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ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 – SARP/MA
PROCESSO nº. 89985/2020 – SARP/SEGEP
EDITAL
A SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES SEGEP, através da Secretaria Adjunta de Registro de Preços, instituída e criada nos termos da Lei nº
11.000, de 04 de abril de 2019; inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ sob o nº
15.553806/0001-84, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por Item, objetivando o Registro de Preços
para aquisição de Laboratórios Interativos, de interesse da Secretaria de Estado da Educação –
SEDUC, conforme descrito neste Edital e seus anexos.
A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março
de 2016, da Lei Complementar nº 123/2006, da Lei Estadual nº 9.529, de 23 de dezembro de 2011
e da Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e suas alterações, aplicando
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à
espécie.
O Pregão terá início às 14h00min do dia 11 de agosto de 2020, por meio da INTERNET,
através do site www.comprasgovernamentais.gov.br , mediante condições de segurança, criptografia
e autenticação em todas as suas fases.
A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas
de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dias e horário, abaixo
discriminados:
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br
UASQ: 926270
E-MAIL PARA CONTATO: licitacao.sarp@segep.ma.gov.br
DATA DE ABERTURA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO: às 14h00min do dia 11/08/2020
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, o recebimento e o início da abertura dos envelopes
referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação, do (a) Pregoeiro (a), em
contrário.
Todos os horários estabelecidos neste edital, no aviso e durante a sessão pública
observarão para todos os efeitos, o horário local, inclusive para contagem de tempo e registro no
sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
1. DO OBJETO
O presente pregão tem por objeto o Registro de preços para aquisição de Insumos para
Laboratórios Interativos, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Termo
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de Referência (ANEXO I), parte integrante deste Edital.
1.1. A quantidade dos materiais indicada no Termo de Referência (ANEXO I) é apenas estimativa de
consumo e será solicitada de acordo com as necessidades do Órgão Participante, podendo ser
utilizada no todo ou em parte.
1.2. A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência (ANEXO I),
facultando-se ao licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse e de acordo com
suas condições legais.
1.3. O valor máximo total objeto desta licitação é de R$ 7.810.171,20 (sete milhões, oitocentos e
dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos).
1.4. O critério de julgamento adotado será o menor preço por Item, observadas as exigências
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.
1.5. Havendo divergências entre o descritivo do objeto constante no sistema Comprasnet e o
descritivo do objeto do Termo de Referência deste edital, prevalecerá as especificações constantes
no Termo de Referência.
1.6. No campo "descrição detalhada do item”, no sistema Comprasnet contém as mesmas
descrições do Termo de Referência (anexo I do edital). Devendo, portanto, ser observada estas
especificações conforme consta no edital.
1.7. Deve ser levado em consideração o ANEXO I – A, com a descrição detalhada de cada
composição de cada kit.
2. DA PARTICIPAÇÃO
2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que tenham ramo de atividade compatível com
o objeto licitado e que atendam a todas as exigências quanto à documentação e requisitos de
classificação das propostas, constantes deste Edital e seus Anexos, e estejam previamente
credenciadas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores-SICAF, conforme disposto no
art. 9º da IN SEGES/MPn°3, de 2018.
2.2 São destinados EXCLUSIVAMENTE à participação de microempresa (ME), empresa de pequeno
porte (EPP) e microempreendedor individual (MEI), que demonstrem esta condição nos termos do
item 3.1 alínea “d” deste edital:
a) Os quantitativos em separado que estejam no limite de até 25% (vinte e cinco por cento) de
cada item objeto desta licitação (cota reservada), nos termos do art. 48, inciso III, da Lei
Complementar 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar 147/2014, observado o
disposto nos parágrafos do art. 9 º da Lei Estadual n° 10.403/2015.
b) Os itens com valores totais estimados até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme art. 48,
inciso I, da Lei Complementar nº 123/2006, com redação dada pela Lei Complementar nº
147/2014, observando o disposto no § 4º do art. 7º da Lei Estadual nº 10.403/2015.
2.3 Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:
2.3.1. 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;
2.3.1.1 nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;
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2.3.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito
de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
2.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
2.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
2.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
2.3.5. 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;
2.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.
2.3.7. 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;
2.4 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções
previstas em lei e neste Edital
2.5. A licitante deverá apresentar endereço para correspondência eletrônica, através do qual serão
feitas preferencialmente as comunicações oficiais, tendo a empresa o dever de mantê-lo atualizado e
verificá-lo periodicamente.
2.5.1. O envio de correspondência eletrônica terá validade para efeitos de contagem de prazos
para todos os fins deste edital, bem como da ata de registro de preços e do contrato, conforme
o caso.
2.6. A declaração falsa relativa à proposta de preços e ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
do art. 3º da Lei Complementar n.º123/2006 sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
2.7. Não poderão participar, direta ou indiretamente, desta licitação, empresas:
a) que se encontrem em processo de dissolução, fusão, cisão ou incorporação;
b) em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, e empresas controladas,
coligadas, interligadas ou subsidiárias entre si;
c) que se apresentem na qualidade de subcontratadas;
d) que tenham sócios, gerentes ou responsáveis técnicos que sejam servidores públicos do
Estado do Maranhão;
e) suspensas de participar de licitação e impedidas de contratar com a Administração, conforme
art. 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada;
f) impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, conforme art. 7º da Lei Federal nº
10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada;
g) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;
h) estrangeiras não autorizadas a funcionar no País;
i) integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores,
sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou
humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse
econômico em comum;
j) enquadradas nas demais vedações estabelecidas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/1993.
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2.6. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na presente
licitação.
2.7. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital.
2.8. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
2.9. A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edital.
2.10. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:
2.10.1. Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;
2.10.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor.
3. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E DA EFETIVAÇÃO DO CADASTRO
3.1. As licitantes interessadas em participar deste certame deverão credenciar-se previamente no
Sistema
de
Cadastramento
Unificado
de
Fornecedores-SICAF,
através
do
sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira-IPC – Brasil.
3.1.1 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este Pregão.
3.1.2 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.
3.1.3 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no
SICAF 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.
3.1.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação
no momento da habilitação.
3.2 O credenciamento da licitante ou de seu representante perante o provedor do sistema implica
responsabilidade legal pelos atos praticados e presunção de sua capacidade técnica para a
realização das transações inerentes a este pregão.
3.3 O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da
licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não podendo
ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema responsabilidade por eventuais danos decorrentes
do uso indevido da senha, ainda que utilizada indevidamente por terceiros.
3.3.1 O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome,
assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por seu
representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicará
responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização
das transações, sob pena, da aplicação de penalidades.
3.4 É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente no mesmo
pregão eletrônico.
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4. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1 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.
4.2 O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
4.3 O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
4.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública
do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
4.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.
4.6 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.
4.7 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.
4.8 O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos
seguintes campos:
4.8.1.
4.8.2.
4.8.3.
4.8.4.

4.9

Valor unitário e total de cada item;
Marca;
Fabricante;
Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do
Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o
caso.

Todas as especificações dos serviços contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.10 Será desclassificada a propostas que possuir descritivo totalmente diverso do exigido no Termo
de Referência (anexo I do edital). Sendo incompatível com o descritivo do Comprasnet e ou TR não
será possível considerar a proposta.
4.11 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.
4.12 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.
4.13 O prazo de validade da proposta não será inferior a (60) sessenta dias, a contar da data de
sua apresentação.
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4.14 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.
4.15 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.
4.16 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas (Acórdão nº 1455/2018 TCU - Plenário)
4.16.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das
medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre
preço na execução do contrato.
5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES
5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na
data, horário e local indicados neste Edital.
5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.
5.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.
5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.
5.5. 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.
5.5.1 O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do Item.
5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.
5.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
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5.8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
5.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
5.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo,
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período
de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.
5.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
5.11.1
Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances
segundo a ordem crescente de valores.
5.12.1
Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,
o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências
de habilitação.
5.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à
Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;
5.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do
sistema.
5.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.
5.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
5.17. 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.
5.13. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10
(dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação expressa do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado
para divulgação.
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5.14 O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste Edital e
seus anexos.
5.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de
desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de
ordenação das propostas.
5.17. Em relação aos itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.
5.18. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor preço serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.19. 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.
5.20. 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.
5.21. 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.
5.22. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
às margens de preferência, conforme regulamento.
5.23. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
5.24. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no art.
3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens
produzidos:
5.24.1
no pais;
5.24.2
por empresas brasileiras;
5.24.3
por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
5.24.4
por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação.
5.24. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas empatadas.
6. DA NEGOCIAÇÃO
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6.1.
Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que
seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste
Edital.
6.2.
A negociação será realizada por meio do sistema via “Chat”, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
6.3.
Encerrada as negociações, o pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no
prazo de 2h (duas horas), envie a proposta readequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
6.4.
A Proposta de Preços readequada ao valor final deverá ser apresentada em 01 (uma) via,
impressa em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas
de uso corrente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas
todas as folhas pelo representante legal da licitante proponente, com o seguinte conteúdo, de
apresentação obrigatória:
a) Número do Pregão, razão social do proponente, número do CNPJ/MF, endereço
completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem
como dados bancários tais como: nome e número do Banco, agência e conta corrente para fins
de pagamento;
b) Descrição detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as
especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do edital), com a indicação
unidade de fornecimento, quantidade, marca, fabricante, valor unitário e valor total para
todos os itens, além de:
b.1) Apresentar, obrigatoriamente, planilha contendo os itens que compõem cada Kit
ofertado, conforme Anexo I-A.
b.2) Apresentar, sempre que possível, material ilustrativo (folder, catalogo, panfleto, ficha
técnica ou outro equivalente) legível, em língua português relativo aos itens ofertados com
descrição detalhada do modelo, marca, fabricante, características, especificações técnicas e
outras informações que possibilitem a avaliação dos produtos ofertados.
c) Proposta de preços com indicação do preço unitário e total de cada lote, em algarismo e
total da proposta, em algarismo e por extenso, em Real (R$), com no máximo 02 (dois)
algarismos após a vírgula, sendo considerados fixo e irreajustável, já incluídos os lucros e
todas as despesas incidentes, essenciais para a entrega dos materiais objeto deste Pregão;
d) Nome completo do responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou
Contrato, números do CPF e Carteira de Identidade e cargo na empresa;
e) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da
licitação;
f) Prazo de entrega: até 30 (trinta) dias corridos a contar da data do recebimento da Nota de
empenho ou Ordem de Fornecimento;
f.1) A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência de até 15 (quinze) dias, o
provável dia de chegada dos equipamentos no referido endereço de entrega.
f.2) Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que
justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela
contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
g) Local de entrega: As entregas devem ser feitas no da Almoxarifado Central SEDUC/MA,
situado na Rua Boa Esperança, 150 – Turu – São Luís/MA. De Segunda a Sexta-feira, das
09:00h às 16:00h;
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h) Prazo de Validade e/ou Garantia: O prazo de garantia dos materiais contidos nos
laboratórios não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo;
h.1) Durante o prazo de garantia dos materiais, a CONTRATADA fica obrigada a substituir
o material defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
6.5.
Por ocasião da entrega da proposta final, a mesma deverá conter as alíneas contidas no item
anterior.
6.6.
A simples irregularidade formal, que evidencie lapso isento de má-fé, e que não afete o
conteúdo ou a idoneidade da proposta não será causa de desclassificação.
6.7.
Após a negociação do preço e o envio da proposta readequada, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.
7. ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
7.1.
Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação, a sua exequibilidade,
bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto, conforme o Edital e seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.
7.2.
O Órgão Participante poderá, a seu critério, solicitar que sejam apresentadas amostras sob
pena de não aceitação. Este, solicitará formalmente à(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar,
antes de realizada a fase de habilitação, que apresente amostras, sob pena de não aceitação da
proposta.
7.2.1
As amostras deverão ser entregues no prazo de 8 (oito) dias, contados a partir da
solicitação, no Almoxarifado Central da SEDUC/MA, situado na Rua Boa Esperança, 150 –
Turu – São Luís/MA. De Segunda a Sexta-feira, das 09:00 H às 16:00 H; em dias úteis, para
que seja realizada inspeção técnica.
7.2.2
A amostra será analisada dentro da especificação solicitada, bem como se atende
com eficácia ao fim a que se destina.
7.2.3
A amostra poderá ser aberta e manuseada, sendo devolvida à empresa licitante no
estado em que se encontrar, ao final da análise técnica.
7.2.4
A amostra que apresentar problema de funcionamento durante a referida análise terá
o item imediatamente desclassificado, mesmo que possua todas as especificações exigidas no
Edital.
7.2.5
A amostra deverá ser enviada juntamente com a embalagem original do produto,
acompanhada do manual (em Português), a fim de que se possa aferir com precisão a
especificação do objeto.
7.2.6
A amostra que obtiver aprovação e for a vencedora do item permanecerá no
Almoxarifado da SEDUC/MA até que seja efetivada a entrega do bem pelo licitante, a fim de ser
com esta comparada.
7.2.7
As amostras rejeitadas deverão ser retiradas do Almoxarifado da SEDUC, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias, contados da homologação do pregão. Além desse prazo, a SEDUC
poderá dar às mesmas, o destino que lhe for conveniente.
7.3. Será desclassificada a proposta que:
a) Não atenderem às exigências deste Edital e seus anexos;
b) Forem omissas ou apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento;
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c) Proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo estimado (Acórdão nº
1455/2018 -TCU - Plenário).
d) Preços manifestamente inexequíveis;
e) Propostas que não detalhem as especificações do objeto, de acordo com o Termo de
Referência (Anexo I), bem como que não contenham marca de cada item que compõe ou
ainda, que haja diferença de marca contida na proposta inicial e na proposta final;
7.4.
Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
7.5.
O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de
não aceitação da proposta.
7.6.
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;
7.7.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
7.8.
Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, 24h (vinte e quatro horas) de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
7.9.
A sessão pública e suas continuidades, ocorrerão mediante aviso prévio no sistema
Comprasnet, desta forma, o licitante deverá acompanhar on-line a sessão, conforme determinado
pelo pregoeiro, para cumprimento das solicitações efetuadas dentro dos prazos estipulados de no
mínimo 2h (duas horas).
7.10. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2h (duas horas), sob pena de não
aceitação da proposta.
7.11. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação escrita e
justificada do licitante, que poderá ser encaminhada via e-mail, formulada antes de findo o prazo
estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
7.12. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro,
sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
7.13. Caso a compatibilidade com as especificações demandadas, sobretudo quanto a padrões de
qualidade e desempenho, não possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
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Pregoeiro exigirá que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de não
aceitação da proposta, no local a ser indicado e dentro de 8 (oito) dias contados da solicitação.
7.13.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os
interessados, incluindo os demais licitantes.
7.13.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
7.13.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações
previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
7.13.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de
uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.
7.13.5. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como
protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela
análise, não gerando direito a ressarcimento.
7.13.6. Após a divulgação do resultado final da licitação, as amostras entregues deverão ser
recolhidas pelos licitantes no prazo de 15 (quinze) dias, após o qual poderão ser descartadas
pela Administração, sem direito a ressarcimento.
7.13.7. Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições
indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua
portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.
7.14. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
7.15. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
horário para a sua continuidade.
7.16. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a
negociação em condições diversas das previstas neste Edital.
7.16.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
7.16.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
7.17. 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.
7.18. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante deverá comprovar sua condição
de habilitação, na forma determinada neste Edital.
8. DA HABILITAÇÃO
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o (a) Pregoeiro (a) 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:
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8.1.1. SICAF;
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa,
mantido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
8.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário;
8.1.5. Constatada a existência de sanção, o (a) Pregoeiro (a) reputará o licitante inabilitado, por
falta de condição de participação;
8.2. Para fins de habilitação ao certame, as licitantes terão que comprovar possuir os documentos a
seguir, independentes de já possuírem ou não o Certificado de Registro Cadastral - CRC:
8.2.1. Habilitação Jurídica;
8.2.2. Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista;
8.2.3. Qualificação Técnica;
8.2.4. Qualificação Econômica e Financeira.
8.3. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante:
8.3.1. Em qualquer das hipóteses anexar a Célula de Identidade/RG e CPF do representante
dos sócios;
8.3.2. No caso de empresário individual: Inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
8.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade
limitada – EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatório de seus administradores;
8.3.4. No caso de sociedades civis: inscrição do ato constitutivo, no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
8.3.5. No caso de sociedades comerciais: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social
em vigor, devidamente registrado;
8.3.6. No caso de sociedades por ações: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em
vigor, devidamente registrado acompanhada de documentação de eleição de seus
administradores;
8.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: Decreto
de autorização, ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
8.3.8. No caso de Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP: Certidão
expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos
termos do artigo 8º da Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento
Nacional de Registro do Comércio – DNRC;
8.3.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual (CCMEI), na forma da Resolução CGSIM nº 16, de 2009, cuja
aceitação
ficará
condicionada
à
verificação
da
autenticidade
no
sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
8.4. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
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respectiva.
8.5. A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante apresentação da
seguinte documentação:
8.5.1. No caso de Procurador:
8.5.1.1. Instrumento de mandato público, ou;
8.5.1.2. Instrumento de mandato particular, assinado pelo representante legal da empresa,
com firma reconhecida em Cartório, juntamente com:
a) Documento de constituição da empresa e alterações, conforme o caso, em
atendimento ao art. 28 da Lei 8.666/93, onde se verifique que o sócio subscritor possui
legitimidade para outorgar a procuração referida.
b) Célula de Identidade/RG e CPF do procurador.
8.5.2. No caso de sócio-gerente:
8.5.2.1. Documento de constituição da empresa e alterações, no qual estejam expressos
poderes para exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidura.
8.6. A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a
apresentação dos seguintes documentos:
8.6.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal
do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para com a Fazenda
Federal;
8.6.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal ou Estadual, relativo à
sede ou domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
8.6.3. Prova de regularidade com a FAZENDA FEDERAL do domicílio ou sede do licitante,
mediante a apresentação da:
8.6.3.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
relativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, emitida 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, nos termos da Portaria
Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
8.6.4 Prova de Regularidade com a FAZENDA ESTADUAL do domicílio ou sede da licitante,
mediante a apresentação da:
8.6.4.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual;
8.6.4.2 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à
Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual.
8.6.4.2.1 Quando a prova de regularidade de que trata subitem 8.6.4, for comprovada
mediante a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente
essa informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
8.6.5. Prova de Regularidade com a FAZENDA MUNICIPAL do domicílio ou sede da licitante,
mediante a:
8.6.5.1. Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Municipal;
8.6.5.2. Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de Dívida
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Ativa do Município, expedida pelo Município do domicílio ou sede da empresa licitante,
comprovando a regularidade para com a Fazenda Municipal.
a) Quando a prova de regularidade de que trata subitem 8.6.5, for comprovada mediante
a apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa
informação, caberá a licitante demonstrar com documentação hábil essa condição.
8.6.6. Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal –
CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
8.6.7. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, de Débitos
Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, comprovando a inexistência
de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Lei nº 12.440/2011 e
Resolução nº 1470/2011/TST.
8.6.8. As Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedor
Individual - MEI deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, social e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação.
8.6.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a
critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de certidão negativa, conforme Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela LC
147/2014;
8.6.8.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem 8.6.8.1
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei,
sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
8.7. A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA dos licitantes deverá ser comprovada através de:
8.7.1. As empresas, cadastradas ou não no Cadastro de Fornecedores do Estado do Maranhão
deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio de:
8.7.1.1. Declaração (ões), Certidão (ões) ou Atestado (s) de Capacidade Técnica
expedida (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante
executou/forneceu serviços/materiais compatíveis em características, quantidades e
prazo com os Itens cotados, de que trata o processo licitatório. O atestado deverá ser
impresso em papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo,
devendo ser assinado por seus sócios ou diretores ou administradores ou procuradores ou
gerentes ou servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e
cargo/função.
8.8. A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
8.8.1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata (Recuperação Judicial ou Extrajudicial),
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data não excedente a 60 (sessenta)
dias consecutivos anteriores a data de apresentação da proposta de preço, salvo se a mesma
trouxer consignado o seu prazo de validade.
8.8.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis referentes ao último exercício
social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes
ou balanços provisórios, que comprove a boa situação financeira da empresa, podendo ser
atualizados por índices oficiais quando encerrado a mais de 3 (três) meses da data de
apresentação da proposta.
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8.8.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de
existência da sociedade;
8.8.3. A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante será demonstrada
através de índice financeiro utilizando-se as fórmulas abaixo, cujos resultados deverão estar de
acordo com os valores estabelecidos.

