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PREGÃO PRESENCIAL N s 16/2021 - CPI
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP

REGIDO PELA LEI N nO.520/02, LEI COMPLEMENTAR N *123/2006, ALTERADO PELA LEI
COMPLEMENTAR NS147/2014, DECRETO FEDERAL N s 7.892/13, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL N^ 8.250/14, LEI N"

8.666/93EDEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

ÓRGÃOINTERESSADO:

SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE EASSISTÊNCIA SOCIAL

PROCESSO:

0802003/2021

REGIME DE EXECUÇÃO: .

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
TIPO DE LICITAÇÃO:

MENOR PREÇO
FORMA DE ADJUDICAÇÃO:

POR ITEM

OBJETO

Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as necessidades
do Município de São João dos Patos/MA.

LOCAL EDATA DO RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO

LOCAL: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 135 - CENTRO. CEP 65665-
000.

DATA: 19/03/2021
HORÁRIO: OShOOmIn (HORÁRIO LOCAL) " "

DIA, HORÁRIO, LOCAL EMEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DÓ EDITAL
Dia: Segunda a sexta-feira V . - • "

Horário: OShOOmin às 13h00min (horario local)'
Local: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 135 -CENTRO. CEP 65665-000..

Pregoeiro responsável:

FRANCISCO EDUARDO DA VEIGA LOPES

'Portaria NS151/2021

Este Instrumento contém: ' -

Edital e seus anexos com 74 páginas

Senhor Licítante,

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA e o llcitante,
solicitamos a V.Sa. opreenchimento e remessa do RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL, em anexo, ao Departamento de
Licitações e Contratos, por melo do e-mall: cplsipma@gmail.com. ou pessoalmente no endereço indicado acima.
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APrefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA, por intermédio da Secretária Municipal de Administração, nomeada
por meio da Portaria ns 001/2021-GPM, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na
modalidade Pregão Presenciai, do tipo Menor Preço por Item, de interesse do Município de São João dos Patos-MA,
conforme descrito neste Editai e seus Anexos.

A licitação reger-se-á pelas disposições da Lei federai ns 10.520/2002, da Lei Complementar ns 123/2006, e suas
alterações, aplicando subsidiariamente a Lei Federai n^ 8.666/1993 e demais normas reguiamentares pertinentes à
espécie.

ASessão do Pregão terá início às ÕShbOmrn do dia 19 de março de 2021, na Sala da Comissão Permanente de Licitação
- Avenida Getúlio Vargas, 135- Centro. Cep 65665-000, quando serão recebidos e Iniciada a abertura dos envelopes
contendo a proposta comerciai e documentos de habilitação.

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que Impeça a realização do certame na data
marcada, o recebimento e o Início da abertura dosenvelopes referentes a este Pregão serão realizados no primeiro dia
útil subsequente, ho mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do
Pregoeiro em contrário..

1. OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1 O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e
eletrodomésticos, pára atender as nécessidades-do Município de São João dos Patos/MA, conforme as especificações e
condições descritas no Anexo I-TERMO DE REFERÊNCIA deste Editai.

1.2 O fornecimento será prestado por demanda, de acordo com as necessidades do Órgão Gerenciador da Ata de
Registro de Preços. ' . ~ ;

• I

1.3 Apresente licitação é por Preço- Unitário,'.sendo que o valor tbtai estirríado é de RS 819.033,99 (oitocentos e
dezenove mil e trintae três reais b noventa e liove centavos).

1.4 Os órgãos e entidades públicas poderão aderir como participante "á posterior" às Atas de Registro de Preços
efetuadas pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA. 1

2. RUBRICA ORÇAMENTÃRIÀ

2.1 Édispensada acertificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos termos
do art. 15 da Lei Federal n?. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. Aemissão da nota de empenho ficará a
cargo do Setor deContabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do Processo Licitatório ou número
do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. OSetor de Compras solicitará ao Setor de
Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem como, a nota'de empenho que deverá
conter a autorização'do ordénador de despesas."

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar deste Pregão os interessados que atendam a todas as exigências, inclusive quanto à
documentação exigida neste Editai e seus anexos.

3.2 Ficam impedidos de participa^r desta licitação os interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso
de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição, pessoas
jurídicas que explorem ramo de atividade incompatível com oobjeto desta licitação e com sócios comuns concorrendo
entre si, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para
icitar ou contratar com a Administração Pública, punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a
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Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

3.2.1 Poderão participar empresas em situação de recuperação judicial ou extrajudicial, desde que comprove que o
respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei n^ 11.101, de 09 de fevereiro
de 2005, sob pena de inabilítação.

3.2.2 A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o lícitante às
sanções previstas neste Edital, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

3.3 A simples apresentação da proposta implica, por parte do lícitante, de que inexistem fatos que impeçam a sua
participação na presente licitação, eximindo assim o pregoeiro do disposto no art. 97 da Lei n- 8.666/93.

3.4 Os itens constantes do Termo de Referência que tiverem seu quantitativo total subdividido em cota principal
(referente a 75% do objeto) destinada à disputa entre todos os interessados (ME, EPP, MEI, Empresas de Médio e
Grande Porte, etc.) e cota reservada (referente a 25% do objeto) exclusivamente para disputa entre MiCROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE e cota de Itens exclusivos a participação de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE, serão julgados em consonância com a Lei Complementar 123/06 e alterações.

3.5 Para efeitos de participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e,Micro Empreendedor Individual -
MEi, nesta licitação,' nostermos do art. 39, inciso i;da Lei Complementar ns 123/2006, serão considerados:

3.5.1. MIcroempresa - Pessoa Jurídica, ou a ela equiparada, que aufira;-em cada ano calendário, receita bruta igual ou
inferior a R$ 360.000,00 (trezentos esessenta mil reais). ... ;

3.5.2. Empresa de Pequeno Porte - Pessoa Jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a RS 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais). ' '

3.5.3. MIcroempreéndedor Individual - MEI - Pessoa Jurídica, ou' a ela equiparada, que aufira, em cada ano-
calendário, receita bruta inferior a R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais) conforme Lei Complementar n® 123/2006 §
19,Art. 18-A; : . , - ' .

