art. 73, inciso II e seus 
parágrafos, da Lei nº 8.666/93; 
11.7. Reparar, corrigir e remover ás suas expensas, no todo ou em parte, dos objetos licitados, 
em que se verifique danos em decorrência do transporte, ou técnico, bem como, providencias 
á substituição dos mesmos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da notificação que 
lhe for entregue oficialmente; 
11.8. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura – SEMEC poderá se recusar a receber o 
objeto licitado, caso esteja em desacordo com a proposta apresentada pela empresa 
vencedora, fato este que será devidamente caracterizado e comunicado á empresa, sem que 
a esta caiba direito a indenização; 
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12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DO LOCAL DE ENTREGA 
12.1. ALMOXARIFADO - Rua:  Dr, Luiz Otavio Gomes, nº 559, Centro - Pilar/AL. 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO: 
13.1. O Município se reserva ao direito de cancelar o contrato pelos motivos elencados nos 
artigos 77 e 78, e das formas previstas no artigo 79 da Lei nº 8.666/93 independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à Adjudicatária caiba o direito de indenização 
de qualquer espécie. 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 
14.1. É vedado à CONTRATADA: 
a) Caucionar ou utilizar o Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 
15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993. 
15.2. 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 Termo de Contrato. 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS 
16.1. 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 em demais normas de licitações e 
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 
8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor, e normas e princípios gerais dos contratos. 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 
17.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do Termo de Contrato, por extrato, 
na imprensa oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO 
18.1. É eleito o Foro da Comarca do Município de Pilar/AL para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução do Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 55, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

Para firmeza e validade do que foi pactuado, lavra-se o presente instrumento em 2 
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA.  
 
 

Pilar - Alagoas, -- de --------------de 2021. 
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MUNICÍPIO DE PILAR 
Contratante 

RENATO REZENDE ROCHA FILHO 
Prefeito 

 
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE [...] 
Interveniente 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Secretário(a) 

 
 
 

EMPRESA [Razão Social da Empresa] 
Contratada 

Representante legal: [nome completo] 
Cargo 

Instrumento de outorga de poderes [procuração/contrato social/estatuto social 


