
 
ESTADO DE ALAGOAS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Praça Floriano Peixoto s/n, Centro - Pilar/AL CEP:57150-000 
E-mail: comissaopilar@gmail.com CNPJ: 12.200.150/0001-28 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 17/2022 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1129-0044/2022 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2022 

 

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.17/2022, Processo Administrativo nº 1129-0044/2022, 

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 

CALÇADO ESCOLAR PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, especificado no Termo de 

Referência anexo ao Edital de Pregão Eletrônico nº.01/2022, 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: CEJOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  

CNPJ:  39.882.029/0001-80 TELEFONE: (21) 3628-5616 E-MAIL: cejomcomercio@gmail.com 

ENDEREÇO: Alameda São Boaventura, 540, Bloco 2, Sala 312 PARTE – Bairro: Fonseca – Cidade: Niterói - RJ 
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ANEXO I (LOTE ÚNICO) 

       BERÇARIO I - MENORES 1 ANO &   BERÇARIO  II - 

MAIORES DE 1 ANO. 

   

Quantidade  
Quantidade 

por aluno 

      

DESCRIÇÃO 

DOS ITENS 

Modalidade 

 

Marca 

 

Valor 

Unitário 

 

Valor Total 

      400 1 

            

Sandália 

papete. 

        

BERÇARIO I 

e II 

 

COLISEU  

 

R$ 83,50 

 

R$ 33,400,00 

  

 

                      

  MATERNAL – I e II DE  2 e 3  ANOS    e      EDUCAÇÃO INFANTIL DE 04 e 

05 ANOS. 

   

Quantidade 
Quantidade 

por aluno 

DESCRIÇÃO 

DOS ITENS 

        

Modalidade 

 

Marca 

 

Valor 

Unitário 

 

Valor Total 

2.000 

        

 

 

1 

   Tênis escolar com 

velcro 

   MATERNAL 

– I e II 

 

 

COLISEU 

 

R$ 83,50 

 

R$186.200,00 

 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 
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ENSINO FUNDAMENTAL I & II E EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS- EJA 

   

Quantidade  
Quantidade 

por aluno 

DESCRIÇÃO 

DOS ITENS 
      Modalidade 

 

MARCA  

 

Valor 

Unitário 

 

Valor Total 

    7.600 1 

 Tênis 

escolar 

com 

cadarço 

    1º ao 5º ANO  

COLISEU 

 

R$93,05 

 

R$707.180,00      6º ao 9º ANO 

             EJA  

 

DESCRIÇÃO DOS ITENS DA TABELA ACIMA:  

SANDALIA PAPETE INFANTIL: TAMANHO DE  17 AO 25 

 

Sandália tipo papete 

Características Gerais:  Deverá ser leve e resistente, apropriada para uso diário, constituído por cabedal e solado, tendo 

como complemento obrigatório palmilha de conforte/ amortecimento. Não será admitido que o produto apresente 

defeito de fabricação e discordância visual. 

Cabedal: Parte superior da papete, estando em contato direto com o pé do usuário tendo a finalidade de proporcionar 

estabilidade e conforto, constituído de: Peças em: Laminado sintético, forro e velcro, unidas pelo processo de costuras e 

ou soldas eletrônicas. Todos os tecidos e laminados utilizados para a fabricação deverão estar isentos de defeitos e 

devem ser maleáveis.  A modelagem do cabedal deve ser constituída pelas as seguintes partes: gáspea (cabedal), forro, 

velcro, palmilha de conforto. Obedecendo modelagem ilustrada na imagem abaixo Peças sobreposto não devem criar 

volume de material excessivo, resultando em desconforto ao caminhar e visual indesejado para o cabedal. 

Gáspea 

Peça que tem a finalidade de contribuir para com o conforto, durabilidade e estabilidade do produto. Confeccionada 

em laminado sintético na cor azul Arara 73 VW. 

Forro 
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Peça com finalidade de dar acabamento interno ao produto, proporcionando maior conforto ao usuário. 