3.6 Nãofará jus ao regime diferenciado e favorecido nas licitações públicas:previsto na Lei Complementar n® 123/2006
a Microempresa ou,Empresa de Peqüeho Porte òu.Micro-Empreendedor individual - MEI, que estejam enquadradas
(os) em alguma das hipóteses previstas nos incisos I a XI do § 49, Art. 39, da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas
alterações.

4. CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES

4.1 Na data, hora e local designados para a sessão, às empresas interessadas deverão apresentar-se e identificar-se
para credenciamento junto o pregoeirb.

4.2 Ocredenciamento fár-se-á rnedlahte a apresentação dosseguintes documentos:

a) original ou cópia autenticada da procuração passada em instrumento público ou particular, com firma
reconhecida, com poderes especiais para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os atos pertinentes ao
certame, em nome da proponente, ou conforme modelo do Anexo II (Carta Credencial) com firma reconhecida;

b) original ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e suas alterações ou consolidado,
devidamente registrados naJunta Comerciai ou no órgãocompetente;

c) original ou cópia autenticada da carteira de identidade.
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4.3 No caso de comparecimento de proprietário, sócic-gerente ou dirigente da empresa, deverá ser apresentada
originai ou cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e suas eventuais alterações ou consolidado,
devidamente registrados na Junta Comercial ou no órgão competente, no qual estejam expressos poderes para
exercer direitos e assumir obrigações decorrentes de tai investidura, bem como carteira de identidade.

4.4 A documentação necessária para o credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes da proposta de

preços e dos documentos de habilitação, juntamente com as declarações abaixo;

4.4.1 Declaração de enquadramento como mlcroempresa ou empresa de pequeno porte, para aquelas que
desejarem usufruir do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/2006, conforme modelo de
declaração constante do Anexo III ou Certidão de enquadramento expedida pela Junta Comercial.

4.4.2 Declaração de Cumprimento dos Requisitos da Habilitação, conforme modelo sugerido no Anexo iV.

4.5 As informações contidas nas declarações apresentadas terão presunção relativa de veracidade, podendo ser
contestadas por qualquer interessado, o qual terá o ônus de comprovar suas alegações.

4.6 O pregoeiro poderá, a qualquer momento, requerer a documentação que entender necessária à comprovação das
informações declaradas, tais como: ." . . '

4.6.1 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício -DRE comprovando ter receita bruta dentro dos
limites estabelecidos nos incisos Ie II do Artigo3^ da LC123/06;

4.6.2 Cópia da Declaração de Informação Econòmico-Fiscais da Pessoa .Jurídica - DIPJ e respectivo recibo de
entrega, em conforrhidade com o Balanço e a DRE. ; . «

4.7 Nãoserão admitidos mais de um representante credenciado póV empresa,.nem um único representante para mais
de uma empresa. , - .

4.8 Anão apresentação ou Incorreção nos docurnentos de credenciamento deste edital, bem^ como a apresentação de
documentos Ilegíveis, não excluirá a empresa-llcitante do certame, mas impedirá o representante de se manifestar e
responder pela mesma, e de praticar qualquer outro ato inerente a éste certame.

4.9 A empresa licitante poderá, a qualquer tempo, substituir o representante legal por outro, desde que apresente
todos os documentos necessários para credenclarnênto. ' ' '

4.10 após o encerramento do credenciamento e recebimento dos envelopes não serão mais admitidos novos
participantes a este certame.

4.11 Quando se tratar decertidões ou documento equivalente, em que não possuem validade pu a validade não esteja
expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que antecederem a data da
abertura das propostas. .

5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO EIMPU6NAÇÕES AO EDITAL

5.1 Quaisquer pedidos de esclarecimento deverão ser enviados ao pregoeiro até dois dias úteis anteriores à data
fixada para a abertura daSessão Pública ao e-mall indicado no preâmbulo desteedital.

5.2 Até dois dias utels antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá apresentar
impugnaçâo a esteInstrumento convocatório, nos termos doart.12do Decreto Federal ns3.555/2000.

5.3 A impugnaçâo deverá ser dirigida o pregoeiro e protocolizada no Setor de Protocolo, nos dias e horário de
expediente, conforme informado no preâmbulo deste editai, sob pena de não conhecimento da impugnaçâo.
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5.4 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, implicará na plena
aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas.

5.5 Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame,
exceto quando, Inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.

6. SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

6.1 Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas proponentes, o
pregoeiro declarará aberta a Sessão, dando Início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
documentos de habilitação, correspondentes a este Pregão.

7. ENTREGA DOS ENVELOPES

7.1 Os licítantes deverão apresentar proposta de preços e toda a documentação de habilitação, no dia, hora e local
citados no preâmbulo deste Edital, em 2 (dois) envelopes lacrados e rubricados no fecho, em cuja parte externa, além
da razão social, esteja escrito:

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL SRP NS 16/2021

DATA E HORA

ENVELOPE N201 - PROPOSTA DE PREÇO

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA - CNPJ

PREGÃO PRESENCIAL SRP NS 16/2021

DATA E HORA

ENVELOPE NS 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8. DAPROPOSTA DEPREÇOS

8.1 A proposta deverá ser digitada ou impressa por qualquer melo usual, .ém papel timbrado do proponente, sem
cotações alternativas, emendas, rasuras, entrelinhas ou omissões, encadernada ou grampeada e numerada
seqüencialmente (número de folhas e número, total), devidamente datada devendo estar rubricadas e a última
folha assinada porrepresentante legal da empresa, e consignar:

8.1.1 Número do Pregão, nome ou Razão Sociaj do proponente, número do CNPJ, endereço completo, telefone, fax e
endereço eletrônico (e-mall), para contato, marca do produto, bem como dados bancários (nome e número do banco,
agência e conta corrente para fins de pagamento), conforme, modèío constante do Anexo V ~ Modelo de
Proposta de Preços;

8.1.2 Preço unitário decada Item, valor total de cada item evalor global da proposta, que será ósomatório dos itens
do GRUPO, expresso em reais, com duas casas decimais e por extenso, incluindo todos os impostos taxas, fretes e
demais despesas decorrentes da entrega dos produto/serviço, erh atendimento ao estabelecido no Termo de
Referência - Anexo I.