8.8.3.1. O Índice de Liquidez Corrente – ILC (corresponde ao quociente da divisão do
Ativo Circulante pelo Passivo Circulante) deverá ser igual ou maior que 1,0.
8.8.3.2. O Índice de Liquidez Geral – ILG (corresponde ao quociente da divisão da soma
do Ativo Circulante com Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o
Exigível a Longo Prazo) deverá ser igual ou maior que 1,0.
8.8.3.3. O Índice de Solvência Geral – ISG (corresponde ao quociente da divisão do Ativo
Total pela Soma do Passivo Circulante com o Exigível a Longo Prazo) deverá ser igual ou
maior que 1,0.
8.9. As empresas cadastradas ou não no Cadastro de Fornecedores do Estado do Maranhão, que
apresentarem resultado menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar,
considerados os riscos para a administração, Capital Mínimo ou Patrimônio Líquido Mínimo no valor
de 10% (dez por cento) do valor máximo estimado da contratação admitido a atualização para a data
de apresentação da proposta através de índices oficiais;
8.10. As empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro, devem cumprir a exigência deste
subitem mediante a apresentação do Balanço de Abertura;
8.11. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
8.11.1. Publicados em Diário Oficial ou;
8.11.2. Publicados em jornal de grande circulação ou;
8.11.3. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou;
8.11.4. Por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhada obrigatoriamente
dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário.
8.11.5. Na hipótese de alteração do Capital Social, após a realização do Balanço Patrimonial, a
licitante deverá apresentar documentação de alteração do Capital Social, devidamente
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanço foi arquivado;
8.11.6. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Real deverá apresentar juntamente com
o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED
CONTÁBIL, nos termos da IN RFB nº 1.420/2013, 1.422/2013 e alterações;
8.11.7. A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido deverá apresentar
juntamente com o Balanço Patrimonial, cópia do recibo de entrega da escrituração contábil
digital – SPED CONTÁBIL, caso se enquadre nas hipóteses previstas nos termos do inciso II,
do art. 3º da IN RFB nº 1.420/2013 e alterações.
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8.13. Os documentos relativos à proposta readequada, bem como os documentos de habilitação
relacionados nos itens acima deverão ser remetidos em original ou por qualquer processo de cópia
reprográfica, autenticada por tabelião de notas ou por servidor da Administração, com a devida
identificação deste, desde que conferido(s) com o original, ou publicação em órgão da imprensa
oficial, para análise.
8.13.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o (a)
Pregoeiro (a) suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a
continuidade da mesma;
8.13.2. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles
legalmente permitidos;
8.13.3. É vedada a autenticação de cópia simples de documento já autenticado em cartório (por
tabelião de notas ou por oficiais do registro Civil das Pessoas Naturais);
8.13.4. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;
8.13.5. A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo
apresentados os documentos necessários para verificação, a licitante será inabilitada.
8.14. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em
nome do licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e respectivo endereço, observandose que:
8.14.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
8.14.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;
8.14.3. Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados
tanto os documentos da matriz quanto os da filial;
8.14.4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
8.15. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.
8.16. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.
8.17. Após a análise dos documentos de habilitação das (s) empresa (s) vencedora (s), além da
informação usualmente contida na Ata da Sessão Pública, os autos do processo serão instruídos com
toda documentação formal pertinente à licitação, bem como, termo de certificação do (a) Pregoeiro
(a), para fins de comprovação do cumprimento dos requisitos de habilitação pela (s) licitante (s).
8.18. É de exclusiva responsabilidade das empresas licitantes a juntada de todos os documentos
necessários à habilitação.
8.19. A documentação apresentada para fins de habilitação fará parte dos autos do processo
administrativo e não será devolvida à licitante.
8.20. Para facilitar o trabalho de análise dos documentos pelo Pregoeiro, solicita-se às licitantes que
apresentem toda a documentação na ordem estabelecida no edital.
9.
DO ENCAMINHAMENTO DOS ORIGINAIS DA PROPOSTA VENCEDORA E DOS
DOCUMENTOS HABILITATÓRIOS
9.1. A licitante classificada em primeiro lugar ao final da fase de lances, quando convocada pelo (a)
Pregoeiro (a), deverá encaminhar a proposta de preços ajustada ao lance final, e todas as
documentações exigida para habilitação, constante no item 9, e os que não estejam
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contemplados no CRC, em original ou fotocópia autenticada por cartório ou por servidor da
Administração, com a devida identificação deste, desde que conferido (s) com o original, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da solicitação do
(a) pregoeiro (a), para o seguinte endereço: Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir
Milet, s/n – 4º andar – Calhau, CEP: 65074-220, São Luís/MA
9.1.1. O não atendimento do prazo disposto no item 9.1 ensejará a desclassificação da
proposta.
9.2. A documentação original da licitante vencedora da fase de lances deve ser encaminhada para o
endereço constante do item 9.1, e atender ao que se segue:
9.2.1. Ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas,
borrões, rasuras ou entrelinhas;
9.2.2. Conter a identificação da licitante, com o número do CNPJ/MF, referência a esta
licitação, endereço completo, número do telefone/fax da empresa, dados bancários (n.º do
banco, n.º da agência bancária, n.º da conta corrente e nome da praça de pagamento), além do
nome completo, RG e CPF, número do telefone (preferencialmente móvel) e endereço
eletrônico (e-mail) do representante (responsável) da empresa que irá firmar a contratação
(assinar a ata);
9.2.3. Conter a descrição detalhada do (s) objeto (s) ofertado (s), com as especificações e
quantidades do objeto licitado, prazo, locais e condições de entrega e recebimento, de acordo
com o Termo de Referência e apêndices, anexo I deste Edital;
9.2.4. Devendo constar a especificação completa e precisa do (s) objeto (s) ofertado (s),
atendendo a todas as exigências discriminadas no Termo de Referência, anexo I deste Edital,
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
quando for o caso;
9.2.5. Apresentar preços unitários e totais do (s) objeto (s) ofertado (s), já devidamente
corrigidos, considerando inclusas todas as despesas incidentes sobre o objeto (tributos,
seguros, fretes e encargos de qualquer natureza).
9.2.5.1. Havendo divergência entre preço unitário e total prevalecerá o unitário e entre o
expresso em algarismo e por extenso, o último.
9.3. 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.
9.3.1. Todas as especificações do objeto contidos na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência (se couber), vinculam a Contratada.
10. DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTO AO ATO CONVOCATÓRIO
10.1. Até (02) dois dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica.
10.1.1. Caberá o (a) Pregoeiro (a), auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data
para realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
10.1.3. As impugnações deverão ser anexadas em campo próprio no sistema mediante acesso
ao
sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br;
encaminhadas
via
e-mail:
licitacao.sarp@segep.ma.gov.br ou por petição protocolada no endereço: Av. Jerônimo de
Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, s/n – 4º andar – Calhau, CEP: 65074-220, São Luís/MA.
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10.1.4. A impugnação deverá conter os seguintes dados do interessado ou de quem o
represente: nome e endereço completos, telefone, data e assinatura do interessado ou de seu
representante, formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos.
10.1.4.1. A decisão do (a) Pregoeiro (a) a respeito da impugnação será publicada no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.segep.ma.gov.br .
10.1.5. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital o licitante que não apontar
as falhas ou irregularidades supostamente existentes no ato convocatório até o segundo dia útil
que anteceder a data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto
vício, esta não suspenderá o curso do certame.
10.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.
10.3. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
10.4. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão
entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarada a vencedora, o (a) Pregoeiro (a) abrirá o prazo de 01h (uma hora), quando, a partir
de então, dentro deste prazo estipulado, qualquer licitante poderá, imediatamente, em campo próprio
do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual (is)
decisão (ões) pretende recorrer e por qual (is) motivo(s).
11.1.1. Havendo quem se manifeste, caberá ao (a) Pregoeiro (a) verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.
11.1.2. Nesse momento o (a) Pregoeiro (a) não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2. A falta de manifestação motivada da licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito, podendo o (a) pregoeiro (a) adjudicar o objeto do certame a licitante
declarada vencedora e, posteriormente, encaminhar os autos a autoridade competente para
homologação.
11.2.1. Para efeito do disposto no item anterior, manifestação imediata é aquela efetuada via
eletrônica - internet, no período máximo de 01h (uma hora) após o (a) Pregoeiro (a)
comunicar aos participantes, por meio do sistema eletrônico, o resultado da classificação final;
e manifestação motivada é a descrição sucinta e clara do fato que motivou a licitante a recorrer.
11.3. Uma vez admitido o recurso, a recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três) dias úteis
para apresentar as Razões, pelo sistema eletrônico Comprasnet e via email:
licitacao.sarp@segep.ma.gov.br em extensão “pdf”, ficando as demais licitantes, desde logo,
intimadas para, querendo, apresentarem Contrarrazões também pelo sistema eletrônico
Comprasnet e via email: licitacao.sarp@segep.ma.gov.br em extensão “pdf”, em outros 03
(três) dias úteis, que começarão a contar do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.4. O(s) recurso(s), porventura interposto(s), terá(ão) efeito suspensivo, nos termos do art.109, §2º
da Lei n.º 8.666/93 e, será(ão) dirigido a(ao) Pregoeiro(a), o(a) qual poderá reconsiderar sua decisão,
em 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo(s) ao Autoridade Superior da
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Secretaria de Estado da
Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores-SEGEP, devidamente
informados, para apreciação e decisão, no prazo de 05 (cinco) úteis, contado do recebimento do
recurso, sob pena de responsabilidade.
11.5. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
11.6. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
11.7. Não serão conhecidos os recursos interpostos, sem manifestação prévia, em formulário próprio,
no ato da sessão pública e, fora dos respectivos prazos legais, bem como os que não contiverem a
identificação ou assinatura do responsável legal ou representante da empresa.
11.8. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados, na Secretaria
Adjunta de Registro de Preços, localizada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet,
s/n – 4º andar – Calhau, CEP: 65074-220, São Luís/MA.
12. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP
12.1. Após a publicação da homologação do resultado da licitação, as licitantes vencedoras e, se
houver, as empresas classificadas para formação do cadastro de reserva a que se refere o art. 12, §
1º, do Decreto estadual nº 31.553/2016, terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis, independentemente de
convocação, para comparecerem perante a Secretaria Adjunta de Registro de Preços - SARP (Órgão
Gerenciador) para assinar a Ata de Registro de Preços.
12.1.1. O prazo para assinar a Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado em caso de
interesse público a ser devidamente justificado pela Secretaria Adjunta de Registro de Preços SARP nos autos do processo para registro de preços.
12.1.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado.
12.2. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de Registro de Preços, dentro do
prazo estabelecido, caracterizará o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as
sanções previstas neste Edital.
12.2.1. É facultado ao Pregoeiro reabrir o certame com a convocação das licitantes
remanescentes.
12.2.2. Na sessão de reabertura do Pregão, o Pregoeiro deverá negociar diretamente com a
proponente, obedecida a ordem crescente de preços das propostas remanescentes, para que
seja obtido preço melhor.
12.3. A Ata de Registro de Preços será firmada entre o Estado do Maranhão, representado pela
Secretaria Adjunta de Registro de Preços - SARP (Órgão Gerenciador), e as licitantes vencedoras e,
se houver, as empresas as classificadas para formação do cadastro de reserva a que se refere o art.
12, § 1º, do Decreto estadual nº 31.553/2016, para atendimento de demandas dos Órgãos
Participantes.
12.4. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data de
sua publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão.
12.5. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração Estadual a firmar as contratações que
dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição dos
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materiais pretendidos, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 3º do Decreto estadual nº 31.553/2016,
sendo assegurada ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
13. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. Após a publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial do Estado do Maranhão e sua
divulgação no site www.comprasgovernamentais.gov.br; os órgãos públicos poderão utilizar o
Sistema de Registro de Preços para aquisição dos materiais registrados, observadas as normas
editadas pela Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP (Órgão Gerenciador).
13.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por órgãos e entidades
da Administração Pública que não tenham participado do certame licitatório (“Carona”), mediante
prévia consulta à Secretaria Adjunta de Registro de Preços - SARP para adesão, desde que
devidamente comprovada a vantagem e observadas as normas em vigor.
13.3. Os entes da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional, fundos especiais,
empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou
indiretamente pelo Estado do Maranhão estão dispensados da necessidade de justificativa de
vantagem na adesão às atas de registro de preços gerenciadas pela Secretaria Adjunta de Registro
de Preços – SARP.
13.4. Fica assegurada a preferência das adesões aos órgãos e entidades do Governo do Estado do
Maranhão, por força do disposto no art. 21 do Decreto estadual nº 31.553/2016.
13.4.1. Os órgãos e entidades que não participaram do Sistema de Registro de Preços, quando
desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão formalizar o processo
administrativo de adesão junto à Secretaria Adjunta de Registro de Preços – SARP.
13.4.2. Caberá ao prestador beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este novo compromisso
não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
13.4.3. As aquisições adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por
cento) dos quantitativos dos itens registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgão participantes.
1319.4.. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro
de Preços para o Órgão Gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de
órgãos não participantes que aderirem, conforme o art. 21, § 5º, do Decreto estadual n° 31.553,
de 16 de março de 2016.
13.5. O fornecedor beneficiário se obriga a manter, durante o prazo de validade da Ata de Registro de
Preços, todas as condições de habilitação exigidas nesta licitação.
13.6. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à SEGEP
através da SARP (Órgão Gerenciador) promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
13.6.1. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao
preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:
a) Convocar o fornecedor que venceu a licitação, e na falta deste, aqueles do cadastro
de reserva, na ordem de classificação, visando à negociação para a redução de preços e
sua adequação ao praticado pelo mercado;
b) Frustrada a negociação, os fornecedores serão liberados do compromisso assumido.
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13.6.2. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador SEGEP através da SARP
deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis
para obtenção da contratação mais vantajosa, respeitada a legislação relativa às licitações
14. DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS
14.1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Secretaria Adjunta de Registro de Preços SARP (órgão gerenciador), quando:
a) descumprir as condições previstas no Edital deste Pregão a que se vincula o preço
registrado;
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles
praticados no mercado;
e) sofrer sanção prevista nos incisos III e IV do caput do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ou
no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002;
f) ocorrer fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovado e justificado por razão de interesse público, nos
termos do art. 78, da Lei federal nº 8.666/93, ou a pedido do fornecedor.
14.1.1. O cancelamento de registro será formalizado por despacho da SARP assegurados ao
beneficiário da ata, nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do item 14.1, o
contraditório e a ampla defesa.
15. DA CONTRATAÇÃO
15.1. Quando da necessidade de contratação, os órgãos públicos participantes da Ata de Registro de
Preços deverão consultar o Portal de Compras ou a Secretaria Adjunta de Registro de Preços SARP (Órgão Gerenciador) para obter a indicação do fornecedor, dos quantitativos a que este ainda
se encontra obrigado e dos preços registrados.
15.2. O fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços estará obrigado a retirar as respectivas
Notas de Empenho e a celebrar os Contratos ou instrumentos equivalentes que poderão advir, nas
condições estabelecidas neste Edital e na própria Ata, observado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar da data de recebimento da notificação.
15.2.1. O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado
e aceito pela Administração.
15.3. A recusa injustificada do fornecedor beneficiário em retirar a Nota de Empenho e assinar o
Contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
15.4. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado, por
intermédio de Contrato Administrativo que deverá ser celebrado no prazo de validade da Ata de
Registro de Preços.
15.4.1. O Contrato Administrativo poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis, tais
como carta-contrato, nota de empenho de despesa ou autorização de compra, conforme dispõe
o art. 62, da Lei federal n° 8.666/93.
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15.5. A contratação fica condicionada à consulta prévia pelos órgãos participantes ao Cadastro
Estadual de Inadimplentes – CEI, consoante determina o art. 6º da Lei estadual nº 6.690, de 11 de
julho de 1996.
15.6. No ato da assinatura do contrato a adjudicatária estabelecida no Maranhão deverá apresentar
Certidão Negativa de Débito com a CAEMA (Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão),
conforme Decreto estadual nº 21.178, de 26 de abril de 2005.
15.7. No ato da assinatura do contrato, a Administração Pública deverá consultar o Cadastro de
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo
divulgada no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, certificando nos autos a
regularidade ou irregularidade da pessoa jurídica de direito privado interessada em celebrar o
contrato, consoante a Lei Estadual nº 10.612 de 03 de julho de 2017, que alterou o parágrafo único da
Lei Estadual nº 9.752, de 10 de janeiro de 2013.
15.8. O fornecedor que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do Contrato, bem como a manter atualizada, durante a execução do
Contrato, toda documentação de habilitação exigida na licitação.
15.9. O fornecedor deverá entregar os materiais, rigorosamente dentro dos prazos estipulados no
instrumento do contrato celebrado com as unidades que venham a se utilizar da Ata de Registro de
Preços, e de acordo com as especificações técnicas exigidas neste Edital, bem como com as
condições que constam de sua proposta.
15.10. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (trinta) dias,
contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante
apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito, por meio
de ordem bancária emitida em nome do Contratado, para crédito na conta corrente por ele indicada,
uma vez satisfeitas às condições fixadas neste Edital e seus Anexos.
15.10.1. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de
liquidação de obrigações em virtude de penalidades impostas ao Contratado ou inadimplência
contratual.
15.11. O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo esta
demonstrar por meio da seguinte documentação:
a) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária;
b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
d) Certidão Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do Maranhão;
e) Outros que sejam necessários para a realização do certame.
15.12. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e
reapresentação.
16. DA GARANTIA CONTRATUAL.
16.1. A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
contado da data da eventual assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de 5%
(cinco por cento) sobre o valor anual do contrato.
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16.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco
por cento).
16.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias, autoriza a Administração a promover a retenção dos
pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a
título de garantia.
16.4. A retenção efetuada com base no item 16.3 não gera direito a nenhum tipo de compensação
financeira à Contratada.
16.5. A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 16.3
por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, segurogarantia ou fiança bancária.
16.6. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do contrato.
16.7. Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o contrato, a contratada
providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários até o término da
vigência do contrato.
16.8. O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os parâmetros
estabelecidos pelo art. 56, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993, é devido em razão do volume de recursos
financeiros envolvidos no certame, e para que também possa servir para cobrir eventuais multas
contratuais, quando não subsistirem créditos a receber por parte da empresa Contratada.
16.9. A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá seguir toda a vigência do contrato,
inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de seguro-garantia ou fiança bancária,
quando ocorrer prorrogação do prazo do contrato.
16.10. A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual ou a execução
da garantia original prestada, na hipótese da GARANTIA DO CONTRATO não ser prorrogada por
idêntico prazo de prorrogação do contrato.
16.11. A GARANTIA DO CONTRATO deverá ser reforçada sempre que houver acréscimo ao preço
global final pactuado, de forma que sua importância se mantenha sempre equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor vigente contratado.
16.12. A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, será
restituída ou liberada em favor da empresa Contratada, uma vez verificada a perfeita execução dos
serviços, com o respectivo recebimento final do bem ou serviço objeto desta licitação, na forma do §
4º do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993.
16.13. Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do
disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pelo
Contratante.
17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº. 8.666/1993, da Lei nº. 10.520/2002, a
licitante/Adjudicatária, que:
a) Não assinar o contrato, quando convocada pelo setor competente para celebração do
mesmo;
b) Apresentar documentação falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
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d)
e)
f)
g)
h)