Confeccionado em tecido tipo colmeia na cor Azul Safira 74VW, composição 100% poliéster. Solda eletrônica das laterais 

ao forro. Item obrigatório e deve estar localizados de acordo com a ilustração dessa especificação, peça que tem a 

finalidade de estabilizar a junção do forro ao laminado sintético pelo processo denominado solda eletrônica, 

proporcionando maior segurança ao caminhar, conforto e estilo ao usuário. 

 

Fecho (velcro) 

Peça com finalidade de auxiliar o usuário ao calçar o produto e ajusta lo ao pé, confeccionada em velcro macho e 

femea cor Azul Arara 73VW. 

Palmilha de conforto 

Peça que tem a finalidade de proporcionar maior conforto e durabilidade ao caminhar, de fácil higienização, 

responsável por absorver impactos e estabilizar o movimento dos pés, deverá conter relevos (texturas) de forma 

anatômica, contribuindo para o correto desenvolvimento e crescimento do pé do usuário. Peça única confeccionada 

em termoplástico a base de policloreto de vinila na classe tipo expandido na cor branco, obedecendo a ilustração 

desse descritivo. Conforme imagem. 

Etiqueta da Palmilha 

Peça que  tem a finalidade de facilitar a identificação e ou procedência do usuário. Constituída em laminado sintético 

na cor transluz, tratamento em alta frequência, conter de forma fixa o nome e brasão do órgão (tipo bolha) impresso 

(conforme imagem) de dentro para fora para que não possa ser retirado ou apagado, unido a palmilha pelo processo 

de solda eletrônica, sem o uso de agente químicos, obedecendo a ilustração desse descritivo. 

Solado 

Parte inferior do calçado, estando em contato direto com o solo, sendo responsável por inúmeras finalidades de 

segurança uma vez que o usuário pode ou trafega por mais diversos tipos de terreno. Constituído de várias peças (partes): 

 

Peças (partes): entressola, amortecedor, peça para identificação e soleta restritiva. O mesmo deverá atender aos 

requisitos mínimos desta especificação técnica, obedecendo modelagem ilustrada na imagem abaixo buscando 

proporcionar característica antiderrapante e canais que permitam escoamento de água e facilitem a limpeza. 

Entressola 

 

Peça que tem a finalidade de unir o cabedal ao solado, também responsável por absorver impactos e estabilizar o 

movimento dos pés, peça única confeccionada em termoplástico a base de policloreto de vinila na classe tipo 

expandido na cor branco. Ser isento de falhas e imperfeições, tais como bolhas de ar, rebarbas e deformações 

Amortecedor 

 

Peças que tem a finalidade de auxiliar na estabilidade e absorção de impactos, promovendo mais segurança e conforto 

ao caminhar. Peça confeccionada em termoplástico Gel Policroreto de Vinila na cor azul Arara 73 VW. Ser isento de 

falhas e imperfeições, tais como bolhas de ar, rebarbas e deformações. 

Identificação 

 

Peça que tem a finalidade de facilitar a identificação e ou procedência do usuário. Localizada conforme ilustração, 

conter de forma fixa o nome do órgão, sendo serigráfico ou impresso de dentro para fora, peça deve ainda ser insertada 

(unida a entressola com ausência de adesivos) para que não possa ser retirado ou apagado. Confeccionado em 

termoplástico Policloreto de Vinila na cor transparente e posteriormente receber tratamento serigráfico ou impresso de 

dentro para fora na cor. Conforme imagem 

Soleta restritiva 
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Peça responsável pelo contato direto com o solo, auxiliando no amortecimento de impactos, na escoação de líquidos 

externos e na aderência do calçado, atribuído com um ponto de giro (equilíbrio) com padrões antiderrapantes, 

desenvolvido com o intuito de distribuir a carga aplicada na região plantar do pé (Fáscia Plantar), um recurso que ajuda 

a dar mais mobilidade ao produto. Devera conter a numeração e a descrição VENDA PROIBIDA inibindo e deixando 

claro a não a comercialização alheia do produto. Confeccionado em termoplástico Policloreto de Vinila na cor preto. 

Ser isento de falhas e imperfeições, tais como bolhas de ar, rebarbas e deformações, obedecendo modelagem ilustrada 

nesse descritivo. 