8.1.3 Indicação de endereço e telefone de escritório, bem como o nome do representante e número de
telefone/celular de contato.

8.2 Não se admitirá registro com quantitativo menor que o previsto no grupo, conforme Termo de Referência
(Anexo I), sob pena de desclassificação.

8.3 Os preços deverão ser cotados em reais eserão irreajustáveis, ressalvadas as exceções previstas neste edital.

8.4 Oprazo de entrega dos produto/serviço será de acordo com o indicado no Termo de Referência e será contado
a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento/Serviço.
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8.5 O prazo de validade da proposta deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta) días corridos, a contar da data de sua
apresentação, podendo a Administração solicitar a prorrogação do prazo de validade da proposta, sendo facultada ao
íicitante a aceitação;

8.6 Caso o prazo definido neste edital não esteja expressamente indicado na proposta, este será considerado como
aceito para efeito de julgamento deste Pregão.

8.7 Após a apresentação da proposta não caberá desistência, salvopor motivo justo, decorrente de fato superveniente
e aceito pelo pregoeiro.

8.8 Considerar-se-á que os preços apresentados e os lances formulados pela íicitante são completos e suficientes para
assegurar a justa remuneração pela entrega dos produto/serviço objeto desta licitação, incluindo todos os tributos e
demais despesas, seja qual for o seu" título ou natureza,'tais como fretes, encalços sociais; trabalhistas e fiscais,
despesas de transporte,'locomoção, estadia, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor,
devendoo preçoofertàdocorresponder, rigorosamente às especificações do objeto licitado.

8.9 A demonstração da legitimidade do signatário da proposta se dará mediante' apresentação da seguinte
documentação:

8.9.1 No caso de Procurador: . _ '
i i

a. Instrumento de mandato público,ou; ^ • .' - '
b. Instrumento de - mandato particular, assinado pelo répresèntánte' íegal da empresa, com firma
reconhecida em Cartório, jurítamente com 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.

8.10.2 No caso de sócio-gerente:

a. Documento de constituição da empresa e alterações, no cjual estejam expressos poderes para exercer
direitos e assumir obrigações decorrentes de tal investidora.

; •

Fica dispensado a ;apresentação-da doçurhentaçâo exigida no item 8.9 se-caso já, tiver sido apresentada no
credenciamento. ' • V.- . - .

9. HABILITAÇÃO DOS LICITANTES

9.1 Os documentos apresentados nesta licitação deverão: . |
i

a) estar em nome do íicitante, com um único número de CNPJ, ressalvado ocaso de filial;
b) estar no prazo devalidade estabeiécido pelo órgão expedidor;
c) ser apresentados em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório, ou por
membro da Equipe de Apoio eneste caso, somente será efetuado mediante aapresentação do original.

9.2 Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, ou certidões em que não
possuem validade serão considerados válidos os documentos expedidos nos 60 (sessenta) dias que antecederem a
data da abertura das propostas.

9.3 Para participar da presente licitação a empresa deverá apresentar toda a documentação comprobatória da
necessária qualificação no que se refere à:

a) habilitação jurídica;
b) regularidadefiscal e trabalhista;
c)quaiificação econômica e financeira;
d) qualificação técnica;
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e) cumprimento do disposto no IncisoXXXIII do art. 7° da Constituição Federalde 1988.

9.4AHABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentação daseguinte documentação:

9.4.1 prova de registro comercial, no caso de empresa individual;

9.4.2 ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, com todas as suas alterações ou contrato consolidado,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar contemplado, dentre os objetivossociais, a
execução de atividades da mesma natureza ou compatíveis com o objeto da licitação;

9.4.3 inscrição do ato constitutivo-no órgão competente, no caso de sociedades civis;-acpmpanhada de prova da
diretoria em exercício; • '

9.4.4 Decretode autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeiraem funcionamento np país.

9.4.5 Cédula de identidade e CPF do Administrador ou proprietário em caso de empresa individual.

9.5 AREGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:

9.5.1 Prova de regularidade com a Fazenda Federal e com a Seguridade Social - INSS mediante Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa"da União; expedida pela Secretaria da Receita
Federal, abrangendo inclusive as'contribuições sociais previstas nas alíneas "a" a'"d" do parágrafo único do art. 11 da
Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991;" • - "

9.5.2 Provade Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

9.5.3 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ousede da lidtante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.5.4 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou.sede dá licitante, mediante Certidão Negativa de
Débitos Fiscais; • ' • ' .

; • -i _ )

9.5.4 Prova de regularidade cpm a Fazenda'Estádual; do dornicíllo pu sede'da licitante, mediante Certidão Negativa de
Inscrição na Dívida Ativa; ' '' . ' • • - ' ,

9.5.5 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao ÍSSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza, através da Certidão Negativa,de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa;

9.5.6 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ^ FGTS, mediante Certificado de
Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

9.5.7 Prova de regularidade com a Justiça Trabalhista, mediante a apresentação dá Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), emitida por órgão competente dá Justiça do Trabalho. (Conforme Art. 3" da Lei n'12.440/2011}.

9.6 AQUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos:

9.6.1 Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo cartório distribuidor da
sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, no domicílio, emitida até 60 (sessenta) dias antes da data do
recebimento dos envelopes ou que esteja dentro do prazo de validade constante da própria certidão.

9.6.1.1 Caso seja positiva a certidão de recuperação judicial ou extrajudicial, o Pregoeiro exigirá que a licitante
apresente acomprovação de que orespectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58
da Lei ns 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação.
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9.6.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social já exigível e apresentado na forma
da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que sejam nomeados os valores do ativo
circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superiora 1
(um), aplicando-se as seguintes fórmulas:

ILG - ATIVO CIRCULANTE+ REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ISG = ATIVO TOTAL

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ILC-= ATIVO CIRCULANTE

' PASSIVO CIRCULANTE

As fórmulas dos índices contábeis deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculojuntado ao balanço,
com no máximo duas casas decimais após a vírgula. Casoo memprial não seja apresentado, p pregoeiro e a Equipe de
Apoio efetuarão os cálculos.