Não mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
Comportar-se de modo inidôneo;
Cometer fraude fiscal;
Fizer declaração falsa;
Ensejar o retardamento da execução do certame;

17.2. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a
assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na
ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes
penalidades:
a) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos;
b) multa de 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
17.3. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a
Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do
objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em
atraso, a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do
valor do contrato.
17.4. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à
Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do
Contrato:
a) advertência escrita;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado pelo prazo de até
05 (cinco) anos e descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de Licitações e Contratos
– SGC por igual prazo.
d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso anterior.
17.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” poderão ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea “b”, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis;
17.6. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposição.
17.7. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses
legais, quando:
a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e
aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.
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17.8. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data
da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
17.9. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigável ou judicialmente.
17.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de
licitar, a CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais;
17.11. Aplicar-se-á advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não
acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
17.12. As multas devidas e/ou prejuízos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Administração Pública, ou ainda, quando for o caso, serão
inscritos na Dívida Ativa do Estado e cobrados judicialmente;
17.13. O Gestor responsável, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração,
observado o princípio da proporcionalidade;
17.14. Tais penalidade poderão ser aplicadas no tanto no decurso do certame como no âmbito
contratual, a depender do momento da infração cometida.
18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte
integrante do Contrato, independentemente de transcrição.
18.1.1. As exigências previstas no Termo de Referência e seus anexos, não elencadas para a
aceitabilidade de proposta de preço e a habilitação de licitante, deste edital, não serão levadas
a efeito para fins de licitação, podendo o órgão interessado solicitar-lhes o cumprimento como
condição de contratação.
18.2. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, promover diligências e/ou solicitar
parecer técnico de pessoa integrante ou não do quadro da Administração Estadual, para esclarecer
ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originariamente da proposta/documentação. Nesse caso, a adjudicação somente
ocorrerá após a conclusão da diligência promovida.
18.3. A Secretaria Adjunta de Registro de Preços - SARP poderá revogar a presente licitação por
razões de interesse público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
18.4. Será observado, ainda, quanto ao procedimento deste Pregão:
a) a anulação do procedimento licitatório não gera obrigação de indenizar, ressalvado o direito
do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento
do contrato;
b) a nulidade do procedimento licitatório induz à nulidade do Contrato ou instrumento
equivalente, ressalvado, ainda, o dispositivo citado na alínea anterior;
c) no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa.
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18.5. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
18.6. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o
Estado do Maranhão não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente
da condução ou do resultado do processo licitatório.
18.7. No interesse da Administração, sem que caiba aos participantes qualquer reclamação ou
indenização, poderá ser adiada a data da abertura desta licitação e alteradas as condições do
presente Edital.
18.8. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja
comunicação do Pregoeiro em contrário.
18.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das
propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas e os documentos de
habilitação.
18.10. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o
interesse público, a finalidade, a celeridade do procedimento e a segurança da contratação.
18.11. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Federal n° 3.555/2000 e Decreto Estadual n° 31.553/2016.
18.12. O resultado desta licitação será comunicado em sessão pública ou mediante publicação na
Imprensa Oficial.
18.13. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o dia
do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na
Secretaria Adjunta de Registro de Preços - SARP.
18.14 Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200, de 24 de agosto de 2001,
serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de
documentos originais e cópias autenticadas em papel.
18.15. Este Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na página ou site
www.segep.ma.gov.br, e na SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP, situada na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício
Clodomir Milet, (4º andar), s/nº, Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, de segunda a sexta-feira, no
horário das 13h às 19h, onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante a entrega
de uma resma de papel A4.
18.15.1. As eventuais alterações e esclarecimentos aos termos do Edital serão disponibilizados na
página www.comprasgovernamentais.gov.br; e no site www.segep.ma.gov.br na sede da
SARP.
18.16 Ao adquirir o Edital na sede da SARP, o interessado deverá declarar estar ciente da
necessidade de acompanhamento, na página www.comprasgovernamentais.gov.br e no site
www.segep.ma.gov.br, de eventuais notificações e comunicações.
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18.17. São partes integrantes deste edital os seguintes anexos:
ANEXO I
ANEXO I-A
ANEXO II
ANEXO III

Termo de Referência
Planilha Descritiva de Composição dos Kits
Minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo Único)
Minuta do Contrato
São Luís/MA, 23 de julho de 2020.

Deimison Neves dos Santos
Secretário Adjunto da SARP/MA
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SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 – SARP/MA
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Registro de preços para aquisição de insumos para laboratórios interativos.
2. MODALIDADE
A aquisição do presente objeto se dará por meio de licitação na modalidade Pregão, no tipo menor
preço por item, pelo Sistema de Registro de Preços.
3. JUSTIFICATIVA
3.1. O aprimoramento do processo educativo perpassa pelo aprimoramento e modernidade das
ferramentas de ensino, objetivando o melhor desempenho dos alunos da rede estadual de ensino no
meio científico, desse modo surgem como importantes instrumentos no processo de aprendizagem,
os laboratórios interativos disciplinares, em específico os de Biologia, Química, Física e Matemática.
3.2. Assim, torna-se importante equipar as salas de aula com referidos materiais didático-pedagógicos
que se configuram como ferramentas e materiais de apoio, possibilitando a ampliação do processo de
ensino-aprendizagem para os estudantes através do conhecimento científico. Os materiais se
constituem como mediadores do planejamento didático do professor e ao mesmo tempo, possibilitam
condições de aprendizagens na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e
suas Tecnologias.
3.3. Neste contexto, o Ensino de Ciências pode ser enriquecido com experimentos que irão
possibilitar melhor visualização desses conhecimentos de forma significativa em situações
específicas, possibilitando aproximar conhecimentos mediados na construção de um currículo
integrado, numa dimensão pedagógica contextualizada e interdisciplinar.
3.4. Sendo assim, é de fundamental importância a implantação de Laboratórios de Ciências da
Natureza, bem equipados, para o desenvolvimento dos conceitos de Química, Física e Biologia,
incluindo o componente curricular de Matemática, como espaços de investigação, para o
desenvolvimento de competências e habilidades por meio da construção e aplicação de conceitos de
diferentes áreas do conhecimento.
3.5. Considerando ainda que consta na programação desta Secretaria a construção de Escolas na
Rede Estadual para acomodação de alunos, visando proporcionar um atendimento de qualidade,
estrutura adequada e favorável ao processo ensino-aprendizagem e de consequência à melhoria da
Educação no Estado;
3.6. Assim, considerando a demanda dos referidos materiais nas escolas da Rede Pública de Ensino
do Estado do Maranhão, ressaltamos a necessidade de abertura do processo para o registro de
preços, para eventual aquisição dos bens conforme especificações contidas neste Termo de
Referência, de forma planejada, garantindo um espaço apropriado em nosso almoxarifado e com a
finalidade de atender as referidas escolas, elevando assim o padrão de qualidade da Educação
Maranhense.
3.7. Da Justificativa para adoção do Sistema de Registro de Preços:
3.7.1. A opção pelo Sistema de Registro de Preços – SRP para a presente licitação tem como um
de seus objetivos principais o princípio da Economicidade, pois diferentemente da licitação
convencional, não há o compromisso assumido de contratação, nem mesmo de utilização dos
quantitativos totais estimados. O SRP constitui um importante instrumento de gestão, onde as
demandas são incertas, frequentes ou de difícil mensuração.
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3.7.2. Em consonância com o Decreto Estadual nº 31.553/2016 e o Decreto Federal nº 7.892/2013
alterado pelo Decreto Federal nº 9.488/2018 que regulamenta o Sistema de Registro de Preços
previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, verifica-se a viabilidade de realização de licitação sob o
regime de Registro de Preços por prazo fixo e determinado para os bens e serviços comuns que
se pretende adquirir.
3.7.3. Em síntese, as vantagens do SRP, são os seguintes: otimização dos processos de compras,
maior flexibilidade em contratações, houver expectativa de crédito orçamentário futuro, eliminação
de casos de fracionamento de despesas, permite a compra do quantitativo exato e necessário
para atender às necessidades da administração, reduzindo assim o desperdício de materiais em
estoques desnecessários, atendendo às necessidades da administração na quantidade certa e no
momento exato, além de permitir maior agilidade nas contratações, coadunando com o objetivo da
pretensa contratação.
4. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC/MA.
5. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
5.1. As especificações completas encontram-se na Planilha Descritiva de Composição dos Itens –
Anexo I –A deste Termo de Referência.
5.2. As características técnicas descritas no Anexo I deste Termo são meramente REFERENCIAIS,
ou seja, são plenamente bem-vindos produtos com especificações compatíveis ou superiores;
5.3. Havendo divergências entre as especificações deste Termo de Referência e as dos sistemas,
prevalecerão as deste Termo de Referência.
ITEM

DESCRIÇÃO

UNID

QUANT.

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

Kit para laboratório - Uso:
Relacionados para disciplinas do
Ensino Médio; Tipo: Biologia.

1 Kit

60

28.065,02

1.683901,20

20

28.065,02

561.300,40

60

21.680,66

1.300.839,60

20

21.680,66

433.613,20

60

26.710,92

1.602.655,20

20

26.710,92

534.218,40

60

21.170,54

1.270.232,40

02

03

04

05

06

07

Kit para laboratório - Uso:
Relacionados para disciplinas do
Ensino Médio; Tipo: Biologia.
(COTA RESERVADA)
Kit para laboratório - Uso:
Relacionados para disciplinas do
Ensino Médio; Tipo: Química.
Kit para laboratório - Uso:
Relacionados para disciplinas do
Ensino Médio; Tipo: Química.
(COTA RESERVADA)
Kit para laboratório - Uso:
Relacionados para disciplinas do
Ensino Médio; Tipo: Física.
Kit para laboratório - Uso:
Relacionados para disciplinas do
Ensino Médio; Tipo: Física. (COTA
RESERVADA)
Kit para laboratório - Uso:
Relacionados para disciplinas do
Ensino Médio; Tipo:
Matemática.

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit

1 Kit
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08

Kit para laboratório - Uso:
Relacionados para disciplinas do
Ensino Médio; Tipo:
Matemática. (COTA RESERVADA)

1 Kit

20

21.170,54

423.410,80

VALOR TOTAL

7.810.171,20

6. AQUISIÇÃO DO OBJETO
A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de Ordem de Fornecimento, a ser assinada pelo Ordenador
de Despesas ou servidor designado pela CONTRATANTE, contendo as informações dos itens,
quantidades, preços unitários e totais.
7. LOCAL DE ENTREGA
7.1. As entregas dos materiais permanentes devem ser feitas no Almoxarifado Central da
SEDUC/MA, situado na Rua Boa Esperança, 150 – Turu – São Luís/MA. De Segunda a Sexta-feira,
das 09:00 H às 16:00 H.
8. PRAZO DE ENTREGA
8.1.O prazo para entrega dos materiais será de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de
recebimento da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento.
8.2. A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência de até 15 (quinze) dias, o provável dia de
chegada dos equipamentos no referido endereço de entrega;
8.3. Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que justificados até 2
(dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante, não serão
considerados como inadimplemento contratual.
9. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
9.1.Da aceitação:
9.1.1.Os bens serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua
conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;
9.1.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no
prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da
aplicação das penalidades; Os bens serão recebidos definitivamente, no prazo de 15 (quinze) dias,
contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado;
9.1.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo;
9.1.4. Recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato;
9.1.5. Somente serão aceitos equipamento novos, sem imperfeições ou defeitos, e de linhas normais
de produção em série, de modo a evitar dificuldades futuras com a manutenção ou reposição de
peças constituintes dos equipamentos mencionados neste Termo de Referência;
9.1.6. A equipe técnica da SEDUC analisará, item a item do produto apresentado na proposta da
arrematante, de modo a verificar se o mesmo atende, plenamente, as especificações descritas neste
Termo de Referência;
9.1.7. Todas as dimensões destacadas neste Termo de Referência podem variar em 5% para mais ou
para menos;
9.2. Da Formação para utilização dos Laboratórios Interativos.
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9.2.1. Ainda como critério de aceitação definitivo, a CONTRATANTE deverá promover Curso
presencial de formação de professores com turmas de até 25 (vinte e cincos) participantes. Nesta
etapa, os professores deverão adquirir conhecimentos teóricos e práticos para atuarem como
facilitadores no desenvolvimento de atividades com os recursos disponibilizados nestes laboratórios
identificados no item 5 deste Termo de Referência (Laboratórios Interativos de Biologia, Química,
Física e Matemática relacionados às áreas da Base Nacional Comum Curricular – BNCC).
10. FISCAL DE CONTRATO
10.1.A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO, o qual promoverá o
acompanhamento do fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos
qualitativos e quantitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à
CONTRATADA as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por
parte da mesma.
11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.1.A. Qualificação Técnica dos licitantes deverá ser comprovada através de:
11.1.1. No mínimo, 01 (um) Atestado(s) ou Declaração(ões) de Capacidade Técnica, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu ou está
fornecendo produtos compatíveis com o objeto desta licitação. O atestado deverá ser impresso em
papel timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser assinado por
seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou servidor responsável, com
expressa indicação de seu nome completo e cargo/função.
12. DAS AMOSTRAS
12.1. O Órgão Participante poderá, a seu critério, solicitar que sejam apresentadas amostras sob
pena de não aceitação. Este, solicitará formalmente à(s) licitante(s) classificada(s) em primeiro lugar,
antes de realizada a fase de habilitação, que apresente amostras, sob pena de não aceitação da
proposta.
12.2. As amostras deverão ser entregues no prazo de 8 (oito) dias, contados a partir da solicitação, no
Almoxarifado Central da SEDUC/MA, situado na Rua Boa Esperança, 150 – Turu – São Luís/MA. De
Segunda a Sexta-feira, das 09:00 H às 16:00 H; em dias úteis, para que seja realizada inspeção
técnica;
12.3. A amostra será analisada dentro da especificação solicitada, bem como se atende com eficácia
ao fim a que se destina;
12.4. A amostra poderá ser aberta e manuseada, sendo devolvida à empresa licitante no estado em
que se encontrar, ao final da análise técnica;
12.5. A amostra que apresentar problema de funcionamento durante a referida análise terá o item
imediatamente desclassificado, mesmo que possua todas as especificações exigidas no Edital.
12.6. A amostra deverá ser enviada juntamente com a embalagem original do produto, acompanhada
do manual (em Português), a fim de que se possa aferir com precisão a especificação do objeto;
12.7. A amostra que obtiver aprovação e for a vencedora do item permanecerá no Almoxarifado da
SEDUC/MA até que seja efetivada a entrega do bem pelo licitante, a fim de ser com esta comparada;
12.8. As amostras rejeitadas deverão ser retiradas do Almoxarifado da SEDUC, no prazo máximo de
30 (trinta) dias, contados da homologação do pregão. Além desse prazo, a SEDUC poderá dar às
mesmas, o destino que lhe for conveniente.
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
13.1. São obrigações da CONTRATANTE:
13.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA;
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13.1.2. Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas no Termo de Referência;
13.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das
especificações do Termo de Referência;
13.1.4. Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor
responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
13.1.5. Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
13.1.6. Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos,
inclusive, no contrato;
13.1.7. Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
13.1.8. Realizar a Avaliação Técnica de todos os itens contratados;
13.1.9. Emitir Parecer Técnico ao final de cada Avaliação Técnica;
13.1.10. Efetuar testes visando constatar a qualidade dos equipamentos e a observância às cláusulas
do Contrato, Edital e seus anexos, quando do recebimento.
14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.
14.1. São obrigações da CONTRATADA:
14.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual
constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou
validade;
14.1.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
14.1.3. Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE;
14.1.4. Apresentar à CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária,
para efeito de crédito de pagamento das obrigações;
14.1.5. Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários
venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do contrato;
14.1.6. Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em
conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas especificações.
14.1.7. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
14.1.8. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições
autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.
14.1.9. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e
quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.
14.1.10. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela Administração;
14.1.11. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência,
o objeto com avarias ou defeitos;
14.1.12. Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
14.1.13. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da Contratante;
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15. DAS PENALIDADES
15.1. Se a licitante vencedora, injustificadamente, recusar-se a retirar a Nota de Empenho ou a
assinar o instrumento contratual, a sessão poderá ser retomada e as demais licitantes chamadas na
ordem crescente de preços para negociação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes
penalidades:
a) impedimento de licitar e contratar com o Estado do Maranhão, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;
b) multa de até 20% (vinte por cento) do valor global da proposta, devidamente atualizada.
15.2. O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais sujeitará a Contratada
à aplicação das seguintes multas de mora:
a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do objeto em
atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
b) 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso,
a partir do trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
15.3. Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as seguintes sanções à
Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do
Contrato:
a) advertência escrita;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado pelo prazo de até 05
(cinco) anos e descredenciamento do Sistema de Integrado de Gestão Administrativa – SIGA por
igual período.
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior.
15.4. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e "e", poderão ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea b.
15.5. Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a aplicação das
penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que justifiquem a
proposição.
15.6. A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses
legais, quando:
a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas neste Pregão.
15.7. As multas deverão ser recolhidas no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos contados da data
da notificação, em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
15.8. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos ou cobrado diretamente da
Contratada, amigável ou judicialmente.
15.9. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 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.
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16. DO PAGAMENTO
16.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (TRINTA) DIAS,
contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante
apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito;
16.2. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado atesto pelo servidor competente na
nota fiscal apresentada.
16.3. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou,
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até
que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento
iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
contratante.
16.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem de
pagamento.
16.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
16.5.1. A contratada regularmente optante pelo simples nacional, nos termos da lei complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei
complementar.
16.6. O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, devendo esta
demostrar por meio da seguinte documentação:
16.6.1. . Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária;
16.6.2. Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
16.6.3. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
16.6.4. Certidão Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do Maranhão;
16.6.5. Outros que sejam necessários para a realização do certame.
16.7. A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para retificação e
reapresentação.
17. DA GARANTIA CONTRATUAL.
17.1. A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
contado da data da eventual assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de 5%
(cinco por cento) sobre o valor anual do contrato.
17.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco
por cento).
17.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias, autoriza a Administração a promover a retenção dos
pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a
título de garantia.
17.4. A retenção efetuada com base no item 17.3 não gera direito a nenhum tipo de compensação
financeira à Contratada.
17.5. A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 17.3
desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida
pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
17.6. A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do contrato.
17.7. Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o contrato, a contratada
providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários até o término da
vigência do contrato.
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17.8. O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os parâmetros
estabelecidos pelo art. 56, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993, é devido em razão do volume de recursos
financeiros envolvidos no certame, e para que também possa servir para cobrir eventuais multas
contratuais, quando não subsistirem créditos a receber por parte da empresa Contratada.
17.9. A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá seguir toda a vigência do contrato,
inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de seguro-garantia ou fiança bancária,
quando ocorrer prorrogação do prazo do contrato.
17.10. A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão contratual ou a execução
da garantia original prestada, na hipótese da GARANTIA DO CONTRATO não ser prorrogada por
idêntico prazo de prorrogação do contrato.
17.11. A GARANTIA DO CONTRATO deverá ser reforçada sempre que houver acréscimo ao preço
global final pactuado, de forma que sua importância se mantenha sempre equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor vigente contratado.
17.12. A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo remanescente, se houver, será
restituída ou liberada em favor da empresa Contratada, uma vez verificada a perfeita execução dos
serviços, com o respectivo recebimento final do bem ou serviço objeto desta licitação, na forma do §
4º do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993.
17.13. Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do
disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pelo
Contratante.
18. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
18.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua
vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
18.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o artigo 21 do Dec. Estadual
31.553/2016, não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada
item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
19. DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS
19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão
registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do
licitante vencedor;
19.2. Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das
documentações de habilitação;
19.3. A apresentação de propostas adequadas para fins de registro adicional de preços não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;
19.4. O registro a que se refere o item 18.1, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de
exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos arts. 18, II,
19 no Decreto Estadual 31.553/2016, devendo ser registrados obedecendo à ordem prevista no art.
11, §3º, do referido Decreto Estadual.
20. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS
20.1. O valor global estimado para o presente Registro de Preços será de R$ 7.810.171,20 (sete
milhões, oitocentos e dez mil, cento e setenta e um reais e vinte centavos).
21. DA GARANTIA DOS MATERIAIS
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21.1. O prazo de garantia dos materiais contidos nos laboratórios não poderá ser inferior a 12 (doze)
meses, a contar do recebimento definitivo;
21.2. Durante o prazo de garantia dos materiais, a CONTRATADA fica obrigada a substituir o
material defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
22. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
22.1. A Ata de Registro de Preços decorrente do presente Pregão terá validade de 12 (doze) meses,
a contar de sua publicação.
23. DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO À ME, EPP E MEI
23.1. Em atendimento ao artigo 9º da Lei Estadual n° 10.403, de 29 de dezembro de 2015
regulamentou o tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas - ME, Empresas de
Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, nas licitações públicas no âmbito da
Administração Pública Estadual, fica estabelecido:
23.1.1. . Fica reservada cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de
Microempresas - ME, Empresas de Pequeno Porte - EPP e Microempreendedores Individuais – MEI.
23.1.2. Para os itens cujos valores estimados sejam de até R$80.000,00 (oitenta mil reais) será
realizada licitação exclusiva às microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores
individuais, nos termos do disposto no art. 6º da Lei Estadual acima mencionada.