EMBALAGEM 

 O produto depois de acabado deverá ser embalado em saco plástico transparente e posteriormente em caixas 

coletivas com o máximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informações de quantidades, cor, dados do 

fabricante. 

10 – TÊNÍS-  TAMANHO:  23 ao 30 

SEGMENTO: RUNNING PERFORMANCE 

FUNCIONALIDADE: APROPRIADO PARA CAMINHADAS, CORRIDAS LEVES, PRATICA DE ESPORTES DIFUSOS MODERADOS, 

USO DIÁRIO. 

CARACTERISTICAS BÁSICAS: LEVE, VERSÁTIL, RESISTENTE, DURADOURO, CONFORTÁVEL. 

 

 

 

 

 Calçado tipo tênis running, apropriado para caminhadas, corridas leves, prática de esportes difusos moderados, uso 

diário, leve, versátil, resistente, duradouro, confortável, produzido e confeccionado a partir de duas partes distintas 

(CABEDAL e SOLADO) nas quais são unidas por adesivos a base de água, trazendo benefícios ao meio ambiente no qual 

não receberá dejetos químicos dos adesivos. 

No intuito de se obter melhor resultado no produto final que tem como objeto tênis para uso escolar de crianças e 

adolescentes da rede de ensino, deverá ser utilizada fôrma com design moderno com perfil ergonomicamente 

desenvolvida para proporcionar maior conforto ao caminhar. Bico levemente elevado para facilitar a locomoção e 

desempenho, diminuindo o atrito e esforço do pé quando exigido neste movimento, servindo também para aliviar o 

cansaço durante a articulação. 

Por se tratar de um produto em produção fabril exige-se que as dimensões dos calçados acompanhem os padrões 

comerciais baseados na escala francesa (referência mundial) cujo fator de conversão 0,66667. A medição em 

centímetros é sempre realizada na fôrma utilizada para a montagem do calçado. A medida realizada em calçado já 

confeccionado deverá ser realizada na palmilha de higienização ou na base interna da entressola, com variação 

permitida de 3% (+/-).  

As duas partes que compõem o tênis são subdivididas e tem as seguintes características: 

CABEDAL – o cabedal é composto das seguintes peças. 
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1. GÁSPEA – peça superior confeccionada a partir de laminado pvc na cor (conforme imagem) dublado com tecido 

poliéster na cor ( conforme imagem),  e tratamento com solda eletrônica em alta frequência.  

1.1. Função: proteger o pé, absorver e expelir líquidos internos, proporcionando conforto, leveza e ventilação. 

 

2. FRENTE – peça frontal constituída de laminado pvc na cor (conforme Imagem). 

2.1. Função: proteger os dedos, armar a frente, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade. 

 

3. TALONEIRA – peça traseira constituída de laminado pvc na cor. (Conforme imagem) 

3.1. Função: proteger o calcanhar, armar e enrijecer a traseira, facilitar limpeza externa, aumentar a durabilidade., proteger 

o calcanhar, e principalmente evitar entorses 

 

4. REFORÇO TESOURINHA – peça superior confeccionada a partir de laminado sintético pvc na cor (conforme imagem). 

4.1. Função: aumentar resistência para passagem do atacador ou velcro. 

 

5. FORRO DA GÁSPEA – peça interna central constituída de não tecido poliéster com fibras tratadas, na cor (conforme 

imagem). 

5.1. Função: aumentar a durabilidade, resistência, auxiliar na transpiração. 

 

6. LINGUETA – peça superior externa constituída de nylon dupla frontura (tipo smash) na cor (Conforme Imagem), dublado 

com não tecido. Com aplicação de detalhe constituído de laminado pvc, e personalização conforme arte definida pelo 

órgão requisitante, pelo processo de silk screen e solda eletrônica em alta frequência. 

6.1. Função: fechamento do calçado, proteção dos pés, facilitação no calce, e auxilio na higienização.  

 

7. FORRO DA LINGUETA – peça interna constituída de tecido poliéster tipo favo com brilho na cor ( conforme 

imagem)dublado com espuma de poliuretano, com aplicação de etiqueta termo colante com informações do produto 

como lote de produção, razão social e CNPJ do fabricante. 