Obs: O Balanço Patrimonial deverá vir acompanhando dós Termos de Abertura e Enceramento devidamente
registrado. i

9.7 As empresas que apresentarem índices iguais ou inferiores a 01 (üm) deverão comprovar sua qualificação
econômico-financeira mediante capitai'mínimo de 10% (dez por cento), calculado sobre o valor vencido pelo
licitante. ' '

9.8 Serâo considerados aceitos corno ma forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
apresentados: ' .

a) publicados em Diário Oficial; ou - - - ' •
b) publicados em jornal de grande circulação; ou
c) registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou • •
d) por cópia do Livro Diário autenticado peja Junta Comercial da séde ou domicílio do licitante, na forma da IN n°
107 do Departaméntó Nacional" do. Registro do Comércio - .DNRC de/13-de maio de 2008, acompanhada
obrigatoriamente dosTermos de Abertura e de Encerramento; oú \ ,
e)Através de Escrituração Contábil Digital (ECD); nos termos dã instruçâo Normativa RFB N® 1774, de 22de dezembro
de 2017. • ' , - •

9.9 As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir á exigência deste item mediante apresentação
de Balanço de Abertura ou.do último Balanço Patrimoniál levantado, conforme o caso..

9.10 AQUAUFICAÇÃOTÉCNICA será comprovada através da apresentação de:

9.10.1 No mínimo 01 (um) atestado/declaração de capacidade técnica, expedido por pessoa Jurídica de direito
público ou privado, que o licitante forneceu ou está fornecendo de .modo satisfatório, produto/serviço da mesma
natureza e/ou similares aosda presente Licitação.

9.11 Deverá ser apresentado ainda pelo licitante:

9.11.1 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 72 da Constituição Federal de 1988
emitida pelo representante legal do licitante, em que declare, sob as penas da lei, que não emprega mão de obra que
constitua violação ao disposto naquele preceito constitucional, conforme modelo constante do Anexo VI;

9.11.2 A Declaração da Inexistência de Fato impeditivo da sua habilitação, conforme modelo do Anexo VII deste
Edital;
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9.11.3 Certidões Simplificada e Específica expedida pela Junta Comercial do Estado domicílio da sede da licitante.

9.12 Disposições gerais sobre habilitação:

9.12.1 Não serão aceitos "protocolos de entrega" ou "solicitação de documento" em substituição aos documentos
requeridos no presente edital e seus anexos.

9.12.2 Parafins de habilitação, a verificação peloPrefeitura Municipal deSãoJoãodosPatos/MA nossítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legalde prova.

9.12.3 Caso haja divergência entre os n^s do. CNPJ mencionados na proposta .e, nos ^documentos exigidos, tal
situação somente será aceita se os tributos forem recolhidos de forma centralizada, sendo que essa informação deverá
constar do próprio documento ou ser comprovada através de declaração do órgão expedidor, a qual deverá
acompanhar os documentos de habilitação;

9.12.4 Se a licitante.for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome desta, e se a licitante for a filial, todos
os documentos deverão estar em nome da filiai, exceto-os documentos que, pela sua natureza, sejam emitidos
somente em nome da matriz. .'

9.12.5 Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação da regularidade fiscal observará a
disciplina estabelecida nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterado pela Lei
Complementar ns 147/2014. ' , '

10. JULGAMENTO | -

10.1 Classificação das Propostas

10.1.1 Proceder-se-á à abertura dosenvelopes "Proposta de Preços" e.aosseguintes procedimentos:

a) rubrica e análise preliminar,,das-propostas",em conformidade.com o.objeto e exigências deste edital e seus
anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo;

b) classificação para a fase de lances da proposta de MENOR PREÇO ÜNITÁRIO. e daquelas apresentadas com valores
sucessivos e superiores ematé 10% (dez por cento) em.relação ao menor preço;

c) classificação de até três propostas, quaisquer, que sejam os valores ofertados, quando não houverem, no
mínimo, três propostas válidas rias condições définidas naalínea 6;

d) a não classificação da proposta para a fase de lances importa a perda do direito de participar da fase
competitiva.

10.1.2 Existindo discrepância entre os valores unitários e totais, prevalecerão os unitários e, havendo discordância
entre osvalores em algarisfnos e por extenso, prevalecerá o valordeste último.

10.1.3.Serão desclassificadas as propostasque:

10.1.3.1 contiverem cotação deobjeto diverso do requerido nesta licitação;

10.1.3.2 não atendam às exigências deste edital;

10.1.3.3 ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes;

10.1.3.4 contenham preços manifestadamente ínexequíveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente,
forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação pretendida e não comprovarem sua
exequibilidade, cabendo oônus da comprovação da exequibilldade dos preços ao autor da proposta, no prazo a ser
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10.2 Caso o envelope com a indicação externa "Proposta de Preços" não possua o conteúdo exígível neste
procedimento ücltatórlo, estará o llcitante automaticamente excluído, independentemente do conteúdo do outro
envelope.

10.3 A desclassificação da proposta do licitante importa precíusão do seu direito de participar da fase de lances
verbais.

10.4 Fase de Lances Verbais

10.4.1 Aos lícitantes classificados será dada oportunidade .para nova disputa, por_ meio de lances verbais,
sucessivos e decrescentes, correspondente ao valor global do grupo da proposta, a partir do licitante detentor da
proposta de maior valor global e os demais, em ordem decrescente dos valores ofertados.

10.4.2 O licitante sorhente poderá oferecer lance inferior aò último por ele ofertado e registrado. '

10.4.3 Se duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será realizado sorteio para
definir a ordem de apresentação dos lances, ressalvados os casos de "empate ficto" previsto no art. 44 da Lei
Complementar n2 123/06;

10.4.4 Não havendo mais Interesse das licitantes em apresentar lance verbal, e não havendo empate, será
encerradaa etapa competitiva e ordenadas ás ofertaspelocritérió do MENOR VALOR UNITÁRIO.