São Luis/MA, 10 de Julho de 2020
Atesto.
Bruno Vinicius Moreno Sampaio
Assessor Especial
Atesto: Em 07/07/2020
Aprovo.
Raphaele Silva Galeno Carneiro
Gestora de Estratégia de Compras
10/07/2020
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SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 – SARP/MA
ANEXO I-A
PLANILHA DESCRITIVA DE COMPOSIÇÃO DOS KITS
ITEM 01: LABORATÓRIOS DE BIOLOGIA – DESTINADO AO ENSINO MÉDIO, conforme
especificação abaixo: Quantidade a ser adquirida: 80 (oitenta) conjuntos.
Nº
DESCRIÇÃO
QTD.
Arcada dentária, aumentada 3 vezes, com língua e escova com: com dentes molares, pré1
1
molares, incisivos, caninos, língua, palato e escova de dentes proporcional.
Dupla hélice de (dna) com: de 65 x 25 x 25 cm, três espirais de hélice dupla e suporte
2
1
vertical.
Conjunto de mitose, 8 modelos com divisão mitótica da célula com: divisão celular
3
1
cromossômica formando a mitose.
Conjunto de meiose, 10 modelos com: divisão meiótica da célula; divisão celular
4
1
cromossômica formando a meiose
Microscópio biológico binocular com: inclinação de 30,rotação de 360 com pino de trava,
distância interpupilar de 55 a 74mm, ocular WF 10x (par), estativa, revólver quádruplo,
objetivas acromáticas 4x/0.10, 10x/0.25, 40xS/0.65 retrátil, 100x/1.25 retrátil/óleo, aumento
de 40 a 1000x, platina 120x125mm, charriot graduado com área de trabalho 35x70 mm,
5
1
condensador ABBE 1,25 N.A ajustável, diafragma íris com suporte para filtro, filtros azul e
verde, enfoque macro-micrométrico coaxial com pré-focalização, iluminação com lâmpada
de halogênio, 6V/20W, controle de luminosidade, espelho plano côncavo para luz solar,
alimentação automática 100 V a 240 V.
Esqueleto humano, com suporte, 168 cm com: cor natural, composto por articulações e
ossos caixa craniana, cavidade nasal, conduto auditivo, cavidade orbitária, malar, maxilar
superior e inferior, coluna vertebral (com vértebras cervicais, dorsais, lombares, sacrais e
6
coccígeas), esterno, clavícula, costelas, escápula, acrômio, úmero, cúbito, rádio, carpo,
1
metacarpo, falanges, sacro, ílio, ísquio, sínfise púbica, cóccix, púbis, articulações
sacroíliacos, fêmur, patela, tíbia, fíbula, perônio, ossos do tarso, calcâneo, metatarso,
vértebra lombar, arcada dentária e suporte.
7
Mapa (sistema esquelético humano), teladocom: 90 x 120 cm, com cabide.
1
Estojo básico, vegetal e animal com: espátula dupla de aço 5 x 150 mm, inox, agulha
histológica, pinça anatômica serrilhada, 12 cm, aço inox, pinça dente de rato, 14 cm, aço
8
inox, pinça crile, 16 cm, curva, pinça clínica, cabo para bisturi, aço inox, lâmina para bisturi,
1
caixa com 100 unidades, tesoura íris reta, 120 mm, aço inoxidável, tesoura cirúrgica com
ponta curva, 0,25 luva para procedimento, grande, pacote com 100 e maleta
Conjunto de geradores aleatórios com: gerador aleatório ABCD, com esfera de aço e
9
1
gerador aleatório AB, com esfera de aço
10 Funil de vidro, haste 100 mm
3
11 Pipeta pasteur graduada, (3 ml)
5
12 Vidro relógio com: diâmetro 90 mm.
2
13 Placa petri com tampa, 100 mm x 15 mm
5
14 Tubo de ensaio 16 x 160 mm
5
15 Copo béquer 50 (ml) de vidro
3
16 Copo béquer (250 ml) de vidro
5
17 Copo béquer (100 ml) de vidro
2
18 Bastão de vidro
1
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50

51
52
53
54
55
56
57
58
59

Espátula dupla de aço 3 x 200 mm
Espátula com cabo
Rolha cônica de borracha, diâmetro superior 16 mm
Lupa aumento 3 x com cabo, 60 mm
Papel indicador universal de (ph) 1 a 14
Suporte para vinte e quatro tubos de ensaio
Escova para limpeza de tubos de ensaio
Bandeja plástica, 195 x 300 x 55 mm
Lápis dermográfico, preto
Porta-agulha, 14 cm
Haste inox, 500 mm com roscas e fixador
Tripé médio com sapatas em aço revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico,
fixa simultânea várias hastes, reentrância semicircular central, distância entre pés frontais
227 mm, identificadores de posição serigrafados, corte oblongo e sapatas niveladoras
amortecedoras
Termômetro com coluna líquida (-10 °c a +110 °c, divisão 0,5 °c)
Espátula dupla de aço 5 x 150 mm
Placa petri com tampa 90 mm x 15 mm
Pote transparente, 250 (ml), tampa de rosca
Anel amarelo de borracha
Conjunto de contas de duas cores diferentes com: cinquenta contas vermelhas, 8 mm,
cinquenta contas azuis, 8 mm.
Régua projetável 0 a 500 mm de acrílico
Seleção de amostras para evolução
Bandeja plástica, 440 x 500 x 100 mm
Pinça de madeira para tubo de ensaio
Luva isolante térmica
Lamínula de vidro -22x22 cx com 100
Lâmina de vidro - 26x26cx com 50
Saco plástico zip lock, 100 x 140 x 0,08 mm
Papel filtro circular de 12,5 cm de diametro - caixa com 100
Etiqueta adesiva, 26 x 15 mm
Frasco de vidro âmbar, 250 (ml), tampa com rosca
Tubo (50 ml), com tampa
Martelo com ponteira de borracha
Conjunto de 8 lâminas para entomologia com: cabeça, Apis mellifera, destaque para o
aparelho bucal, cabeça, Musca domestica, com o aparelho bucal visível, cabeça,
Drosophyla, com o aparelho bucal visível, ferrão de Abelha, ferrão e a bolsa de veneno,
formiga, Hymenoptera, animal integral, mosquito, Culicidae, animal integral, piolho,
Pediculus humanus, animal integral e pulga, Ctenocephalides canis, animal integral.
Chave sextavada (em l) 4 mm
Fonte de calor para álcool gel
Cronômetro digital manual
Tripé baixo para tela de aquecimento
Tela para aquecimento, 10 cm
Luva para procedimento, média, pacote com 100
Papel toalha
Folha de papel filtro, gramatura 80 50x50 pacto com 100 folhas
Coletor para material perfurocortante, (3 l)

1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
10
1
1
1
1
1
1
2
2
100
1
90
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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60
61
62

63

64

65

66

Luva para procedimento, grande, pacote com 100
Gelatina incolor em pó, 24 g
Frasco com corante, (50 ml)
Conjunto de figuras de animais invertebrados com as principais características com: cartão
artrópode abelha, cartão molusco polvo, cartão molusco bivalve, cartão artrópode escorpião,
cartão artrópode vespa, cartão equinodermo estrela do mar, cartão artrópode borboleta,
cartão artrópode barata, cartão artrópode lagarta, cartão artrópode caranguejo, cartão
anelídeo poliqueto, cartão artrópode besouro, cartão anelídeo sanguessuga, cartão
artrópode lacraia, cartão artrópode formiga, cartão artrópode piolho-de-cobra, cartão
artrópode pulga, cartão artrópode ácaro, cartão artrópode gafanhoto, cartão cnidário águaviva, cartão artrópode mosquito, cartão molusco caracol, cartão cnidário anêmona, cartão
artrópode craca e cartão molusco sépia.
Conjunto simulador para chave dicotômica; destinado ao estudo, laboratório de Biologia,
experimentos de Biologia sobre construção simulada de diferentes chaves dicotômicas;com:
quadrado de 20 mm com um furo, quadrado de 20 mm com dois furos, quadro 20 mm com 2
furos, quadrado de 20 mm com três furos, quadro 20 mm com 3 furos, quadrado de 20 mm
com quatro furos, quadro 20 mm com 4 furos, quadrado de 30 mm com um furo, quadro 30
mm com 1 furo, quadrado de 30 mm com dois furos, quadrado de 30 mm com três furos,
quadro 30 mm com 3 furos, quadrado de 30 mm com quatro furos, quadro 30 mm com 4
furos, quadrado de 40 mm com um furo, quadrado de 40 mm com dois furos, quadrado de
40 mm com três furos, quadrado de 40 mm com quatro furos, disco de 20 mm com um furo,
disco de 20 mm com dois furos, disco de 20 mm com três furos, disco de 20 mm com quatro
furos, disco de 30 mm com um furo, disco de 30 mm com dois furos, disco de 30 mm com
três furos, disco de 30 mm com quatro furos, disco de 40 mm com um furo, disco de 40 mm
com dois furos, disco de 40 mm com três furos, disco de 40 mm com quatro furos e caixa
para acondicionamento.
Berçário de mudas com bolsa; Destinado ao estudo de sementes, seleção natural,
fototropismo, hormônio vegetal auxina, monocotiledôneas e dicotiledôneas, influência da
água (quantidade de água, soluções ácidas e básicas), do solo e da luz no brotamento e
desenvolvimento das sementes, etc.Com: bolsa suporte com alça, para berçário e berçário
de mudas, câmaras identificadas, paredes transparentes, escalas de 0 a 190 mm, divisão de
5 mm e de 0 a 7,5 polegadas, divisão de 0,1 in nas faces anterior e posterior e sapatas
antiderrapantes.
Quadro para cruzamentos genéticos, destinado ao estudo da genética, com: 0,04 Metro de
mangueira, diâmetro interno 6 mm, silicone, dois pares de pés com sapatas, aço revestido
em epoxi, sapatas niveladoras, manípulos macho e dois manípulos fêmea, quadro, painel
em aço revestido e serigrafado em epóxi, 559 mm x 559 mm x 163 mm, pontos de apoio em
silicone, tabela serigrafada de cruzamento genótipos parentais maternos versus genótipos
parentais paternos, conjunto de indicadores dos genes dominantes masculinos A, trinta e
cinco indicadores dos genes dominantes masculinos A, de adesão magnética, um suporte
magnético NdFeBr com manípulo M3, conjunto de indicadores dos genes dominantes
femininos A, trinta e cinco indicadores dos genes dominantes femininos A, de adesão
magnética, um suporte magnético NdFeBr com manípulo M3, conjunto de indicadores dos
genes recessivos masculinos A, trinta e cinco indicadores dos genes recessivos masculinos
A, de adesão magnética, um suporte magnético NdFeBr com manípulo M3, conjunto de
indicadores dos genes recessivos femininos A, trinta e cinco indicadores dos genes
recessivos femininos A, de adesão magnética, um suporte magnético NdFeBr com manípulo
M3, conjunto de indicadores dos genes dominantes masculinos B, trinta e cinco indicadores
dos genes dominantes masculinos B, de adesão magnética, um suporte magnético NdFeBr
e manípulo M3, conjunto de indicadores dos genes dominantes femininos B, trinta e cinco
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indicadores dos genes dominantes femininos B, de adesão magnética, um suporte
magnético NdFeBr com manípulo M3, conjunto de indicadores dos genes recessivos
masculinos B, trinta e cinco indicadores dos genes recessivos masculinos B, de adesão
magnética, com suporte magnético NdFeBr e manípulo M3 e conjunto de indicadores dos
genes recessivos femininos B, trinta e cinco indicadores dos genes recessivos femininos B,
de adesão magnética, um suporte magnético NdFeBr com manípulo M3
Simulador de daltonismo; estudo do ser humano e saúde, visão e sua importância para a
percepção sensorial e biologia das populações, com: suporte com manípulo fêmea, 20, base
com ímã NdFeB encapsulado, anel antiderrapante e fuso, imagem 7 para simulador de
daltonismo,, imagem 8 para simulador de daltonismo,, imagem 12 para simulador de
daltonismo,, imagem 13 para simulador de daltonismo,, identificador 1, identificador 2,
identificador 3, identificador 4, máscara 7 para simulador de daltonismo, máscara 8 para
simulador de daltonismo, máscara 12 para simulador de daltonismo e máscara 13 para
simulador de daltonismo
Prensa para exsicata; destinado ao estudo de botânica e suas aplicações em herbários,
identificação de vegetais, inventários botânicos, briófitas, morfologia externa, reprodução,
pteridófitas, angiospermas, monocotiledôneas, dicotiledôneas, etc. 400 x 300 x 60 mm com:
em aço inox revestido em epóxi, controle da pressão por manípulos, base e prensador com
células para aceleração da secagem, encaixe para fixação de identificações, oito sapatas e
alça articulável para transporte, sistema aberto para limpeza e descontaminação
Micrótomo manual com: base em aço, cavidade de fixação com garra transversal, haste
vertical para retenção e alinhamento para corte, escala graduada com indicador
Fonte de alimentação chaveada (5 vcc / 1 a)
Documentação com planilha com checklist de todos os itens do conjunto de Biologia
Instruções técnicas em livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo,
com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria
Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e
equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet
por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de
cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no
manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia
textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário,
identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas
referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias
Curso de formação para professores com turmas de até 25 (vinte e cinco) participantes.
Nesta etapa, os professores deverão adiquirir conhecimentos teóricos e práticos para
atuarem como facilitadores no desenvolvimento de atividades com recursos disponibilizados
neste laboratório.
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ITEM 02: LABORATÓRIOS DE QUÍMICA – DESTINADO AO ENSINO MÉDIO, conforme especificação
abaixo: Quantidade a ser adquirida: 80 (oitenta) conjuntos.
Nº
DESCRIÇÃO
QTD.
1
Funil buchner de porcelana 73ml
1
2
Funil de separação squib rolha de vidro e torneira 100ml
1
3
Funil de vidro, haste 100 mm de vidro
1
4
Proveta graduada de vidro, 10 (ml)
1
5
Proveta graduada de vidro, 25 (ml)
2
6
Proveta graduada de vidro 50 (ml)
2
7
Proveta graduada de vidro, (100 ml)
1
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Kitassato de 250 ml de vidro
Erlenmeyer de vidro graduado (250 ml), boca estreita
Condensador liebig reto 20cm
Balão volumétrico, 100 (ml) de vidro
Balão de destilação de vidro, 250 (ml), fundo redondo
Bureta graduada de vidro, 25 (ml), divisão 0,1 (ml)
Pipeta volumétrica, 10 (ml)
Pipeta volumétrica, 25 (ml)
Pipeta pasteur graduada, (3 ml)
Pipeta graduada, 1 (ml)
Pipeta graduada, 5 (ml)
Pipeta graduada, 10 (ml)
Vidro relógio diametro 90mm
Picnômetro 25ml
Placa petri com tampa, 100 mm x 15 mm
Tubo de ensaio 16 x 160 mm
Tubo de ensaio 25 x 150 mm
Copo béquer 50 (ml) de vidro
Copo béquer (250 ml) de vidro
Copo béquer (100 ml) de vidro
Copo béquer (400 ml) de vidro
Frasco âmbar (150 ml), tampa com rosca
Bastão de vidro
Tubo conectante em L de vidro
Tubo em (u) 8 x 5 x 70 mm de vidro
Termômetro com coluna líquida (-10 °c a +110 °c, divisão 0,5 °c)
Cadinho de porcelana de 25ml
Espátula dupla de aço inox5 x 150 mm
Espátula com cabo de madeira 22x120
Espátula colher 145mm
Triângulo com isolamento de porcelana 5cm
Pisseta com bico curvo 250ml
Pera insufladora
Pinça tenaz 22cm
Pinça para condensador, abertura 60 mm
Mufa dupla, 90°alumínio fundido
Pinça de madeira para tubo de ensaio
Pinça para copos becker pontas revestidas
Suporte para vinte e quatro tubos de ensaio
Pinça anatômica serrilhada, 12 cm
Tela para aquecimento, 14 cm
Tripé baixo para tela de aquecimento
Anel de ferro, 70 mm, com mufa
Anel de ferro, 50 mm, com mufa
Anel de ferro, 100 mm, com mufa
Cabo de (kolle)
Alça níquel-cromo para cabo de (kolle)
Bico bunsen com espalha chamas