7.1. Função: auxilio na absorção de suor, proteção interna, conforto e durabilidade. 

 

8. FORRO DO COLARINHO – peça traseira interna, constituída de tecido poliéster tipo favo com brilho na cor (conforme 

imagem) dublado com espuma de poliuretano. 

8.1. Função: proteger a região do calcanhar, auxiliar na absorção de suor, conforto, durabilidade. 

 

9. REFORÇO DA FRENTE – peça frontal interna constituída de resina termoplástica dublada com não tecido, aplicada pelo 

processo termo transferível. 

9.1. Função: aumentar a durabilidade, proteção dos dedos. 

 

10. REFORÇO TRASEIRO – peça traseira interna constituída de resinas termoplásticas. 

10.1. Função: armar e enrijecer a traseira, proteger o calcanhar, aumentar a durabilidade, evitar entorses. 

 

11. ATACADOR – peça superior externa constituída de fios de poliéster trançados formato redondo meia cana (tipo chinês) 

na cor conforme imagem. 

11.1. Função: fechamento, sustentação do pé na parte interna. 

 



 
ESTADO DE ALAGOAS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Praça Floriano Peixoto s/n, Centro - Pilar/AL CEP:57150-000 
E-mail: comissaopilar@gmail.com CNPJ: 12.200.150/0001-28 

12. PALMILHA DE MONTAGEM – peça interna inferior constituída de não tecido poliéster reforçado por costuras, na cor 

conforme imagem. 

12.1. Função: armar o calçado, fechamento, proteção, auxilio na absorção de suor. 

 

13. PALMILHA DE CONFORTO E HIGIENIZAÇÃO – peça interna constituída de EVA, dublado com tecido poliéster na cor preta 

com silkscreen contendo a numeração. 

13.1. Função: aumento do conforto, amortecimento de impacto, auxilio na absorção de suor, este item é móvel e pode ser 

removido a qualquer momento para higienização e limpeza. 

SOLADO – o solado é composto das seguintes peças. 

 

 

1. ENTRESSOLA – peça macia para amortecimento de impactos, constituída composto de resinas base Poliéster na cor 

branca, localizada na parte intermediária frontal com parte central em contato com o solo, e ponto de giro na parte do 

1° metatarso, com acabamento via pintura na cor (conforme imagem). Unida à soleta e ao salto pelo processo 

denominado colado com aplicação de adesivos a base de água. 

1.1. Conforto, amortecimento de impactos, auxilio na escoação de líquidos externos, auxilio na formação visual.  

 

2. SOLETA – peça inferior constituída de composto termoplástico de alta abrasão na cor preta. Unida a entressola pelo 

processo denominado colado. Deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhor aderência com 

desenho antiderrapante.  

2.1. Aumentar a durabilidade, auxilio no amortecimento de impactos, auxilio no escoação de líquidos externos e sujeiras. 

CARACTERISTICAS DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

Gáspea, lingueta 
Nylon dupla frontura dublado com não tecido, 

gramatura final mínima 160 gr/m² 
ABNT NBR 10591/2008 

Aplique da gáspea e 

lingueta 

Laminado sintético de pvc espessura final mínima de 

0.5mm 
SATRA TM 27/2004 

Frente, taloneira, 

tesourinha 

 

Laminado sintético de pvc dublado com manta de 

poliéster, espessura final mínima 1.3mm, gramatura final 

mínima 750 gr/m² 

ABNT NBR 10591/2008 

SATRA TM 27/2004 

Forração Interna 
Não tecido poliéster com fibras tratadas, gramatura final 

mínima 180 gr/m² 
ABNT NBR 10591/2008 

Forro lingueta e 

colarinho 

Tecido poliéster tipo favo com brilho dublado com 

espuma poliuretano 3mm, gramatura final mínima 140 

gr/m² 

ABNT NBR 10591/2008 
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Reforço da frente 
Resina termoplástica dublada com manta não tecido, 

espessura final mínima 0,4mm 
SATRA TM 27/2004 

Reforço traseiro Resina termoplástica, espessura final mínima 0,8mm SATRA TM 27/2004 

 

Atacador 

 

Fios trançados de poliéster 70 cabos, formato redondo 

meia cana (tipo chinês) com tamanhos equivalentes e 

proporcionais a cada numeração. 