10.4.5 As ofertas serão ordenadas pelo critério do Menor Preço Unitário. , '.

10.4.6 Olicitante qu'e ofertar o MENOR VALOR seráclassificado em primeiro lugar. !

10.4.7 Se estiverem participando do certamé rfiicroem"presás, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas
será observada a disciplina estabelecida nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123/06.

10.4.8 O pregoeiro poderá ainda fazer contraproposta ao licitante que tenha'apresentado o íánce mais vantajoso,
observado o critériode julgamentoe"o valorestimado para a contratação." •

10.4.9 Alicitante qüe se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, ficará excluída dessa
etapa e terá mantido o seu últimovalorapresentado para efeito dè ordenação das propostas.

10.4.10 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades
constantes deste editai e na legislação pertinente.

11. ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS

11.1 Encerrada a etapa competitiva, ordenadas as propostas e efetuada a negoclação,-Ò pregoeiro procederá ao
julgamento pelo critériodo"menor preço unitário.

11.2 O pregoeiro realizaráa aceitação da proposta;

11.3 O preço ofertado final de cada Item deve ser igual ou menor ao valor estimado pela Administração para o
respectivo item.

11.4 Em seguida, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao
atendimento dos requisitos e especificações constantes no edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito e
verificará a habilitação do licitante conforme as disposições do edital.
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11.5 Se a oferta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório, o pregoeiro
examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta válida, sendo o
respectivo proponente declarado vencedor.

11.6 O llcitante vencedor terá o prazo estabelecido pelo pregoeiro para apresentação da proposta readequada ao
último valor ofertado.

11.7 A proposta readequada não poderá, em hipótese alguma, ter valor superior ao último lance ofertado pela
empresa.

11.8 Em havendo apenas uma oferta e.desde que. atenda a todqs^os terrnos_do edltaj,e que seu preço seja compatível
como valorestimado da contratação, esta poderá ser aceita. ,

11.9 Em caso de divergência entre informações contidas em documentos anexos à proposta;e o descrito nesta,
prevalecerá o conteúdo da proposta.

11.10 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste edital e seus anexos.

12. JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

12.1 Ultrapassada á fase de análise das propostas e abertos os envelopes "documentos de habilitação" não caberá
desclassificar os llcitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão-de fátos supervenientes ou só
conhecidos após o julgamento.

12.2 O llcitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope "documentos de
habilitação", ou os apresentar èm desacordo com o estabelecido neste editál ou com irregularidades, será Inabilitado,
sem prejuízo da aplicação da sançãoprevista no art. 7® da Lei 10.520/02, não se admitindo complementação posterior
à sessão.

12.3Para as microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação da regujaridade fiscal observará a disciplina
estabelecida no artigo 43 da Lei Complementar 123, de 14/12/06. •

12.4 Da sessão lavrár-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas asocorrênclas relevantes e que, ao final, será
assinada pelo pregoeiroe pelos llcitantes pVesentés.

12.5Se não houver tempo suficiente para a abertura e julgamento dosenvelopes "proposta de preços" e "documentos
de habilitação" em uma única sessão, ou, ainda, se surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de Imediato, os
motivos serão consignados em ata e a sessão será suspensa, tendo continuidade em nova sessão, para a qual serão
intimados os llcitantes.

12.6 Após encerrada a licitação, os envelopes contendo a documentação ficarão em posse do Pregoeiro de modo a
garantir a execução contratual.

13. RECURSOS

13.1 Dos atos do Pregoeiro neste processo llcitatório cabe recurso, a ser Interposto no final da sessão pública, com
registro em ata da síntese das suas razões, podendo olicltante Interessado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias
corridos, ficando os demais llcitantes desde logo Intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, as quais deverão ser entregues diretamente na sala do
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA, em suasede.

13.2 OPregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recurso manifestada, aceltando-a ou, motivadamente,
rejeitando-a, na própria sessão pública.
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13.3 Serâo rejeitadas as manifestações de recursos, cujas razões não possuam fundamentação de fato ou de direito e
que sejam meramente protelatórias.
13.4 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveisde aproveitamento.

13.5 Se não reconsiderar sua decisão o pregoeiro submeterá o recurso, devidamente informado, à autoridade
competente, que proferirá decisão definitiva.

13.6 Os autos permanecerão com vista franqueada na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de
São João dos Patos/MA a todos os interessados.

13.7 Identificado o licitante declarado vencedor do_certame, o pregoeiro indagará aos licitantes remanescentes,
respeitando a ordem de classificação, sobre o Interesse de integrar, com os mesmos valores aprésèntados pelo licitante
vencedor, o Cadastro de Reserva da Ata de Registro de Preços.

14. HOMOLOGAÇÃO

14.1 Não havendo manifestação de recurso, o pregoeiro declarará a proponente vencedora (Beneficiária da Ata de
Registro de Preços) e submeterá o processo à apreciação da autoridade superior, que poderá homologar, revogar ou
anular o procedimento licitatório.

14.2 Ocorrendo a manifestação de interposiçâo de recurso, caberá à autoridade competente a adjudicação e
homologação da licitação.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -

15.1 Homologado o resultado desta licitação, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA convocará os
fornecedores classificados, para assinátura daAta de Registro de Preçds; no prazo de até5 (cinco) dias úteis, podendo
esse prazo ser prorrogado uma vez, por. igual período, quando solicitado pelo.fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração. -

15.2 Arecusa injustificada em assinar a Àtá de Registro de Preços dentro do prazo assinalado noItem anterior, poderá
ensejar a aplicação das penalidades estabelecidas neste edital.

15.3 Éfacultado aPrefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, quando o,convocado não assinar a ata de registro
de preços no prazo e condições estabelecidos neste edital, coriyocar ps licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê-lo em igual prazò e nas mesmaspbndições propostas pelo primeiro classificado.

15.4 Será incluído, na respectiva ata, o registro dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços
Iguais aos do licitante vencedor naseqüência da classificação do certame.

!

15.5 O registro a que se refere o item 15.4 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva no caso de
impossibilidade de atendimento peloprimeiro colocado da ata.