1
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1
1
1
8
1
5
3
3
1
1
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3
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2
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Bandeja plástica, 440 x 500 x 100 mm
Lápis dermográfico, preto
Frasco térmico com tampa, (400 ml)
Multímetro digital com medidor de temperatura
Cronômetro digital manual
Etiqueta adesiva, 26 x 15 mm
Condutivímetro didático com: bornes laterais, chave, indicador luminoso, fonte de energia:
três pilhas AA-R6.
Régua projetável 0 a 500 mm com: divisão de 1 mm e escala em polegada com divisão 1/8
polegada, serigrafadas em epóxi.
Conjunto de frascos volumétricos, destinado a medições de volume líquido e a introdução da
teoria dos erros.teoria dos erros com: frasco volumétrico, vidro, fundo chato, escala 10 a 100
mL com divisão de 1 mL, frasco volumétrico, vidro, fundo chato, escala 1 a 10 cL com
divisão de 1 cL, frasco volumétrico, vidro, fundo chato, marcação de 1 dL, divisão de 1 dL e
suporte em alumínio, revestido em epoxi com identificações serigrafadas e sapatas de
borracha.
Régua transparente 0 a 300 mm para encaixe com: escala milimetrada 0 a 300 mm, divisão
de 1 mm e escala de 0 a 12 in com divisão de 0,1 in.
Mufa de entrada lateral com braço
Haste inox de 300 mm com roscas e fixador
Haste inox, 500 mm com roscas e fixador
Mufa de entrada lateral, 180 mm, 3 esperas
Frasco com limalhas de ferro
Cabo elétrico flexível, preto, 0,5 metro, pino de pressão simples e garra jacaré
Cabo elétrico flexível, vermelho, 0,5 metro, pino de pressão e garra jacaré
Eletrodo em (s), 60 mm, cobre
Corpo de prova de alumínio 19 x 40 mm, com fio flexível
Calorímetro 250 (ml), destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de
experimentos de física sobre: calor, equivalente em água de um calorímetro, calor específico
de um sólido, calor latente de fusão do gelo, etc. duplo vaso, com termômetro com:
alumínio, separador e centralizador transparente, tampa transparente de fechamento
simultâneo, serigrafia em filtro óptico, agitador em aço inox revestido e termômetro de
coluna líquida -10 a +110 °C com divisão de 0,5 °C
Tripé médio com sapatas com: em aço revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e
serigráfico, fixa simultânea várias hastes, reentrância semicircular central, distância entre
pés frontais 227 mm, identificadores de posição serigrafados, corte oblongo e sapatas
niveladoras amortecedoras
Tripé universal com sapatas com: aço, fixa várias hastes simultaneamente, reentrância
semicircular, distância entre pés frontais 259 mm, doze identificações alfanumérica
serigrafadas e sapatas niveladoras.
Frasco com esferas
Fio flexível 0,25 m, com gancho
Densímetro, escala 1,000 a 1,060 °(be)
Tubo (50 ml), com tampa
Trompa de vácuo com válvula com: de engate rápido com conexão de silicone e redutor
para conexão auxiliar.
Tripé alto para tela de aquecimento
Tubo de vidro 7 x 4 x 70 mm
Mangueira de silicone diâmetro 10 x 6 x 20 mm
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Mangueira de silicone diâmetro 8 x 4 x 20 mm
Cápsula 50 (ml)
Esfera de vidro 5 mm, frasco com 50 g
Rolha de borracha 33 x 27 com furo 6,5 mm, excêntrico
Rolha de borracha 26 x 21, com furo 10,5 mm
Agitador com revestimento isolante, 58 mm
Garra dupla com mufa curta
Garra dupla com mufa longa
Interligação flexível, três vias e válvula
Rolha de borracha diâmetro 33 x 27 com furo 10
Anel amarelo de borracha
Saco plástico, 240 x 330 mm
Imã cilíndrico, 100 mm, com protetores
Mangueira, diâmetro interno 8 mm, silicone
Cabo elétrico flexível, vermelho, 1 metro, com pinos de pressão
Rolha de borracha 23 x 18, com furo 6,5 mm
Papel filtro circular com: diâmetro 12,5 cm, embalagem com 100 unidades.
Papel indicador universal de (ph) 1 a 14Papel tornassol vermelho, (ph básico)
Papel tornassol azul, (ph ácido)
Papel toalha
Chave sextavada (em l) 4 mm
Bandeja plástica, 440 x 500 x 100 mm
Gral com pistilo de porcelana 100ml
Dessecador com tampa
Balança digital 1000 g / 0,01 g com: com microprocessador, tara subtrativa, indicador de
estabilidade de leitura e de capacidade já utilizada. Possui funções como: pesagem simples,
porcentagem absoluta, porcentagem relativa, determinação de densidade, verificação de
111 peso, cálculo estatístico, entre outros. Unidades de pesagem disponíveis em grama (g),
quilograma (kg) e quilates (ct). Possui comunicação com Excel. Acompanha fonte de
alimentação com tensão de trabalho 110 VCA ou 220 VCA, frequência 50/60 Hz e potência
10 watts.
112 Manta aquecedora (500ml)
Voltâmetro de hoffmann , destinado ao estudo da eletrólise da água, eletricidade, corrente
contínua (CC), dissociação elétrica, movimento de cargas elétricas, migração iônicacom
tripé e fonte com: cronômetro digital manual, display LCD, leitura centesimal, tempo parcial,
tempo total, alarme horário, alarme diário, haste inox de 300 mm com roscas e fixador, 11,1
mm, M5, orifício transversal e protetor no fuso, interruptor conversor on-off, gabinete isolante
com identificações serigrafadas, entrada para conector de 2 vias, saída com bornes
polarizados para pinos de 4 mm, chave isolada, input máximo 3 A e 12 V, cabo elétrico
flexível, preto, 1 metro, com pino pressão simples e garra jacaré, isolamente flexível e garra
113
isolada, cabo elétrico flexível, vermelho, 1 metro, com pino pressão e garra jacaré,
isolamente flexível e garra isolada, tripé médio com sapatas, em aço revestido em epóxi
pelo sistema eletrostático e serigráfico, fixa simultânea várias hastes, reentrância
semicircular central, distância entre pés frontais 227 mm, identificadores de posição
serigrafados, corte oblongo e sapatas niveladoras amortecedoras, painel para voltâmetro,
em aço revestido em epoxi, mufas em aço, entrada lateral para hastes até 12,7 mm e dois
manípulos M5, escalas serigrafadas, escala dupla milimetrada 70 - 0 - 110 mm com divisão
de 1 mm, escala dupla em polegadas 2,7 - 0 - 4,4 polegadas com divisão de 1 in, ramos
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laterais em vidro com tampões de silicone com eletrodos, reservatório central de vidro com
quatro saídas e tampão cônico de silicone e conexões flexíveis, fonte de alimentação 100 a
240 VCA, 50 /60 Hz, 12 VCC, 3A, saída P4, entrada automática e seringa 10 mL com
prolongador flexível, 600 mm
Tábua Distribuição Eletrônica, destinado ao estudo de atomística, características e
propriedades dos átomos e sua distribuição eletrônica. com: metálica,revestida em epóxi
pelo sistema eletrostático e serigráfico, 250 mm x 170 mm, diagrama de Linus Pauling,
película protetora, quatro sapatas, marcador e apagador.
Conjunto de pilhas eletroquímicas, destinado à realização de experimentos de química
sobre pilhas, conversão da energia química em energia elétrica, formação de circuitos
elétricos, pilha de Daniel e metais imersos em soluções de seus sais, reações de oxidação e
redução, construção de ponte salina, célula eletroquímica, pilha simples, etc..pilha simples e
de Daniell com: duas cubas de vidro com guias verticais, 26x 76 mm, tubo em U 8 x 5 x 70
mm, vidro, seringa descartável, graduada, 10 mL, cabo elétrico flexível, preto, 0,5 metro,
pino de pressão simples e garra jacaré, isolada, cabo elétrico flexível, vermelho, 0,5 metro,
pino de pressão e garra jacaré, isolada, placa de zinco, 25 x 50 mm e placa de cobre, 25 x
50 mm.
Conjunto de construção molecular em 3 dimensões
Documentação com planilha com checklist de todos os itens do conjunto de Química
Instruções técnicas em livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo,
com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria
Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e
equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet
por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de
cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no
manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia
textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário,
identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas
referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias
Curso de formação para professores com turmas de até 25 (vinte e cinco) participantes.
Nesta etapa, os professores deverão adiquirir conhecimentos teóricos e práticos para
atuarem como facilitadores no desenvolvimento de atividades com recursos disponibilizados
neste laboratório.
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ITEM 03: LABORATÓRIOS DE FÍSICA – DESTINADO AO ENSINO MÉDIO, conforme especificação
abaixo: Quantidade a ser adquirida: 80 (oitenta) conjuntos.
Nº
DESCRIÇÃO
QTD.
Conjunto de mecânica; destinado ao estudo das molas helicoidais, equilíbrio de um corpo
suspenso por uma mola, força restauradora, força, massa e peso, ponto material, constante
de elasticidade de uma mola, Lei de Hooke, trabalho de uma força elástica, trabalho e
energia em uma mola, movimento harmônico simples, MHS, etc. com copo béquer 250 mL,
vidro, três molas de tração curtas 2 N, 55 mm, inox com olhais, chave sextavada em L 4
mm, suporte móvel com ponteiro lateral, aço, três ganchos e orifício, revestido em epóxi,
1
1
dinamômetro tubular 2 N, mola helicoidal com capa, cabeçote, gancho e alça metálicos,
ajuste do zero, escala 0 a 2 N com 100 divisões de 1 mm, cada divisão equivalente a 0,02
N, gancho de 133 mm, 9,6 g, em aço inoxidável, gancho curto de 93 mm, com espaçador,
aço inox, três massas acopláveis de 50 ± 0,1 g, orifício central, latão, massa acoplável de
23,0 ± 0,2 g, orifício central, latão, oito massas cilíndricas acopláveis de 20 g, com orifício
central, latão, haste inox, 500 mm com roscas e fixador, 11,1 mm, M5, orifício transversal e
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protetor no fuso, duas hastes ativadoras, inox, encamisada, 64 mm, olhal para M3, cilindro
de Arquimedes, cilindro maciço com gancho e recipiente transparente com alças em inox,
mufa de entrada lateral, 180 mm, 3 esperas, aço revestido em epoxi e serigrafia, mufa de
entrada lateral para hastes até 12,7 mm, manípulo M5, extremidade alongada, identificações
A, B, C, D, E, F, G, H e três esperas M3 em aço inox, régua transparente 0 a 300 mm para
encaixe, escala milimetrada 0 a 300 mm, divisão de 1 mm e escala de 0 a 12 in com divisão
de 0,1 in, corpo de prova em latão com fio flexível, 19 mm x 40 mm, massa 100 ± 0,2 g,
corpo de prova de nailon com fio flexível, 19 mm x 40 mm, massa 12,7 ± 0,2 g, tripé médio
com sapatas, em aço revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico, fixa
simultânea várias hastes, reentrância semicircular central, distância entre pés frontais 227
mm, identificadores de posição serigrafados, corte oblongo e sapatas niveladoras
amortecedoras e contrapeso com pino central, latão, pino com passagem
Plano inclinado destinado ao estudo, laboratório de física, experimentos de física sobre
movimento, trajetória, MRU, encontro de dois móveis, força de atrito, coeficiente de atrito
cinético e estático, primeira lei do movimento de Newton, equilíbrio de um ponto material,
máquina simples, vantagem mecânica, com: corpo de prova de madeira, dois ganchos, 35 x
50 x 80 mm com uma face revestida, carro de quatro rodas, com alinhador de escala em
aço, indicação dos vetores T, Px e N, fio de prumo orientador do vetor P removível ,
extensão flexível com anel em aço e pivô longo M3, plataforma auxiliar, de engate rápido,
plano inclinado articulável, base em aço, revestido em epóxi e escalas serigrafadas, área útil
máxima 130 x 675 mm, sapatas niveladoras, plataforma articulável com fuso elevador
removível de posicionamento tanto na dianteira como na traseira, fuso fixo com dois
manípulos fêmeas, duas esperas para suportes, escala de 0 a 45º graus, trilhos paralelos
externos contendo trilhos paralelos internos, percurso fluido com fixações abraçantes de
abertura central e fusos M3 com escala lateral de 0 a 500 mm divisão 5 mm e escala de 0 a
20 polegadas divisão 0,1 in, dinamômetro tubular 2 N, mola helicoidal com capa, cabeçote,
gancho e alça metálicos, ajuste do zero, escala 0 a 2 N com 100 divisões de 1 mm, cada
divisão equivalente a 0,02 N, duas massas acopláveis de 50 ± 0,1 g, orifício central, latão e
ímã NdFeB encapsulado, 48 mm, de comprimento.
Haste de inox com fuso, manípulos fêmeas e protetor Ímã (ndfeb) encapsulado, 48 mm
Cerca ativadora com 10 intervalos iguais com suporte com: metálico, identificação numeral e
dimensional de cada intervalo em milimetros com identificação crescente a partir do primeiro
intervalo e dois manípulos fêmeas M3.
Tubo suporte com orifícios em aço inóx, 590 mm e com tampões.
Dilatômetro linear, digital, destinado ao estudo da dilatação térmica, variação no
comprimento de um metal, coeficiente de dilatação linear, etc. - com: balão de fundo chato
250 mL, vidro, pinça para bureta, abertura 60 mm, metálica, com mufa, multímetro digital
com medidor de temperatura, visor LCD, 3 1/2 dígitos, polaridade automática, fusível, pontas
de prova, medição de tensão contínua e alternada, corrente contínua, resistência,
temperatura (-20 °C a 750 °C) (± 2% +10D), continuidade e termopar tipo K com conector
compensado tipo K mini, haste inox de 300 mm com roscas e fixador, 11,1 mm, M5, orifício
transversal e protetor no fuso, tubo de aço 570 mm, passagem direta, tubo de latão 570 mm,
passagem direta, tubo de cobre 570 mm, passagem direta, base do dilatômetro, em aço,
indicadores A, B, C, D e E, variação de Lo, escala 0 a 500 mm, divisão 1 mm, escala 0 a 20
polegadas, divisão 0,1 in, orientador de saída metálico, quatro orientadores metálicos de
entrada lateral, afastamento máximo de 4 mm entre o corpo de prova e a escala, manípulo
de fixação, área máxima 670 x 130 mm, medidor de dilatação com divisão 0,01 mm e
sapatas niveladoras, conexão de saída, flexível com expansão, conexão de entrada rápida,
metálico com O-ring, manípulo M3, duto flexível e rolha, batente lateral móvel, metálico, com
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rebaixo posicionador e manípulo fixador e calço de silicone em cunha
Conjunto para eletricidade e eletromagnetismo, destinado ao estudo das associações em
série e paralelo, código de cores, resistores, ddp, corrente, lei de Ohm, resistor não ôhmico,
associações de resistores em série, paralela e mista, potenciômetro, diodo, potência
elétrica, transformador, indução eletromagnética, substâncias ferromagnéticas, campo
magnético, imantação por atrito, pólos de um ímã, eletroímã, tensão, corrente, circuito AC e
RC, capacitor, leis das malhas e dos nós de Kirchhoff, etc. - com: placa petri com tampa 90
mm x 15 mm, de plástico, cabo flexível 0,14 mm2, verde, cobre com capa isolante, quatro
lâmpadas E10 4,5 V, 2 W, bússola, 77 mm, gabinete circular, rosa dos ventos e escala
angular 0 a 360 graus, divisão de um grau, duas pilhas alcalinas D, 1,5 V, dois multímetros
digitais, tensão contínua 0,2 / 2 /20 / 200 / 600 V ( impedância >1 megaohm), tensão
alternada 200 / 600 V (impedância 4,5 megaohms), corrente contínua 0,2 / 2 / 20 / 200 mA e
10 A, resistência 200 / 2 K / 20 K / 200 K / 2 megaohms e duas pontas de prova, fonte de
alimentação 6 VCA, 0,5 A, com tensão de entrada selecionável para tensão de rede local,
tensão de saída 6 VAC, 0,5 A e cabo de saída com conector RCA e plugue macho de
entrada, painel, com inclinação, em aço revestido em epoxi e serigrafia indicadora, soquete
e lâmpada L1, soquete e lâmpada L2, resistores R4 e R5, resistores R1, R2 e R3,
potenciômetro, diodo, capacitor, chave On-Off, conector RCA e suportes para pilhas D,
placa de união, 48 x 19 mm com dois orifícios, armadura laminada em I, 57,15 x 9 mm,
secção reta 9,53 x 9 mm, aço silício, com manípulo fêmea M3, armadura laminada em U,
57,15 x 38,09 x 9 mm, secção reta 9,53 x 9 mm, aço silício e manípulo fêmea M3, frasco
com limalhas de ferro, 50 g, dois ímãs em barra de ALNICO, 23 mm, 6 mm de diâmetro,
cabo elétrico flexível, preto, 0,2 metro com garras jacaré, isolamento flexível e mini garras
isoladas, dois cabos elétrico flexíveis, preto, 0,5 metro, pino de pressão simples e garra
jacaré, isolada, dois cabos elétricos flexíveis, vermelhos, 0,5 metro, pino de pressão e garra
jacaré, isolada, bobina de 300 espiras, 26,9 x 24,5 x 22 mm, indicador do sentido do
enrolamento e conexões de fios flexíveis e bobina de 600 espiras, 26,9 x 24,5 x 22 mm, com
indicador do sentido do enrolamento e conexões de fios flexíveis flexíveis.
Conjunto para lei de (boyle-mariotte) com manômetro , destinado ao estudo experimental,
laboratório de química, laboratório de física, realização de experimentos de química,
realização de experimentos de química sobre: os gases, estática dos fluidos,
comportamento dos gases confinados quanto à pressão e ao volume, lei de Boyle e
Mariotte.- com: painel gaseológico, aço revestido em epoxi e serigrafia, êmbolo com fuso
inox, manípulo com fração de 1/4 de volta, referência angular com superfície refletora
ajustável ao ponto de arbítrio zero, câmara com escala de divisão em mililitro, sistema de
variação do volume de 0,45 mL por volta, válvula de descarga, válvula metálica de saída e
retorno, conexões flexíveis, redutor com tampão cônico, haste inox de 200 mm com fixador
e manômetro com escala de 0 a 1 kgf/cm², divisão de 0,01 kgf/cm² ABNT e tripé médio com
sapatas, em aço revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico, fixa simultânea
várias hastes, reentrância semicircular central, distância entre pés frontais 227 mm,
identificadores de posição serigrafados, corte oblongo e sapatas niveladoras amortecedoras.
Conjunto para espectros magnéticos, destinado ao estudo experimental, laboratório de física
e realização de experimentos de física sobre: magnetismo, identificação dos pólos
magnéticos, ímãs permanentes, pólos magnéticos, atração e a repulsão entre pólos
magnéticos, linhas de força ao redor de um objeto magnetizado, direção da linha de força