DIN 4843 

Parte 6.15 

 

Palmilha de montagem 

Não tecido poliéster reforçado por costuras, gramatura 

final mínima 180 gr/m² 
ABNT NBR 10591/2008 

 

Entressola 

 

Resinas base Poliéster monodensidade, dureza máxima 

55, densidade 400 – 440 kg/m³ 
ABNT NBR 14454/07 

Soleta 

Composto termoplástico policloreto de vinila 

emborrachado, dureza máxima 80, abrasão máxima de 

150mm³, densidade máxima 1,20g/cm³ 

ABNT NBR 15190/05 

ABNT NBR 14454/07 

ABNT NBR 

14737/2001 

 

EMBALAGEM 

 O produto depois de acabado deverá ser embalado em saco plástico transparente e posteriormente em caixas 

coletivas com o máximo de 20 pares, devidamente etiquetadas com informações de quantidades, cor, dados do 

fabricante. 

11-TÊNIS- TAMANHO: 30 ao 44 

MODELO – TENIS ATACADOR A ESPECIFICAÇÃO E NORMAS TECNICAS A SEGUIR DESCRITAS ESTAO EM CONFORMIDADE 

COM A ABNT NBR 16473 - CONFORTO EM CALÇADO ESCOLAR - REQUISITOS NORMAS E ENSAOIS – PRIMEIRA EDIÇÃO 

11/04/2016. 

 

 

O mesmo devera proporcionar sensação agradável e confortável. Permitir adequada transpiração e proteção dos pés 

ao caminhar, seguindo tais critérios o modelo especificado conforme a ilustração descrita a baixo consiste na união de 

partes independentes. Devendo a parte superior (cabedal) ser unida a parte inferior (entressola/solado), por método de 

produção isento da utilização de adesivos, desta forma não gerando nenhum dano ao meio ambiente . 
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CARACTERISTICAS 

 

CABEDAL: Parte superior do calçado que tem a finalidade de proporcionar suporte, conforto e estilo, composto pelas 

seguintes pecas e seus materiais: 

Vira Lateral/Frente/Traseira: Confeccionado em lona 100% algodão na cor (conforme imagem) aproximado, ligamento 

panamá (grão de arroz ) gramatura mínima 280gr/m², densidade do urdume mínimo 50 fios/pol, densidade da trama 

mínima 30 fios/pol dublada ( unida ) com forro ligamento sarja na cor natural, gramatura mínima 180gr/m², densidade 

do urdume mínimo 70 fios/pol, densidade da trama mínima 30 fios/pol, gramatura total mínima 470 gr/m². 

 

Cabedal/Lingueta: Confeccionado em nylon 100% poliéster gramatura mínima 70g/m² na cor (conforme Imagem) 

aproximado, dublado com espuma poliuretano de 3mm de espessura,  dublado com  não tecido 100% poliéster, 

gramatura mínima 70 gr/m², na cor preto. Gramatura mínima final 140g/m² 

DESIGNER LATERAL E LINGUETA: 

Confeccionado em laminado plástico PVC espessura mínima 0,50mm transparente, com serigrafia predominante na cor 

( conforme imagem). Detalhe central com quatro (04) faixas em serigrafia na cor ( conforme Imagem) aplicado ao 

centro pelo processo denominado serigrafia e solda eletrônica. Detalhe a cima que contorna o primeiro vazador do 

atacador na cor (conforme Imagem), composto por serigrafia entre os detalhes com o nome do município, tal o mesmo 

também será aplicado na lingueta juntamente com o brasão do municipio com o fundo azul ( conforme imagem), 

frequênciado e aplicada pelo processo solda eletrônica.  

 

Atacador: Confeccionado em fios trançados 100% poliéster, com tamanhos equivalentes e proporcionais à numeração, 

na cor branco, formato chato, com ponteiras de acabamento de acetato. 