15.6 Se houver mais de um licitante que aceitar cotar os bens ou serviços com preços iguais aos do licitante vencedor,
serão classificados segundo a ordem do último lance apresentado durante afase competitiva.

15.7 Aordem declassificação dos licitantes registrados na ata deverá ser respeitada nas contratações.

15.8 Ao assinar a Ata de Registro de Preços a empresa adjudicatária obriga-se a fornecer os materiais/serviços a ela
adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na proposta
apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do edital.

15.9 Éfacultado a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA, quando o proponente vencedor recusar-se a
assinar aata de registro de preços ou retirar anota de empenho no prazo e nas condições estabelecidas, ou ainda
quando rescindir o contrato por inadimplência, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
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para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar a Ata de Registro de Preços, para
fazê-lo em igual prazo, ou revogar a licitação, independentemente das sanções previstas neste edital e demais normas
pertinentes.

15.10 A Ata de Registro de Preços não obriga a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA a firmar contratação na
quantidade estimada, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição do objeto, obedecida a legislação
pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

16. DAS COMPETÊNCIAS DO ÓRGÃO PARTICIPANTE

16.1 O órgão participante será responsável pela manifestação de Interesse em participar do registro de preços,
providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua-estimativa de consumo, local da entrega dos
produto/serviço, quando couber, crohograma de contratação e respectivas especificações ou termo de referência ou
projeto básico, nos termos da Lei ns 8.666/93 e da Lei ns 10.520/2002, adequado ao registro de preços do qual
pretende fazer parte/devendo ainda:

a) garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam formalizados e aprovados pela autoridade
competente;

b) manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da intenção de Registro de Preços, sua
concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do procedimento licitatório;

c) tomar conhecirnerito da' ata de registros de preços, inclusive de .evéritúais alterações, para o correto
cumprimento de suas disposições; •

d) aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuadona
ata de registro de preços oü do descumprimento das obrigações contratuais', em relação às suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao órgão gerend_ador. • .

17.VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DÉ RREÇÒ "

17.1 Avalidade daAta de Registro de Preços será de 12(doze) meses contínuos, incluídas aseventuais prorrogações.

18. CONTRATAÇÃO ,

18.1 Quando da existência de demanda para o objeto,registrado, a.Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA
convocará o detentor do menor preço registrado para. o iterh demandado para retirada da Nota de Empenho e/ou
assinatura do contrato (Anexo IX), no prazo de 05 (cinco) dias úteis, o'ciual poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado,
aceito pela Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA.

18.2 Arecusa injustificada do fornecedor beneficiário do, registro de preços em retirar a nota de empenho dentro do
prazo estabelecido lhe sujeitará, além das demais penalidades previstas em lei, asdo presente edital.

18.3 A nota de empenho. deyerá ser retirada e/ou o contrato assinado por representante do fornecedor
beneficiário do registro de preços, devidamente habilitado.

18.4 Aretirada da nota de empenho e/ou assinatura do contrato está condicionada à manutenção da regularidade da
habilitação.

18.5 Os contratos decorrentes desta licitação, deverão ser assinados ou as notas de empenho emitidas dentro do prazo
de validade da Ata de Registro de Preços.

18.6 Avigência dos contratos decorrentes desta licitação obedecerão aos termos do Art. 57 da Lei n° 8.666/93.

18.8 Os contratos decorrentes desta licitação poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65, da Lei ns
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8.666/93.

19. GERENCIAMENTO DAATA DE REGISTRO DE PREÇOS

19.1 O gerenciamento da Ata de Registro de Preços, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA, através de servidor designado, competindo-lhe:

a) efetuar controle dos fornecedores, dos preços, dos quantitativos fornecidos e das especificações do produto/serviço
registrado;

b) efetuar os pedidos, juntando aos autos os quantitativos necessários e demais informações necessárias à emissão da
nota de empenho ou contrato se for o caso;

c) notificar a empresa beneficiária da ata, via fax, telefone ou e-mail, para retirada da nota de empenho;

d) observar, durante a vigência da ata, que nas contratações sejam mantidas às condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação,, bem como a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive, solicitar novas certidões ou
documentos vencidos;

e) conduzir eventuais procedimentos adrninistrativos. dé" renegociação de preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;

f) subsidiar a administração nos processos,de aplicação de penalidade, inclusive quanto ao descumprimento de
obrigações pelo fornecedor; . ' . '' . ;

g) coordenar as formalidades e fiscalizar o, cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na
presente Ata.

20.ALTERAÇÕES NA ATA EREVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

20.1 Évedado efetuar acrésclmos.nos quantitativos fixados pela ata de registro depreços.
• . - ''' '

20.2 Os preços registrados poderão ser revistosem decorrência de eventual reduçãodos preços praticadosno mercado
ou de fato que eleve o custo dosserviços pu bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações
junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei n®
8.666/93. ' .

20.3 Quando o preço registrado tornár-se-superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a
Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA convocará os fornecedores para negociarem a redução os preços aos
valores praticados pelo mercado.

I

20.4 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do
compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

20.5Aordem de classificação dos fornecedores que aceitaremreduzir seus preços aosvalores de mercado observará a
classificação original.

20.6 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o
compromisso, a PrefeituraMunicipal de SãoJoão dos Patos/MA poderá;

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de
fornecimento/prestação dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e convocar osdemais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

20.7 Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA deverá proceder à
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revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

20.8 Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e
aquele vigente no mercado à época do registro, momento em que se estabelece a equação econômico-fínanceira.

21. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

21.10 registro do fornecedor será cancelado quando, este:

a) descumprlr as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, quando esse se tornar superior ao praticado no mercado;
d) sofrer sanção prevista nos incisos lilou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93 ou no art. 72 da Lei n2 10.520/02.