magnética, convenções das linhas de força magnéticas, etc. - com: ímã cilíndrico, 100 mm,
com protetores, diâmetro 6,4 mm, polos identificados e protetores e mesa para espectros
magnéticos, projetável, transparente, serigrafia em filtro óptico, 230 x 184 x 40 mm, 117
câmaras com indicadores ferromagnéticos confinados e sapatas niveladoras
Mola helicoidal longa - espiras compatíveis com sensores, aço inoxidável de 1,3 mm
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Banco óptico plano, destinado ao estudo experimental, laboratório de física e realização de
experimentos de física sobre: a luz, propriedades da óptica geométrica, reflexão da luz,
espelho plano, reflexões múltiplas, reflexão em espelhos esféricos côncavo e convexo,
refração da luz, dioptros, lentes esféricas, defeitos da visão, correção da hipermetropia e da
miopia com lentes, refração em prisma óptico de 90 graus, etc. - dióptro bicôncavo com
proteções e adesão NdFeB, encamisados em silicone e proteções nas faces planas, dióptro
plano-côncavo com proteções e adesão NdFeB, encamisado em silicone e proteções nas
faces planas, dióptro biconvexo com proteções e adesão NdFeB, encamisados em silicone e
proteções nas faces planas, dióptro plano-convexo com proteções e adesão NdFeB,
encamisados em silicone e proteções nas faces planas, dióptro meio-cilindro, adesão
NdFeB, encamisados, acrílico incolor, prisma, dióptro prismático 90°, adesão NdFeB,
encamisados, acrílico incolor, espelho cilíndrico côncavo e convexo, adesão NdFeB,
encamisados, espelho em aço inox, 100 x 30,5 x 18 mm, dois espelhos planos 45 x 16 mm,
adesão magnética, desnível de 0,2 mm, painel Defeitos de visão, filme protetor, indicações
de posicionamento de lentes para olho hipermétrope, olho normal, olho míope, duas escalas
verticais 4-0-4 mm, divisão de 0,5 mm, laser de duplo feixe planar visível, 5 mW, conector
RCA fêmea, comprimento de onda 665 (±15) nanometros, gabinete em aço, revestido em
epoxi, 74 x 70 x 32 mm, adesão NdFeB, com dois avanços suportes e lente cilíndrica, fonte
alimentação 68 x 24 x 75 mm, com duas chaves teclas On-Off, dois conectores fêmea RCA,
berço para 3 pilhas AA e cabo de 1,2 m com conectores macho RCA, quatro fixadores
NdFeB, encapsulado, 13,5 mm x 16 mm com anel antiderrapante, disco de Hartl, em aço
revestido em epoxi, escala angular periférica de 0, 14 a 90, 90 a 14, 0, 14 a 90, 90 a 14, 0
graus com divisão de 1 grau, escalas de abertura angular de 90 graus e de 45 graus,
angular central de 0, 26 a 90, 90 a 26, 0, 26 a 90, 90 a 26 , 0 graus com divisão de um grau,
escala 93 a 8, 0, 8 a 92 mm com divisão de 1 mm, escala 3,4 a 0,3 - 0 - 0,3 a 3,4 polegadas
com divisão de 0,1 in e guia central com manípulo M3, dois pares de pés com sapatas, aço
revestido em epoxi, sapatas niveladoras, manípulos macho e dois manípulos fêmea e
painel, aço revestido em epoxi e serigrafia, área útil mínima 490 x 245 mm, abertura central
para disco óptico, escala quadrangular, escalas lineares de 200 - 0 - 200 mm, divisão de 1
mm e escala 8 - 0 - 8 polegadas com divisão 0,1 in
Conjunto para calorimetria a seco, destinado ao estudo e experimentos de física sobre calor,
calorimetria, capacidade térmica, calor específico de um corpo, calorímetro a seco, etc frasco térmico com tampa, 400 mL, rosca, interruptor conversor on-off, gabinete isolante
com identificações serigrafadas, entrada para conector de 2 vias, saída com bornes
polarizados para pinos de 4 mm, chave isolada, input máximo 3 A e 12 V, cabo elétrico
flexível, preto, 0,5 metro, com pinos de pressão, isolamento flexível e pinos de pressão para
derivação, cabo elétrico flexível, vermelho, 0,5 metro, com pinos de pressão, isolamento
flexível e pinos de pressão para derivação, vaso calorimétrico de 250 mL em alumínio,
diâmetro 65,5 mm x 80 mm, bloco calorimétrico de alumínio, com câmara M1 coaxial e
câmara M2 paralela, bloco calorimétrico de cobre, com câmara M1 coaxial e câmara M2
paralela, bloco calorimétrico de latão, com câmara M1 coaxial e câmara M2 paralela, resistor
50 W, 24 V, bainha de aço inoxidável, extensões flexíveis, tampão cônico e pinos de
pressão, extrator de blocos calorimétricos, pegador isolante, placa de apoio em aço, fio
flexível e manípulo M5, câmara calorimétrica, dois vasos superpostos, capacidade 250 mL,
tampa transparente de fechamento simultâneo, identificações X, Y 1 e 2 serigrafadas em
filtro óptico, passagens para sensores e resistor, bornes polarizados, vasos em alumínio,
separação e centragem em material isolante, fonte de alimentação 100 a 240 VCA, 50 /60
Hz, 12 VCC, 3A, saída P4, entrada automática e quatro discos isolantes, 60 mm.
Painel de força com tripé, destinado ao estudo experimental, laboratório de física e
realização de experimentos de física sobre: composição e decomposição de forças
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coplanares, força resultante, condições de equilíbrio de um ponto material, condições de
equilíbrio de um corpo rígido, estática do corpo extenso, momento de uma força, torque,
teorema de Varignon, etc , com: três dinamômetros tubulares 2 N com fixação magnética,
tipo mola helicoidal com capa, cabeçote, gancho e alça metálicos, ajuste do zero, escala 0 a
2 N, com 100 divisões de 1 mm equivalentes a 0,02 N, base em aço com travas nas
cabeceiras e ímãs NdFeB com encapsulamento escalonado e anel antiderrapante, dois fios
flexíveis de 0,22 m com anéis, e plaqueta identificadora, quatro ganchos curtos de 93 mm,
com espaçador, aço inox, doze massas acopláveis de 50 ± 0,1 g, orifício central, latão,
quatro massas acopláveis 23,0 ± 0,2 g, orifício central, latão, duas hastes inox de 800 mm
com roscas e fixador, 11,1 mm, acoplamento de haste de 500 mm com haste de 300 mm,
orifício transversal e protetor no fuso, quatro fios flexíveis de 0,13 m com anéis, luvas
metálicas e plaqueta identificadora, travessão graduado com zero central, em aço, 44
cavidades, cinco orifícios, escala de 200 - 0 - 200 mm com divisão de 10 mm, escala de 8 0 - 8 polegadas com divisão 0,5 in e balanceado, painel, em aço, 640 x 520 mm, em aço,
referencial em grade periférica, 32 identificações alfanumérica periféricas ao ponto central D,
quatro esperas M5, quatro passagens alinhadoras para hastes e quatro manípulos M5 x 18
mm com fuso inox, espelho em anel, adesão magnética, 128 mm, escala angular pendular,
em aço revestido em epoxi, escala periférica de 0 - 90 - 0 - 90 - 0 graus, divisão de 1 grau,
traço identificador em 0, 30, 60, 90, 60, 30, 0 30, 60, 90, 60 e 30 graus e círculo traço nos
ângulos de 45 graus, escala central de 0 - 90 - 0 - 90 - 0 graus, divisão de 1 grau,
identificação do ponto central, pivô com fixação NdFeB encapsulado e anel antiderrapante,
fio flexível em T, 0,30 m 0,09 m com anéis, e plaqueta identificaora, afastador com 2
manípulos fêmea M3, fuso inoxidável, escalonado com base com 21,5 ± 0,5 mm e anel
antiderrapante e tripé universal com sapatas, aço, fixa várias hastes simultaneamente,
reentrância semicircular, distância entre pés frontais 259 mm, doze identificações
alfanumérica serigrafadas e sapatas niveladoras.
Conjunto para mecânica com largador eletromagnético, destinado ao estudo experimental,
laboratório de física e realização de experimentos de física sobre: composição e
decomposição de forças coplanares, força resultante, condições de equilíbrio de um ponto
material, condições de equilíbrio de um corpo rígido, estática do corpo extenso, momento de
uma força, torque, teorema de Varignon, etc,- com: três molas de tração curtas 2 N, 55 mm,
inox com olhais, esfera de aço 18 mm, interruptor momentâneo, fonte de alimentação e cabo
miniDIN-miniDIN, saídas analógica e digital, gabinete em alumínio e aço, circuito eletrônico
embutido, interruptor On-Off, entrada de 24 VCC /1 A, saída principal com dois bornes
polarizados, controle de 0 a 24 VCC / 1 A, saída auxiliar digital, fonte de alimentação com
entrada automática de 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 24 W e saída de 24 VCC / 1 A, proteção
contra curto-circuito, plugue de saída polarizado e cabo de força, suporte móvel com
ponteiro lateral, aço, três ganchos e orifício, revestido em epóxi, fio de prumo 0,40 m, com
calota M5 e plaqueta identificadora, rampa de lançamentos, em curva, escala milimetrada,
divisão de 10 mm, escala em polegada, divisão de 0,39 in e fuso M5 com manípulo fêmea,
mesa multifuncional, em aço revestido em epoxi, 345 x 125 x 95 mm, mufa para hastes até
12,7 mm e manípulo de fechamento, indicações serigrafadas, oblongo com escala
milimetrada, sistema de regulagem contínua com fio flexível com engate rápido, polias
paralelas de eixo fixo, polia simples de eixo fixo, esperas para fios e molas, ajuste horizontal
de posicionamento do alvo com manípulos fêmea, extensão horizontal na cabeceira com
manipulo, entradas para fios e molas e redução auxiliar, extensão vertical com dois
manípulos M3, em aço revestido com epoxi, para acoplamento à mesa funcional, com ponto
para fixação e giro da rampa, oblongo para hastes auxiliares e orifício de passagem, massa
pendular de alumínio, 8,7 ± 0,4 g, rosca para acoplamento, troca rápida e marcação do
centro de massa, massa pendular de aço 24,8 ± 0,5 g, rosca para acoplamento, troca rápida
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e marcação do centro de massa, dinamômetro tubular 2 N, mola helicoidal com capa,
cabeçote, gancho e alça metálicos, ajuste do zero, escala 0 a 2 N com 100 divisões de 1
mm, cada divisão equivalente a 0,02 N, fio flexível de 0,80 m com anel, gancho, e plaqueta
com identificão, três polias móveis simples com ganchos, 43,7 mm com ganchos em aço
inox, conjunto de três polias paralelas com ganchos, 43,7 mm, gancho em aço inoxidável
com eixo em comum, fio flexível de 1,96 m com anel e gancho, gancho em aço inox e
plaqueta identificadora, fio flexível de 0,44 m com anéis, e plaqueta identificadora, fio flexível
de 0,35 m com anéis, e plaqueta identificadora, quatro ganchos curtos de 93 mm, com
espaçador, aço inox, doze massas acopláveis de 50 ± 0,1 g, orifício central, latão, quatro
massas acopláveis 23,0 ± 0,2 g, orifício central, latão, haste inox de 300 mm com roscas e
fixador, 11,1 mm, M5, orifício transversal e protetor no fuso, haste inox, 500 mm com roscas
e fixador, 11,1 mm, M5, orifício transversal e protetor no fuso, cilindro de Arquimedes,
cilindro maciço com gancho e recipiente transparente com alças em inox, largador
eletromagnético, 24 VCC com mufa, suporte ajustador, em aço revestido com epóxi e
serigrafia, braço em L com oblongo e mufa de entrada lateral para hastes até 12,7 mm e
manípulo M5 e bobina, 24 VCC, 1 A, armadura em aço silício G.O. laminado, alinhadores,
fuso com manípulos fêmeas M5, proteção, serigrafia identificadora e conexão elétrica
polarizada com pinos banana, régua transparente 0 a 300 mm para encaixe, escala
milimetrada 0 a 300 mm, divisão de 1 mm e escala de 0 a 12 in com divisão de 0,1 in e tripé
universal com sapatas, aço, fixa várias hastes simultaneamente, reentrância semicircular,
distância entre pés frontais 259 mm, doze identificações alfanumérica serigrafadas e
sapatas niveladoras.
Conjunto queda livre básico, destinado ao estudo experimental, laboratório de física e
realização de experimentos de física sobre: movimento em uma dimensão, cinemática
escalar, tempo de voo até cada um dos pontos demarcados, movimento de queda livre,
MRUV, velocidade, aceleração da gravidade, energia potencial gravitacional, energia
cinética, princípio da conservação da energia mecânica, etc. Não acompanha ferramentas
de aquisição de dados, com: quarenta e duas máscaras adesivas circulares, cartela com 42
unidades, cerca ativadora com 10 intervalos iguais, em material isolante transparente,
serigrafado, identificação numeral e dimensional de cada intervalo em milímetros, crescente
a partir do primeiro intervalo e orifício, cerca ativadora com 10 intervalos diferentes, em
material isolante transparente, serigrafado, identificação numeral e dimensional de cada
intervalo em milímetros, crescente a partir do primeiro intervalo e orifício, cerca ativadora
com 1 intervalo, em material isolante transparente, serigrafado, identificação numeral e
dimensional do intervalo em milímetros e orifício, painel vertical, 460 mm, escala milimetrada
de 0 a 460 mm, divisão de 1 mm, escala em polegada de 0 a 12 polegadas, divisão de 0,1
in, mufas de aço com entrada lateral e manípulos de aperto, alinhadores de largada, suporte
para saco aparador, saco aparador, pino de largada, haste inox de 500 mm com fixador M5
e protetor no fuso, pino de largada, 2,5 mm, inox, com pegador, massa acoplável 23,0 ± 0,2
g, orifício central, latão, tripé médio com sapatas, em aço revestido em epóxi pelo sistema
eletrostático e serigráfico, fixa simultânea várias hastes, reentrância semicircular central,
distância entre pés frontais 227 mm, identificadores de posição serigrafados, corte oblongo e
sapatas niveladoras amortecedoras e espelho plano 45 x 16 mm, com linha central
Multicronômetro com rolagem, destinado ao estudo experimental, laboratório de física,
realização de experimentos de física e cência da natureza. quando conectado a sensores
fotoelétricos ou microfones, permite a aquisição de dados, sua rolagem e tratamento, possui
funções que medem tempo de voo, intervalo de tempo de passagem entre sensores, de
passagem pelo sensor, até 10 passagens consecutivas do móvel por um mesmo sensor,
passagem de móveis em colisões inelásticas e elásticas com registro até 30 intervalos de
tempo, período e a frequência de movimentos periódicos, inserir parâmetros, calcular a
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velocidade de um móvel, a velocidade de passagem por sensor, velocidade final, a
aceleração de um móvel, a velocidade do som, a energia cinética de um móvel, quantidade
de movimento, coeficiente de restituição, choques elásticos, choques inelásticos, velocidade
do som, apresentar e identificar os valores medidos tratamento de dados, 12 funções, tempo
de voo e disparador com: sensor disparador manual, com plugue miniDIN e chave de
disparo, sem emprego de computador, gabinete metálico, teclado protegido com lâmina de
policarbonato, LCD, cinco portas de entrada para sensores, permite rolagem e a
identificação dos valores medidos na própria tela, resolução 50 microssegundos, faixa de
leitura 50 microssegundos a 99,99995 s, cinco entradas miniDIN, plugue macho norma IEC,
teclas de comando orientadas pelo display, navegador / reset, onde as mesmas teclas
permitem programar, disparar, reiniciar, resetar, rolar dados (rever os valores adquiridos),
incrementar distâncias entre sensores e tamanhos de objetos, mede e armazena de 1 a 4,
10, 20 e 30 intervalos de tempo, possui funções como medir intervalos de tempo
consecutivos tanto de passagem entre os sensores, como de passagem pelo(s) sensore(s),
tempo de voo, tempo de passagem até 10 passagens consecutivas do móvel por um mesmo
sensor, tempo entre a largada de uma bobina até um sensor, tempo de passagem de
móveis antes e após colisões, registrando até 30 tomadas de dados, determina a velocidade
de um móvel, a velocidade de passagem por um sensor, a velocidade final, a aceleração de
um móvel,a velocidade do som através de microfones auxiliares, a energia cinética de um
móvel, a energia cinética inicial de um móvel em lançamento, o período de movimentos
periódicos executado por um corpo físico, MHS e circular, determina a frequência de
movimentos periódicos executado por um móvel, MHS, circular e circular, comando com
disparo automático, comando com disparo manual para até 10 intervalos de tempo
consecutivos independente de sensores, permite incremento e decremento de dígitos de
inserção, apresenta e identifica os valores medidos através da rolagem dos dados e fonte de
alimentação 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 5 W, saída 12 VCC / 1 A, 50/60 Hz, 5 W, saída 12V
VCC / 1 A.
Sensor fotoelétrico, luz visível, cabo (minidin-minidin) - miniDIN com: aço revestido em
epoxi, emissor de luz policromática, conexão fêmea miniDIN, três orifícios para hastes até
12,75 mm de diâmetro com esperas, manípulo de aperto e cabo de ligação miniDINminiDIN, pode ser conectado tanto ao multicronômetro digital com rolagem, como ao
multicronômetro bluetooth ou à interface
Multicronômetro (bluetooth), destinado ao estudo experimental, laboratório de física,
realização de experimentos de física e cência da natureza. Quando conectado a sensores
fotoelétricos ou microfones auxiliares, utilizando o aplicativo, permite a aquisição e rolagem
e tratamento de dados, através de comunicação bluetooth, podendo ser controlado por
computador, dispositivos móveis (celulares, tablets) e TVs com conectividade. Possui
funções que permitem medir tempo de voo, intervalo de tempo de passagem entre
sensores, de passagem pelos sensores, até 10 passagens consecutivas do móvel por um
mesmo sensor, passagem de móveis em colisões inelásticas e elásticas com registro até 30
intervalos de tempo, período e a frequência de movimentos periódicos, inserir parâmetros,
calcular a velocidade de um móvel, a velocidade de passagem por sensor, velocidade final,
a aceleração de um móvel, a velocidade do som, a energia cinética de um móvel,
quantidade de movimento, coeficiente de restituição, choques elásticos, choques inelásticos,
velocidade do som, apresentar e identificar os valores medidos, salvar os dados e
compartilhar os resultados por aplicativos ou e-mail e rever os valores adquiridos a qualquer
momento. com rolagem, tratamento de dados, 14 funções, tempo de voo - com: gabinete
metálico, revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico, um led indicador para o
estado de operação inicializando, pronto para uso, conectado, pareado em serviço,
aquisição, temporização iniciada, temporização finalizada, led exclusivo da transmissão