Colarinho/Forro da lingueta: Confeccionado em nylon 100% poliéster gramatura mínima 70g/m² ,  na cor Preto. 

Tubox: Confeccionado em resina termoplástica, espessura mínima de 0,5mm dublada com não tecido, na cor natural. 

Aplicado pelo processo termo transferível conformada. 

Reforço do Cabedal: Confeccionada em não tecido 100% poliéster, gramatura mínima final 140 gr/m², na ( conforme 

imagem). Aplicado pelo processo de colagem e costuras. 

Palmilha de Acabamento: Confeccionado em placa de EVA com espessura mínima de 4mm, dublado com tecido 

100% poliéster, gramatura mínima 90 gr/m², na cor branca. 

SOLADO 

Soleta: Confeccionada em borracha termoplástica dureza máxima 65, resistência ao desgaste máximo de 260 mm na 

cor (conforme imagem) aproximado. Unida a entre sola pelo processo denominado inserto, onde a mesma deverá 

conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhor aderência. Deverá conter de forma fixa, permanente e 

visível o número referente ao tamanho do calçado. 

Inserto da soleta I: Confeccionada em borracha termoplástica dureza máxima 65, resistência ao desgaste máximo de 

260 mm na cor (conforme imagem) aproximado aplicado. Unida a entre sola pelo processo denominado inserto, onde 

a mesma deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhor aderência. 

Inserto da soleta lI: Confeccionada em borracha termoplástica dureza máxima 65, resistência ao desgaste máximo de 

260 mm³, na cor (conforme Imagem) aproximado. Unida a entre sola pelo processo denominado inserto, onde a mesma 

deverá conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhor aderência. 
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Inserto da soleta lIl: Confeccionada em borracha termoplástica dureza máxima 65, resistência ao desgaste máximo de 

260 mm³, na cor (conforme imagem). Unida a entre sola pelo processo denominado inserto, onde a mesma deverá 

conter sulcos para escoação de água e sujeiras, e assim melhor aderência. 

Inserto da soleta lV: Confeccionada em borracha termoplástica dureza máxima 65, resistência ao desgaste máximo de 

260 mm³, na cor (conforme imagem) aproximado (conforme Imagem), com o nome do município impresso na sua parte 

inferior sem contato com o solo.   

Inserto lateral entressola: Confeccionada em borracha termoplástica dureza máxima 65, resistência ao desgaste máximo 

de 260 mm³, na cor (conforme Imagem) aproximado. 

Entressola: Confeccionada em borracha termoplástica dureza máximo 65, resistência ao desgaste máximo de 260 mm³ 

na cor branco. Lembrando que a soleta, entressola e cabedal deverão ser unidos pelo processo denominado inserto 

(ausência de adesivos). 

 

 

EMBALAGEM 

Embalado unitário em sacos plásticos e posteriormente em caixas colmeia com agrupamento máximo de 20 pares, 

devidamente etiquetadas com todas as informações necessárias para manuseio. 

VALOR TOTAL DA ARP: 926.780,00 (novecentos e vinte seis mil setecentos e oitenta reais) 

3. DO ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

3.1. O órgão gerenciador da Ata é a Secretaria Municipal de Educação 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; 



 
ESTADO DE ALAGOAS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Praça Floriano Peixoto s/n, Centro - Pilar/AL CEP:57150-000 
E-mail: comissaopilar@gmail.com CNPJ: 12.200.150/0001-28 

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 fornecer em conformidade com o que foi licitado, de acordo com 

o 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; 

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; 



 
ESTADO DE ALAGOAS  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

Praça Floriano Peixoto s/n, Centro - Pilar/AL CEP:57150-000 
E-mail: comissaopilar@gmail.com CNPJ: 12.200.150/0001-28 

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. 

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. 
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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, 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 
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encaminhada, por cópia, aos Órgãos Participantes. 

 

Pilar- Al,             de                               de 2022. 

 

 

 

MUNICÍPIO DE PILAR/AL 

ÓRGÃO GERENCIADOR 

RENATO REZENDE ROCHA FILHO 

PREFEITO 

 

CEJOM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA  

Fornecedor 

Eduardo Curty Carvalhal  

Representante legal 
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