21.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses previstas nas alíneas anteriores, será formalizado por despacho do
órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

21.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou
força maior, que prejudique o cumprimento da áta; devidamente comprovados e justificados:

a) por razões de interesse público bu a pedido do fornecedor. ' •>' ,

22. CONDIÇÕES PAFW ENTREGA ERECEBIMENTO DO OBJETO

22.1 Os pedidos dos .produtos/serviços a serem entregues a Prefeitura. Municipal de São João dos Patos/MA, serão
realizados ao longo-da vigência da Ata de-Registro de Preços. As solicitações serão formalizadas e encaminhadas à
Contratada, nos prazos indicados no Termo de Referência —Anexo I, por meio de fax, e-mail, ou outro meio, onde
estarão detalhados os produtos/serviços a serem entregues. • ' •

22.2 As quantidades previstas no Termo de Referência - Anéxo i, sãó estimadas pára o período de validade da Ata de
Registro de Preços, reservando-se a Prefeitura Municipal de São João dos-Patos/MA o direito de adquirir o
quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial. Integrai ou mesmo abster-se de adquirir o objeto.

22.3 O recebimento'do objeto será nós moldesdo Art.73 a 76 da Lei 8.666/93. =

22.4 A Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA rejeitará, no todo ou em parte, os produtos/serviços
entregues em desacordo còm o respectivo Termo de Referência, especificações e condições deste Edital, da proposta
de preços e do contrato.

22.5 O recebimento do objeto não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade civil, nem da étlco-profissional, pela
perfeita execução do contrato.

23. FISCALIZAÇÃO

23.1 Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA, o contrato será fiscalizado pelo CONTRATANTE,
mediante servidor designado pela Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA, designado Gestor daAta e Fiscal do
Contrato.

24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

24.1 Os pagamentos serão efetuados por meio de ordem bancária emitida em nome do proponente vencedor, para
crédito na conta corrente por ele indicada, em moeda corrente nacional, em até 30 (trinta) dias úteis, após a
entrega doproduto/serviço e após entrada no protocolo desta Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA da Nota
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Fiscal devidamente atestada pela Fiscalização;

24.2 Para pagamento, a Beneficiária da Ata/Contratada deverá apresentar Nota Fiscal discrimínativa, devidamente
atestada, acompanhada das certidões negativas do INSS, FGTS, Receita Federal, Estadual e Municipal e CNDT (Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas), e da solicitação de pagamento (Anexo X).

24.3 A nota fiscal em duas vias, acompanhada das certidões negativas e solicitação de pagamento (Anexo X),
deverá ser entregue no setor de protocolo, o qual encaminhará á Secretaria Municipal de Finanças para Juntada ao
processo de contratação juntamente com os documentos relativos ao pagamento.

24.4 O pagamento somente será efetuado após o adimpiemento das obrigações contratuais pertinentes, conforme art.
40, §39, Lei n9 8.666/93.

24.5 Não será efetuado qualquer pagamento à BENEFICIÁRIA DA ATA/CONTRATADA> enquanto houver pendência de
liquidação da obrigação ou inadimplência contratual> inclusive quando for constatada ausência, divergência ou
irregularidade na documentação apresentada pela Contratada. A existência de qualquer pendência incorrerá na
suspensão do prazo de pagamento especificado no item 24.1, até que a Contratada regularize a pendência, não
acarretando qualquer ônus para o CONTRATANTE.

I • i

24.6 A Contratante efetuará a retenção e o recolhimento de tributos, quando a legislação assim exigir.

I .

24.7 Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo CONTRATANTE da fatura apresentada pela BENEFICIÁRIA DA
ATA/CONTRATADA, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária dó respectivo valor, na
qual poderá incidirJuros moratórios à taxa de 7,14% (sete inteiros e quatorze décimos por cento) ao ano, equivalente
ao índice de 0,0001956, "prp rata'dle". , ,

24.8 Caso o pagamento devido seja antecipado pelo CONTRATANTE, o respectivo montante sofrerá desconto
proporcionai, nas mesmas condições estabelecidas no item 24.7.

25. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA

25.1 Além das obrigações previstas no termo dè Referência, Anexo i deste edital, a Prefeitura Municipal de SãoJoão
dos Patos/MA, compromete-se a: ' ' .

25.2 Prestaras informações e os esclarecimentos que venham.a ser solicitados pela beneficiária da Ata de Registro de
Preços; ' .

25.3 Comunicar à beneficiária da Ata de Registro cie Preços qualquer'irregularidade verificada na execução dos
produtos/serviços e interromper imediatamente a ©cecução, sefor õ caso;

25.4 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, jnclusive permitindo
o acesso de empregados, prepostos ou representantes da beneficiária da Ata de Registro de Preços, devidamente
Identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura Municipal deSão João dosPatòs/MA;

25.5 Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/serviços a serem entregues em desacordo com as especificações e
obrigações assumidas pelo fornecedor; •

25.6 Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado e desde que a empresa tenha cumprido com
suas obrigações;

25.7 Notificar a beneficiária da Ata de Registro de Preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de
empenho, a ser repassada via fax, e-mail ou outromeio, ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

25.8 Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços e no
Contrato.

26. DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA
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26.1 Além das obrigações previstas no Termo de Referência, Anexo l deste edital, o fornecedor beneficiário do registro
fica obrigado a:

26.2 Assinar a Ata de Registro de Preços e o Contrato, quando houver, e retirar a respectiva nota de empenho, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

26.3 Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação, e ainda pelos encargos
trabalhistas, previdenclários e obrigações sociais em vigor. Impostos, tributose contribuições, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA;

26.4 Responsabilizar-se por tbdás as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados durante a execução do objeto, ainda
que acontecido em dependência da Prefeitura Municipal de São João dos Patos/MA;

26.5 Providenciar todos os recursos e lnsumos necessários ao perfeito cumprimento do objeto, devendo estar incluídas
no preço proposto .todas as despesas com materiais/serviços, alimentação, equipamento, insumos, mão de obra,
fretes, embalagens, seguros. Impostos, taxas, tarifas," encargos sociais e trabalhistas e demais despesas necessárias à
perfeita execução do contrato; '

26.6 Disponibilizar com antecedência mínirna de 30 minutos, de toda Infraestrütura necessária à entrega dos
produtos/serviços em conforrdidade com a solicitação da Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA, e conforme
estabelecido no Termo de Referência, Anexo 1;

26.7 Entregar os produtos/serviços nas condições, no endereço, prazo e quantidades solicitadas, a contar da
solicitação feita pela PrefeituraMunicipal de SãoJoão dos Patos/MA;