2

1

PE Nº 025/2020-SARP/SEGEP/MA

51

SARP/SEGEP
Fls.: _____________
Nº Proc.: 89985/2020
Rub._____________

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

20
21
22
23

24

25

bluetooth, led de estado de carregamento da bateria, duas entradas, resolução de
temporização de 50 microssegundos, faixa de leitura até 99,99995 s, potência de
transmissão de 0 dBm (wireless), alimentação por bateria recarregável com duração até
seis horas, alimentação de entrada 110 VAC a 240 VAC, 0,2 A e saída de 5VCC e 1 A,
certificação CE, ANATEL, duas entradas mini DIN para sensores fotoelétricos, fonte de
alimentação chaveada de entrada 110 VAC a 240 VAC, 0,2 A e saída de 5 VCC e 1 A
padrão USB-A e cabo elétrico flexível, preto, 1 metro, com conectores USB-A e micro USBB.
Cabo elétrico flexível, preto, 1 metro, conectores (usb-a e microusb-b)
Fonte de alimentação chaveada (5 vcc / 1 a)
Documentação com planilha com checklist de todos os itens do conjunto de Física.
Instruções técnicas em livro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo,
com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria
Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e
equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet
por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de
cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no
manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia
textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário,
identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas
referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias
Curso de formação para professores com turmas de até 25 (vinte e cinco) participantes.
Nesta etapa, os professores deverão adiquirir conhecimentos teóricos e práticos para
atuarem como facilitadores no desenvolvimento de atividades com recursos disponibilizados
neste laboratório.
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1
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ITEM 04: LABORATÓRIOS DE MATEMÁTICA – DESTINADO AO ENSINO MÉDIO, conforme
especificação abaixo: Quantidade a ser adquirida: 80 (oitenta) conjuntos.
ITE
DESCRIÇÃO
QTD.
M
Conjunto em acrílico com eixos articuláveis com transversal, destinado ao estudo
experimental, laboratório de matemática e realização de experimentos de matemática sobre:
1
relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por reta transversacom:
1
dois eixos com manípulos de fixação, escalas angulares por quadrante de 0 a 90, 90 a 0, 0 a
90 e 90 a 0 graus com divisão de 1 grau e eixo transversal com linha central.
Conjunto de figuras planas, destinado ao estudo da geometria plana, áreas, triângulos,
relações trigonométricas no triângulo retângulo, etc. com escala com: quadrado transparente
com escala quadrangular, centimetrada, divisão de 1 cm, retângulo transparente com escala
quadrangular, centimetrada, divisão de 1 cm, paralelogramo transparente com escala
quadrangular, centimetrada, divisão de 1 cm, trapézio transparente com escala
quadrangular, centimetrada, divisão de 1 cm, losango transparente com escala
2
quadrangular, centimetrada, divisão de 1 cm, triângulo equilátero transparente com escala
1
quadrangular, centimetrada, divisão de 1 cm, triângulo retângulo transparente com escala
quadrangular, centimetrada, divisão de 1 cm, triângulo escaleno transparente com escala
quadrangular, centimetrada, divisão de 1 cm, círculo transparente com escala quadrangular,
centimetrada, divisão de 1 cm, figura irregular transparente com escala quadrangular,
centimetrada, divisão de 1 cm e cinquenta escalas quadrangulares centimetradas A4, com
divisão de 1 cm
Grade para medida de senos, cossenos e tangente, com: contendo círculo trigonométrico
3
com escala angular, divisão de um grau, indicadores de 10 em 10 graus e escala
50
quadrangular milimetrada em folha A3.
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Triângulo articulável, destinado ao estudo experimental, laboratório de matemática e
realização de experimentos de matemática sobre: propriedades angulares dos triângulos,
relações trigonométricas fundamentais num triângulo retângulo, razão, teorema de
Pitágoras, relação métrica entre os lados de um triângulo retângulo, lei dos senos e dos
cossenos em um triângulo retângulo, etc. Projetável, com: três braços de 400 mm,
articulador com manípulo de aperto, braços com fenda guia, escala milimetrada de 0 a 330
mm, divisão de 10 mm, extremidade em disco com escala angular 0 - 180 e 180 a 0 grau
com divisão de 1 grau.
Conjunto Matemática, destinado ao estudo do grau, radiano, quadrantes, seno, cosseno,
tangente, círculo trigonométrico, produto notável, soma de dois termos, diferença de dois
termos, teorema de Pitágoras, teorema de Tales, interseção, razão e proporção, triângulos
semelhantes, linhas poligonais abertas e fechadas, polígonos, triláteros, quadriláteros
(retângulos, quadrados, trapézios), perímetro, área, poligonos regulares inscritos e
circunscritos na circunferência, apótema, área do círculo, etc. polígonos, áreas,
trigonometria, proporções, produtos notáveis com: 0,04 Metro de mangueira, diâmetro
interno 6 mm, silicone, quadro, metálico, 512 mm x 512 mm x 26 mm, uso vertical ou
horizontal, círculo trigonométrico, pivô central, escala angular em graus e radianos com
dezesseis principais ângulos, ângulos notáveis, indicador de quadrante, eixos
trigonométricos dos senos, cossenos e tangentes com os valores pertinentes aos principais
ângulos, dial transparente de 438 mm com linha central e indicador circular, giro de 0 a 360
graus, oito pares de pés com sapatas, aço revestido em epoxi, sapatas niveladoras,
manípulos macho e dois manípulos fêmea, duas réguas transparentes 0 a 320 mm, adesão
magnética, escala com divisão de 1 mm e dois fixadores NdFeB encapsulados com
pegador, indicador magnético A, indicador magnético B, indicador magnético C, indicador
magnético D, indicador magnético E, indicador magnético F, indicador magnético U,
indicador magnético W, suporte com manípulo fêmea, 20, base com ímã NdFeB
encapsulado, anel antiderrapante e fuso, quadro Tales, uso vertical ou horizontal, metálico,
512 mm x 512 mm, plano alfa, escala quadrangular central, divisão 10 mm e retas r, s e t de
referência, quadro, uso vertical ou horizontal, metálico, 512 mm x 512 mm, escala
quadrangular central, divisão 20 mm, duas réguas com linha de referência, adesão
magnética, linha de 398 mm, fixadores NdFeB encapsulados com pegador, régua com linha
central e escalas, adesão magnética, escalas, em filtro óptico, com divisões de 1 mm e de
20 mm e fixadores NdFeB encapsulados com pegador, quatro indicadores magnéticos a,
quatro indicadores magnéticos b, indicador magnético a², indicador magnético b², quatro
indicadores magnéticos a - b, dois indicadores magnéticos ab, indicador magnético (a + b)²,
escala quadrangular transparente de 120 x 120 mm, divisão de 20 x 20 mm, escala
quadrangular transparente de 100 x 100 mm, divisão de 20 x 20 mm, dois
fixadoresmagnéticos com suporte 13,5 mm, com ímã NdFeB encapsulado e capa, quatro
elásticos 440 mm com fixadores magnéticos, ímã NdFeB encapsulado e capa, indicador
magnético (a - b)², dois indicadores magnéticos (ab - b²), suporte com manípulo fêmea, 40,
base com ímã NdFeB encapsulado, anel antiderrapante e fuso, indicador magnético C,
indicador magnético C², cinco tábuas, metálica, 250 mm x 170 mm, escala quadrangular
com divisão de 1 cm, 23 pinos identificados e sapatas de borracha, cinco tábuas, metálica,
250 mm x 170 mm, escala quadrangular com divisão de 1 cm, 25 pinos identificados e
sapatas de borracha, cinco linhas 1290 mm com fixadores magnéticos, ímãs NdFeB
encapsulados, cinco tábuas, metálica, 250 mm x 170 mm, quatro sapatas, escala
quadrangular central, divisão 10 mm e retas de referência, vinte linhas 185 mm com
fixadores magnéticos, ímãs NdFeB encapsulados e capa, cinco tábuas trigonométricas,
metálica, quatro sapatas, círculo trigonométrico, escala angular em graus e radianos com os
dezesseis principais ângulos, ângulos notáveis, indicador de quadrante, eixos
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trigonométricos seno, cosseno e tangente contendo valores pertinentes aos ângulos, quatro
quadrantes, dial transparente, indicador circular de posicionamento no quadrante com giro
de 360 graus, cinco tábuas, metálica, escala quadrangular central, divisão 10 mm e quatro
sapatas, quadro Geometria plana, áreas, uso vertical ou horizontal, metálico, 512 mm x 512
mm, parte superior com escala de 16 por 8 cm, divisão de 1 cm e 22 pinos identificados de
A a V, parte inferior com áreas identificadas por A1, A2 e An, 13 pinos com três identificados
por O, A e e linha 2.610 mm com fixadores magnéticos, ndFeB encapsulados e capa
Conjunto para funções afins e quadráticas com multicronômetro, destinado ao estudo
experimental, laboratório de matemática e realização de experimentos de matemática sobre:
função afim, função quadrática, etc. com: chave sextavada em L 4 mm, sensor fotoelétrico,
luz visível, cabo miniDIN-miniDIN, aço revestido em epoxi, emissor de luz policromática,
conexão fêmea miniDIN, três orifícios para hastes até 12,75 mm de diâmetro com esperas,
manípulo de aperto e cabo de ligação miniDIN-miniDIN, pode ser conectado tanto ao
multicronômetro digital com rolagem, como ao multicronômetro bluetooth ou à interface,
carro de quatro rodas, com alinhador de escala em aço, indicação dos vetores T, Px e N, fio
de prumo orientador do vetor P removível , extensão flexível com anel em aço e pivô longo
M3, plano inclinado articulável, base em aço, revestido em epóxi e escalas serigrafadas,
área útil máxima 130 x 675 mm, sapatas niveladoras, plataforma articulável com fuso
elevador removível de posicionamento tanto na dianteira como na traseira, fuso fixo com
dois manípulos fêmeas, duas esperas para suportes, escala de 0 a 45º graus, trilhos
paralelos externos contendo trilhos paralelos internos, percurso fluido com fixações
abraçantes de abertura central e fusos M3 com escala lateral de 0 a 500 mm divisão 5 mm e
escala de 0 a 20 polegadas divisão 0,1 in, duas hastes de inox com fuso, manípulos fêmeas
e protetores, haste de 73 mm, aço inox, protetor no fuso, manípulos e fixador M5, cerca
ativadora com 10 intervalos iguais com suporte, metálico, identificação numeral e
dimensional de cada intervalo em milimetros com identificação crescente a partir do primeiro
intervalo e dois manípulos fêmeas M3, tubo suporte com orifícios, em aço inóx, 590 mm e
com tampões, dois ímãs NdFeB encapsulados, 48 mm, de comprimento e multicronômetro
com rolagem, tratamento de dados, 12 funções, tempo de voo e disparador, sensor
disparador manual, com plugue miniDIN e chave de disparo, sem emprego de computador,
gabinete metálico, teclado protegido com lâmina de policarbonato, LCD, cinco portas de
entrada para sensores, permite rolagem e a identificação dos valores medidos na própria
tela, resolução 50 microssegundos, faixa de leitura 50 microssegundos a 99,99995 s, cinco
entradas miniDIN, plugue macho norma IEC, teclas de comando orientadas pelo display,
navegador / reset, onde as mesmas teclas permitem programar, disparar, reiniciar, resetar,
rolar dados (rever os valores adquiridos), incrementar distâncias entre sensores e tamanhos
de objetos, mede e armazena de 1 a 4, 10, 20 e 30 intervalos de tempo, possui funções
como medir intervalos de tempo consecutivos tanto de passagem entre os sensores, como
de passagem pelo(s) sensore(s), tempo de voo, tempo de passagem até 10 passagens
consecutivas do móvel por um mesmo sensor, tempo entre a largada de uma bobina até um
sensor, tempo de passagem de móveis antes e após colisões, registrando até 30 tomadas
de dados, determina a velocidade de um móvel, a velocidade de passagem por um sensor,
a velocidade final, a aceleração de um móvel,a velocidade do som através de microfones
auxiliares, a energia cinética de um móvel, a energia cinética inicial de um móvel em
lançamento, o período de movimentos periódicos executado por um corpo físico, MHS e
circular, determina a frequência de movimentos periódicos executado por um móvel, MHS,
circular e circular, comando com disparo automático, comando com disparo manual para até
10 intervalos de tempo consecutivos independente de sensores, permite incremento e
decremento de dígitos de inserção, apresenta e identifica os valores medidos através da
rolagem dos dados e fonte de alimentação 100 a 240 VCA, 50/60 Hz, 5 W, saída 12 VCC / 1

1

PE Nº 025/2020-SARP/SEGEP/MA

54

SARP/SEGEP
Fls.: _____________
Nº Proc.: 89985/2020
Rub._____________

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

7

8

9
10
11
12
13
14
15

A, 50/60 Hz, 5 W, saída 12V VCC / 1 A
Conjunto para sólidos de revolução, superfícies de revolução e secções, destinado ao
estudo experimental, laboratório de matemática e realização de experimentos de
matemática sobre: sólidos de revolução com rotação, retângulo, triângulo, plano, cone,
esfera, reta, semicírculo, circunferência, superfície toroidal, casca esférica, parábola, elipse,
etc. com: cabo de força com conector fêmea IEC, comprimento 1,5m com conector fêmea
IEC, lanterna laser portátil, um feixe, 5 mW, conector RCA fêmea, comprimento de onda 665
(±15) nanometros, gabinete em aço, revestido em epoxi, 74 x 70 x 32 mm, adesão NdFeB,
com dois avanços suportes e lente cilíndrica, fonte alimentação 68 x 24 x 75 mm, com chave
teclas On-Off, conector fêmea RCA, berço para 3 pilhas AA e cabo de 1,2 m com conector
macho RCA, retângulo geratriz, em aço revestido em epoxi, pivô de segurança, base
prensadora em aço com oblongo, triângulo retângulo geratriz, em aço revestido em epoxi,
pivô de segurança, base prensadora em aço com oblongo, meio círculo geratriz, em aço
revestido em epoxi, pivô de segurança, base prensadora em aço com oblongo, reta geratriz
inclinada com ponto comum ao eixo de rotação, em aço revestido em epoxi, pivô de
segurança, base prensadora em aço com oblongo, reta geratriz horizontal com ponto
comum ao eixo de rotação, em aço revestido em epoxi, pivô de segurança, base prensadora
em aço com oblongo, parábola geratriz vertical com eixo de simetria comum ao eixo de
rotação, em aço revestido em epoxi, pivô de segurança, base prensadora em aço com
oblongo, circunferência geratriz vertical com centro no eixo de rotação, em aço revestido em
epoxi, pivô de segurança, base prensadora em aço com oblongo, hipérbole vertical com
centro afastado do eixo de rotação, em aço revestido em epoxi, pivô de segurança, base
prensadora em aço com oblongo, reta geratriz vertical paralela ao eixo de rotação, em aço
revestido em epoxi, pivô de segurança, base prensadora em aço com oblongo, elípse
geratriz vertical com eixo menor no eixo de rotação, em aço revestido em epoxi, pivô de
segurança, base prensadora em aço com oblongo, circunferência geratriz vertical com
centro afastado do eixo de rotação, em aço revestido em epoxi, pivô de segurança, base
prensadora em aço com oblongo, reta inclinada afastada do eixo de rotação, em aço
revestido em epoxi, pivô de segurança, base prensadora em aço com oblongo, biombo
protetor, em aço revestido em epoxi e serigrafia, porta frontal transparente tipo guilhotina,
hastes posicionadoras internas e sapatas antiderrapantes e base para revolução de
geratrizes, em aço revestido em epoxi e serigrafia, plataforma com disco girante, manípulos
fixadores M3, transmissão com proteção de segurança, rolamentos blindados, motor AC,
para tensão de rede local, 50/60 Hz, chaveOn-Off, controle de frequência, LED, plugue de
entrada norma IEC com fusível, porta fusível com reserva, sapatas niveladoras e cabo de
força com plugue fêmea norma IEC.
Conjunto de seis sólidos geométricos com: cubo hexaedro regular, transparente com
entrada para fluido e tampa, paralelepípedo, transparente, entrada para fluido e tampa,
prisma de base trapezoidal, transparente, entrada para fluido e tampa, esfera inscrita em
cilindro, transparente, esfera com secção, transparente, entrada para fluido e tampa e
pirâmide regular pentagonal, transparente, entrada para fluido e tampa.
Cubo hexaedro regular: transparente com entrada para fluido e tampa.
Paralelepípedo: transparente com entrada para fluido e tampa.
Prisma de base trapezoidal: transparente com entrada para fluido e tampa.
Esfera com secção: transparente com entrada para fluido e tampa.
Esfera inscrita em cilindro: transparente com entrada para fluido e tampa.
Pirâmide regular pentagonal: transparente com entrada para fluido e tampa.
Multicronômetro (bluetooth), destinado ao estudo experimental, laboratório de física,
realização de experimentos de física e ciência da natureza. Quando conectado a sensores
fotoelétricos ou microfones auxiliares, utilizando o aplicativo, permite a aquisição e rolagem
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e tratamento de dados, através de comunicação bluetooth, podendo ser controlado por
computador, dispositivos móveis (celulares, tablets) e TVs com conectividade. Possui
funções que permitem medir tempo de voo, intervalo de tempo de passagem entre
sensores, de passagem pelos sensores, até 10 passagens consecutivas do móvel por um
mesmo sensor, passagem de móveis em colisões inelásticas e elásticas com registro até 30
intervalos de tempo, período e a frequência de movimentos periódicos, inserir parâmetros,
calcular a velocidade de um móvel, a velocidade de passagem por sensor, velocidade final,
a aceleração de um móvel, a velocidade do som, a energia cinética de um móvel,
quantidade de movimento, coeficiente de restituição, choques elásticos, choques inelásticos,
velocidade do som, apresentar e identificar os valores medidos, salvar os dados e
compartilhar os resultados por aplicativos ou e-mail e rever os valores adquiridos a qualquer
momento. com rolagem, tratamento de dados, 14 funções, tempo de voo com: gabinete
metálico, revestido em epóxi pelo sistema eletrostático e serigráfico, um led indicador para o
estado de operação inicializando, pronto para uso, conectado, pareado em serviço,
aquisição, temporização iniciada, temporização finalizada, led exclusivo da transmissão
bluetooth, led de estado de carregamento da bateria, duas entradas, resolução de
temporização de 50 microssegundos, faixa de leitura até 99,99995 s, potência de
transmissão de 0 dBm (wireless), alimentação por bateria recarregável com duração até
seis horas, alimentação de entrada 110 VAC a 240 VAC, 0,2 A e saída de 5VCC e 1 A,
certificação CE, ANATEL, duas entradas miniDIN para sensores fotoelétricos, fonte de
alimentação chaveada de entrada 110 VAC a 240 VAC, 0,2 A e saída de 5 VCC e 1 A
padrão USB-A e cabo elétrico flexível, preto, 1 metro, com conectores USB-A e microUSBB.
Cabo elétrico flexível, preto, 1 metro, conectores (usb-a e microusb-b)
Ffonte de alimentação chaveada (5 vcc / 1 a)
Documentação com planilha com checklist de todos os itens do conjunto de Matemática
Instruções técnicas emlivro físico com sugestões de experimentos didáticos, passo a passo,
com habilidades e competências, fotos do equipamento real e autoria
Acesso ao sistema de gestão das informações pertinentes aos experimentos e
equipamentos adquiridos, constituído por interface digital, que opera em nuvem, via Internet
por usuário e senha. Disponibiliza lista dos produtos adquiridos, apresentação técnica de
cada componente com seu código de referência, lista dos experimentos constantes no
manual identificados por código, documentação detalhada e atualizada (por meio de mídia
textual, imagética e audiovisual), permitindo a capacitação continuada do usuário,
identificando a pré-montagem do equipamento, a montagem detalhada e as etapas
referentes à realização de cada experimento, apontando as referências teóricas necessárias
Curso de formação para professores com turmas de até 25 (vinte e cinco) participantes.
Nesta etapa, os professores deverão adiquirir conhecimentos teóricos e práticos para
atuarem como facilitadores no desenvolvimento de atividades com recursos disponibilizados
neste laboratório.

1
1
1
1

1

1
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SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 – SARP/MA
ANEXO II
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000/2020-SARP
PROCESSO Nº 89985/2020 – SARP/SEGEP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 – SARP/MA

Pelo presente instrumento, a SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E
ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP/MA, através da SECRETARIA ADJUNTA DE
REGISTRO DE PREÇOS – SARP, órgão instituído pelo Decreto Nº 34.711, de 25 de março de 2019,
que altera o Decreto nº 33.845, de 28 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a organização da
Secretaria de Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP, e dá outras
providências, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque, Edifício Clodomir Milet, 4º andar, s/nº,
Calhau - São Luís/MA. CEP: 65074-220, neste ato representado pelo Secretário Adjunto de Registro
de Preços, o Sr. DEIMISON NEVES DOS SANTOS, doravante denominada ORGÃO
GERENCIADOR, para atender as demandas do(a) _________________________, considerando o
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 – SARP/MA, para REGISTRO DE PREÇOS, cujo resultado
registrado na Ata da Sessão Pública realizada em _____ de ___________________ de ______ indica
como vencedores as empresas: ......................., e a respectiva homologação às fls._____ do Processo
nº 89985/2020 – SARP/SEGEP.
RESOLVE:
Registrar os preços dos produtos propostos pela(s) empresa(s) ______________________________,
inscrita
no
CNPJ:
______________________,
localizada
na
____________________________________________,
representada
pelo
Sr.
______________________________, portador do RG: _______________________ e o CPF:
______________________, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas
alcançada, por item, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes
desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na Lei nº 8.666, de
21 de Junho de 1993, na Lei Complementar 123/2006, na Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, na
Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, no Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro
de 2019 e no Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de Março de 2016 e demais legislações aplicadas à
espécie e demais legislações aplicadas à espécie.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para a aquisição de
insumos para laboratórios interativos, para atender a demanda dos Órgãos Participantes,
especificados no Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 – SARP/MA, que passa
a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas
licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do processo nº 89985/2020 – SARP/SEGEP.
Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades
indicadas no ANEXO ÚNICO deste documento, podendo o ÓRGÃO PARTICIPANTE promover as
aquisições de acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à SECRETARIA DE ESTADO DA
GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP/MA, através da
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP, por meio da Unidade Gestora de
Registro de Preços, consoante Decreto Nº 34.711, de 25 de março de 2019.
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Parágrafo Segundo – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do
respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional.
CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas
beneficiárias e representante(s) legal(is) das empresa(s), encontram-se elencados no ANEXO ÚNICO
da Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA QUINTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ENTREGA
Parágrafo Primeiro – A Contratada fica obrigada a fornecer os produtos nos endereços contidos na
Ordem de Serviço emitida pelo Órgão Contratante
Parágrafo Segundo – O prazo para o início de fornecimento dos produtos será de acordo com a
necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da “Ordem de Fornecimento” ou
“Nota de Empenho”, de acordo com o Termo de Referência - Anexo I do Edital.
CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA
A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a
firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e
legislação pertinente.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS
Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a
revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.
Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços
praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente
constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.
Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o
ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do
preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.
CLÁUSULA OITAVA – DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência,
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando
desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.
Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão,
desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o
órgão gerenciador e órgãos participantes.
Parágrafo Terceiro - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes, não podendo ainda, exceder na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.
CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS
Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da
proposta do licitante vencedor;
Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise
das documentações de habilitação;
Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame
em relação ao licitante vencedor;
Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros
fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;
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Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de
reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços, nas hipóteses
previstas nos arts. 18 do Dec. Estadual 31.553/2016, devendo ser registrados obedecendo a ordem
prevista no art. 11, § 3, do referido Decreto Estadual;
CLÁUSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito,
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:
a)
O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b)
Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c)
Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado.
d)
Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/1993, ou no art.
7º da Lei 10.520/2002.
e)
Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S)
PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato surpeveniente, decorrente de caso
fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.
Parágrafo Segundo – Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão)
comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da
presente Ata, após sua ciência.
Parágrafo Terceiro – No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação
será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado do Maranhão, considerando-se cancelado
o preço registrado a partir dela.
Parágrafo Quarto – A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá
não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das
penalidades cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO
O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial do Estado, após
sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por
intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços,
conforme o caso.
Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 –
SARP/MA e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.
Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais caso em que a
CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.
Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de
Junho de 1993, a Lei Complementar 123/2006, a Lei nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e o Decreto
Estadual nº 31.553, de 16 de março de 2016.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca desta cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com renúncia
expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do
presente instrumento.
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas
testemunhas.
São Luís, ___ de ___________________ de 2020.

Deimison Neves Dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços
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REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ....../2020
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 025/2020 - SARP/MA
PROCESSO N.º 89985/2020 – SARP/SEGEP
VIGENCIA: 12 MESES
Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº ....../2020, celebrada perante a SECRETARIA
DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES – SEGEP/MA,
através da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP, tendo como partes a
_______________, e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à realização do
Pregão 025/2020 – SARP/MA.

OBJETO: Registro de Preços para a aquisição de insumos para laboratórios interativos.
QUADRO 1 – DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.
EMPRESA: ............................................
CNPJ: ....................................
Endereço: ..................................................

Telefone / Fax: ..........................
E-mail: ......................................

QUADRO 2 – MATERIAL REGISTRADO
N°

DESCRIÇÃO

UND

QTDE

EMPRESA
BENEFICIÁRIA

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

VALOR TOTAL REGISTRADO

São Luís – MA, ___ de _________________________ de 2020.

Deimison Neves Dos Santos
Secretário Adjunto de Registro de Preços

Nome
EMPRESA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 – SARP/MA
ANEXO III
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº ........./2020
PROCESSO Nº 89985/2020-SARP

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO MARANHÃO,
ATRAVÉS DA .............................................. E A
EMPRESA..............................................
PARA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
PARA
LABORATÓRIOS INTERATIVOS.

O ESTADO DO MARANHÃO, através da .............................................., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
..................................., situada na .............................................., órgão da Administração Pública,
doravante
denominada
CONTRATANTE,
neste
ato
representado
por
seu
titular,
.............................................., RG nº ..............................., CPF nº ..............................., residente nesta
Capital, e de outro, a empresa .............................................., inscrita no CNPJ sob o nº
...............................,
Inscrição
Estadual
nº
...............................,
situada
na
.............................................., doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por
.............................................., RG nº ..............................., CPF nº ..............................., têm, entre si,
ajustado o presente, RESOLVEM celebrar o presente Contrato para ..............................., decorrente
da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020 – SARP/MA e do Processo
Administrativo nº 89985/2020-SARP, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto
Federal nº 3.555 de 08 de Agosto de 2000, do Decreto Estadual nº 31.553, de 16 de março de 2016,
da Lei Complementar nº 123/2006, e suas alterações pela Lei Complementar n° 147, de 07 de agosto
de 2014, Lei Estadual nº 10.403, de 29 de dezembro de 2015, e Lei Estadual nº 9.529, de 23 de
Dezembro de 2011, aplicando subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas
regulamentares pertinentes à espécie, mediante as seguinte0s cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
O presente contrato tem por objeto a aquisição de insumos para laboratórios interativos, em
conformidade com as especificações técnicas e quantitativos do Termo de Referência (Anexo I) do
Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2020-SARP/MA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS) e
da proposta apresentada.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO
Vinculam-se ao presente Contrato, independentemente de transcrição, o Edital do Pregão Eletrônico
nº 025/2020 – SARP/MA, a Ata de Registro de Preços nº ........./2020 e a Proposta de Preços da
CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL
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O valor total estimado deste Contrato é de R$............................... (...............................).
PARÁGRAFO ÚNICO: Os preços permanecerão irreajustáveis durante a vigência do presente
Contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
..............................., conforme Nota de Empenho nº ............................... .
CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findará em XXXXXX, condicionada
sua eficácia à publicação no Diário Oficial do Estado.
CLÁUSULA SEXTA – AQUISIÇÃO DO OBJETO
A Solicitação do objeto ocorrerá por meio de “Ordem de Fornecimento”, a ser assinada pelo
Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, contendo as informações dos itens, quantidades,
preços unitários e totais.
CLÁUSULA SÉTIMA – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
O prazo para entrega dos materiais será de até 30 (trinta) dias corridos a contar da data do
recebimento da Nota de empenho ou Ordem de Fornecimento.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A CONTRATADA deverá comunicar com antecedência de até 15 (quinze)
dias, o provável dia de chegada dos equipamentos no referido endereço de entrega;
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde
que justificados até 2 (dois) dias úteis antes do término do prazo de entrega, e aceitos pela
contratante, não serão considerados como inadimplemento contratual.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As entregas dos materiais permanentes devem ser feitas no da
Almoxarifado Central SEDUC/MA, situado na Rua Boa Esperança, 150 – Turu – São Luís/MA. De
Segunda a Sexta-feira, das 09:00h às 16:00h;
CLÁUSULA OITAVA – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE
Os bens serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade
com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades; Os bens serão recebidos definitivamente, no prazo de 15
(quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do
material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

PE Nº 025/2020-SARP/SEGEP/MA

62

SARP/SEGEP
Fls.: _____________
Nº Proc.: 89985/2020
Rub._____________

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - SEGEP
SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE PREÇOS – SARP

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO: Somente serão aceitos equipamento novos, sem imperfeições ou defeitos, e
de linhas normais de produção em série, de modo a evitar dificuldades futuras com a manutenção ou
reposição de peças constituintes dos equipamentos mencionados no Termo de Referência
PARÁGRAFO QUINTO: A equipe técnica da CONTRATANTE analisará, item a item do produto
apresentado na proposta da arrematante, de modo a verificar se o mesmo atende, plenamente, as
especificações descritas no Termo de Referência.
PARÁGRAFO SEXTO: Todas as dimensões destacadas no Termo de Referência podem variar em
5% para mais ou para menos.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Ainda como critério de aceitação definitivo, a CONTRATANTE deverá
promover Curso presencial de formação de professores com turmas de até 25 (vinte e cincos)
participantes. Nesta etapa, os professores deverão adquirir conhecimentos teóricos e práticos para
atuarem como facilitadores no desenvolvimento de atividades com os recursos disponibilizados
nestes laboratório (Laboratórios Interativos de Biologia, Química, Física e Matemática relacionados às
áreas da Base Nacional Comum Curricular – BNCC).
CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DOS MATERIAIS
PARÁGRAFO PRIMEIRO. O prazo de garantia dos materiais contidos nos laboratórios não poderá
ser inferior a 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo.
PARÁGRAFO SEGUNDO. Durante o prazo de garantia dos materiais, a CONTRATADA fica obrigada
a substituir o material defeituoso no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas.
CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATADA, além do estabelecido na legislação
em vigor e no instrumento contratual, o que segue:
a) Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de
garantia ou validade;
b) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo
CONTRATANTE;
d) Apresentar à CONTRATANTE, o nome do Banco, Agência e o número da conta bancária, para
efeito de crédito de pagamento das obrigações;
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e) Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus funcionários
venham a causar ao patrimônio da CONTRATANTE ou a terceiros quando da execução do
contrato;
f) Substituir eventuais produtos que estejam com validade vencida e/ou que não estejam em
conformidade com o termo de referência e proposta de preços, com as mesmas
especificações;
g) Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação;
h) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações
assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas
condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
i) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer
outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
j) Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo
período oferecido em sua proposta, observando o prazo mínimo exigido pela Administração;
k) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o
objeto com avarias ou defeitos;
l) Prestar imediatamente as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que
serão respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
m) Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da Contratante;
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações e responsabilidades da CONTRATANTE, além do estabelecido na legislação
em vigor e no instrumento contratual, o que segue:
a) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA;
b) Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições
estabelecidas no Termo de Referência;
c) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das
especificações do Termo de Referência;
d) Comunicar à CONTRATADA após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor
responsável pelo recebimento dos produtos adquiridos;
e) Fiscalizar a execução do contrato, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;
f) Efetuar o pagamento da CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos,
inclusive, no contrato;
g) Notificar, por escrito à CONTRATADA, ocorrência de eventuais imperfeições no curso de
execução do objeto, fixando prazo para a sua correção.
h) Realizar a Avaliação Técnica de todos os itens contratados;
i) Emitir Parecer Técnico ao final de cada Avaliação Técnica;
j) Efetuar testes visando constatar a qualidade dos equipamentos e a observância às cláusulas
do Contrato, Edital e seus anexos, quando do recebimento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA GARANTIA CONTRATUAL
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A Contratada deverá apresentar ao Contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos,
contado da data da eventual assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia de 5%
(cinco por cento) sobre o valor anual do contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará
a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
máximo de 5% (cinco por cento).
PARÁGRAFO SEGUNDO: O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a
promover a retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, a título de garantia.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A retenção efetuada com base no parágrafo anterior não gera direito a
nenhum tipo de compensação financeira à Contratada.
PARÁGRAFO QUARTO: A Contratada, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com
base no parágrafo segundo desta cláusula por quaisquer das modalidades de garantia, caução em
dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária.
PARÁGRAFO QUINTO: A garantia contratual deverá ter validade durante toda a vigência do contrato.
PARÁGRAFO SEXTO: Caso o valor ou o prazo da garantia seja insuficiente para garantir o contrato,
a contratada providenciará, compulsoriamente, tantos aditamentos quantos forem necessários até o
término da vigência do contrato.
PARÁGRAFO SÉTIMO: O montante da GARANTIA DO CONTRATO, determinado consoante os
parâmetros estabelecidos pelo art. 56, § 3º, da Lei n.º 8.666/1993, é devido em razão do volume de
recursos financeiros envolvidos no certame, e para que também possa servir para cobrir eventuais
multas contratuais, quando não subsistirem créditos a receber por parte da empresa Contratada.
PARÁGRAFO OITAVO: A validade e eficácia da GARANTIA DO CONTRATO deverá seguir toda a
vigência do contrato, inclusive devendo ser prorrogada, quando prestada na forma de seguro-garantia
ou fiança bancária, quando ocorrer prorrogação do prazo do contrato.
PARÁGRAFO NONO: A Administração poderá, a seu exclusivo critério, perpetrar a rescisão
contratual ou a execução da garantia original prestada, na hipótese da GARANTIA DO CONTRATO
não ser prorrogada por idêntico prazo de prorrogação do contrato.
PARÁGRAFO DÉCIMO: A GARANTIA DO CONTRATO deverá ser reforçada sempre que houver
acréscimo ao preço global final pactuado, de forma que sua importância se mantenha sempre
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor vigente contratado.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: A GARANTIA DO CONTRATO ou o seu respectivo saldo
remanescente, se houver, será restituída ou liberada em favor da empresa Contratada, uma vez
verificada a perfeita execução dos serviços, com o respectivo recebimento final do bem ou serviço
objeto da licitação, na forma do § 4º do art. 56 da Lei n.º 8.666/1993.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Não haverá qualquer restituição de caução em caso de
dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução
reverterá e será apropriada pelo Contratante.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES CONTRATUAIS
A Contratada estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, dentre outras hipóteses legais,
quando:
a) prestar os serviços ou entregar os materiais em desconformidade com o especificado e aceito;
b) não substituir, no prazo estipulado, o material recusado pela contratante;
c) descumprir os prazos e condições previstas no instrumento convocatório.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O atraso injustificado na prestação dos serviços ou entrega dos materiais
sujeitará a Contratada à aplicação das seguintes multas de mora:
a) de até 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela do
objeto em atraso, desde o segundo até o trigésimo dia;
b) de até 1,00% (um por cento) ao dia, incidente sobre o valor da parcela em atraso, a partir do
trigésimo primeiro dia, não podendo ultrapassar 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Além das multas aludidas no item anterior, a Contratante poderá aplicar as
seguintes sanções à Contratada, garantida a prévia e ampla defesa, nas hipóteses de inexecução
total ou parcial do Contrato:
a) advertência escrita;
b) multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato;
c) suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) impedimento para participar de licitação e assinar contratos com o Estado pelo prazo de até 05
(cinco) anos e descredenciamento do Sistema de Gerenciamento de Licitações e Contratos – SGC
por igual prazo.
e) declaração de inidoneidade para participar de licitação e assinar contratos com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes a após decorrido o prazo
não superior a 02 (dois) anos;
PARÁGRAFO TERCEIRO: As sanções previstas nas alíneas a, c, d e e poderão ser aplicadas
conjuntamente com a prevista na alínea b.
PARÁGRAFO QUARTO: A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente
descontada da fatura a que fizer jus. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber da
contratante, ser-lhe-á concedido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados de sua notificação, para
efetuar o pagamento da multa em conta bancária a ser informada pela CONTRATANTE.
PARÁGRAFO QUINTO: Após decorrido o prazo estabelecido, não sendo efetuado o pagamento, seus
dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa do Estado,
podendo, ainda a administração proceder à cobrança judicial da multa.
PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ao Fiscal do Contrato, designado pela CONTRATANTE propor a
aplicação das penalidades previstas, mediante relatório circunstanciado, apresentando provas que
justifiquem a proposição.
PARÁGRAFO SÉTIMO: As penalidades aplicadas poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito
ou força maior, devidamente comprovado, a juízo da Administração.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo não superior a 30 (TRINTA) DIAS,
contados a partir da efetiva entrega dos produtos e/ou prestação serviços, com aceitação, mediante
apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada, assinada e datada por quem de direito.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento somente será autorizado depois de efetuado atesto pelo
servidor competente na nota fiscal apresentada.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não
acarretando qualquer ônus para a contratante.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem de pagamento.
PARÁGRAFO QUARTO: Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na
legislação aplicável.
a)
A contratada regularmente optante pelo simples nacional, nos termos da lei complementar nº
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida lei
complementar.
PARÁGRAFO QUINTO: O contratado deverá manter, durante toda execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação, devendo esta demostrar por meio da seguinte documentação:
a) Certidão Negativa de débito, dívida ativa da União e Previdenciária;
b) Certidão Regularidade do FGTS - CRF;
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT;
d) Certidão Negativa da CAEMA, caso a empresa seja do Estado do Maranhão;
e) Outros que sejam necessários para a realização do certame.
PARÁGRAFO SEXTO: A Nota Fiscal que for apresentada com erro será devolvida ao contratado para
retificação e reapresentação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FISCAL DO CONTRATO
A CONTRATANTE designará um FISCAL DE CONTRATO, o qual promoverá o acompanhamento do
fornecimento dos produtos e a fiscalização do contrato, sob os aspectos qualitativos e quantitativos,
anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à CONTRATADA as ocorrências
de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte da mesma.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CONSULTA AO CEI
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A realização de pagamentos e dos eventuais aditamentos a este Contrato feitos em favor da
CONTRATADA ficam condicionados à consulta prévia pelo CONTRATANTE ao Cadastro Estadual de
Inadimplentes - CEI para verificação da situação da CONTRATADA em relação às obrigações
pecuniárias e não pagas, consoante determina o art. 6º da Lei Estadual nº 6.690, de 11 de julho de
1996.
PARÁGRAFO ÚNICO: Constatada a existência de registro da CONTRATADA no CEI, o
CONTRATANTE não realizará os atos previstos nesta Cláusula, por força do disposto no art. 7º da
Lei Estadual nº 6.690, de 11 de julho de 1996.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
A CONTRATADA não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Contrato, bem como
cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de imediata rescisão e aplicação das sanções
administrativas cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do Contrato, de
acordo com o constante no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993,
desde que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
CLÁUSULA DÉCIMA VIGÉSIMA – DA INEXECUÇÃO CONTRATUAL
A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas em lei ou regulamento, nos termos do art. 77 da Lei nº. 8.666/1993.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO
Constituem motivos ensejadores da rescisão do presente Contrato, os enumerados no artigo 78, da
Lei Federal nº 8.666/93, e ocorrerá nos termos do art. 79, do mesmo diploma legal.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos
do Processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a
retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados ao
CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS COMUNICAÇÕES
Qualquer comunicação entre as partes a respeito do presente Contrato, só produzirá efeitos legais se
processada por escrito, mediante protocolo ou outro meio de registro, que comprove a sua efetivação,
não sendo consideradas comunicações verbais.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA HABILITAÇÃO
A CONTRATADA terá que manter durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado pelo CONTRATANTE no Diário Oficial do Estado,
obedecendo ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei Federal n° 8.666/93, sendo a publicação
condição indispensável à sua eficácia.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA– DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Estadual da Comarca de São Luís/MA, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente
instrumento.
E assim, por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes a
seguir firmam o presente Contrato, em ___ (____) vias de igual teor e forma, para um só efeito,
perante 02 (duas) testemunhas que também os subscrevem.
São Luís, XX de xxxxxxxxx de 2020.
_____________________
CONTRATANTE
____________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
_______________________
______________________
RG Nº
RG Nº
CPF Nº
CPF Nº
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