26.8 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de
sua culpa ou dolo quando da entrega dos.produtos/serviços, não'excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo;CONTRATANTE;

26.9 Comunicar à fiscalização do Contratante, por. escrito, quando verificar.quaisquer condições inadequadas à entrega
dos produtos/serviços ou iminência de'fatos que ppssam prejudicar a perfeita' execução do contrato e prestar os
esclarecimentos julgados necessários.- •- •

26.10 Deverá estar apta a fazer subcòntratações.para^atender as necèssidades específicas dos eventos, quando assim
solicitado e autorizado pela Prefeitura Municipal deSão João dos Patos/MA;

26.11 Apresentar para entrega dos produtos/serviços, profissionais capacitados e treinados dentro dos padrões de
qualidade queassegurem a satisfação dos clientes diretos e Indiretos;

26.12 Designar e informar ao Contratante um profissional (Preposto - nome e telefone) para acompanhar e se
responsabilizar pela entrega dos produtos/serviços, oqual reportar-se-á diretamente à Fiscalização contratual;

26.13 Corrigir, alterar e/ou refazer no prazo definido pela FISCALIZAÇÃO os"produtos/serviços que, a juízo desta, não
forem considerados satisfatórios, sem que caiba qualquer acréscimo no preço contratado;

26.14 Substituir imediatamente, qualquer um dos integrantes da equipe de trabalho, em caso de falta, de entrega dos
produtos/serviços em desconformidade com o exigido e/ou se solicitado pela Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA.

26.15 Arcar com as despesas decorrentes de qualquer Infração cometida por seus empregados quando da
execução do objeto contratado;

26.16 Fiscalizar regularmente os seus empregados designados para a execução do objeto para verificar as condições
em que está sendo prestado;
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26.17 Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, Inclusive de acesso às dependências, do
CONTRATANTE;

26.18 Fornecer sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação,
documentação de habilitação e qualificação cujas vaiidades encontrem-se vencidas.

26.19 Atender as instruções, recomendações e determinações da Fiscalização que será exercida pela Prefeitura
Municipal de São João dos Patos/MA.

26.20 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos
produto/serviço, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

27. DO INADIMPLEMENTO ESANÇÕES

27.1. O licitante que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nãò retirar a nota de empenho, não
celebrar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigidapara o certame, ensejar o retardamento de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ouifraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, mediante procedimento
administrativo que lhe assegurará o contraditórioe a ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal oü Municípios e será descrédenciádo no SICAF e/ou Sistema de Cadastro de Fornecedores do
Município, pelo prazo de até 5 (cinco) áhos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações
legais.

27.2. Em caso de inexecução parcial ou total dàs condições fixadas neste edital, erros oü atraso e quaisquer outras
irregularidades não justificadas, poderão seraplicadas isolada ou cumulativamente, garantidos ocontraditório e ampla
defesa, as seguintes penalidades:

27.2.1. Multa de: "

I. 1% (um por cento) por hora sobre o, vàlor-.da Nota de Empenho em caso de atendimento de chamado para
regularização da opèracionalidadé dosistema'de telefonia fixa em prazo superior a 24(vinte e quatro) horas, limitada
a 20 (vinte) horas; contadas da solicitação (charnado). Após a 20^,(vigésima) hora de atraso e a critério da
Administração, poderá configurar, nessa'hipótese, inexecução tptal da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão
unilateral da avença; . i

II. 0,5% (meio por cento) por hora sobre o valor-da Nota de Empenho, em caso de atraso superior a 48 (quarenta e
oito) horas no refazimento de serviços em desconformidade com o exigido ou incompletos, limitada a 24 (vinte e
quatro) horas. Após a 24^ hora de atraso e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de
forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial ou total da obrigação assumida, sem-prejuízo da rescisão
unilateral da avença';

III. 10% (dez por cento) sobre ovalor da contratação, em caso deinexecução parcial.da obrigação assumida;

IV. 10% (dez por cento) sobre ovalor da contratação, em caso deinexecução total da obrigação assumida.

27.3 Asanção de impedimento do direito de licitar ou contratar com o Município poderá ser aplicada ao fornecedor
juntamente com ade muita. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não excluí asdemais.

27.4 Objetivando evitar dano ao Erário, aAdministração poderá adotar medida cautelar suspendendo o pagamento à
Contratada na proporção de eventual multa aser aplicada após acondenação em regular processo administrativo.
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27.5 As multas previstas neste Editalserão descontadas após regular processo administrativo dos pagamentos devidos
pela Administração.

27.6 Se não restarem pendentes valores a serem pagos ao fornecedor ou se os valores das multas forem superiores
aos pagamentosdevidos, fica o FORNECEDOR ou ADJUCATÁRIO obrigado a recolher a importância devida no prazo de
15 (quinze) dias, a partir do recebimento da notificação, através do DARE, devendo ser apresentado o comprovante de
pagamento a esta Administração, sob pena de cobrança judicial.

27.7 Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições
especificados no § 1® do art. 57 da Lei 8.666/93, sendo considerados injustificados os atrasos não precedidos da
competente prorrogação. _

27.8 A solicitação de prorrogação, com sua justificativa, deverá ser formulada por escrito e encaminhada com
antecedência mínima de 01 (um) dia do venciniento, anexando-se documento comprobatórío do alegado pela
Contratada.

27.9 A aplicação das penalidades será precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa e contraditório por
parte da CONTRATADA, na forma da lei.

27.10 As sanções descritas neste item também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva que, convocados,
não honrarem o corhpromissoassumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela administração pública.

27.11 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de impedimento dó direito de licitar, o
licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem. prejuízo das multas previstas no Edital e das demais
cominações legais. - .

28. DISPOSIÇÕES GERAIS „ .. '

28.1 O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da F^refeitura Municipal de
SãoJoão dos Patos/MA ou, ainda/dé pessoas.físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.

28.2 Na contagem dos prazos estabelecidos neste editai e seus anexos, ,excl.uir-se-á o dia do Início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem'òs prazos erh dias de expediente desta Prefeitura Municipal de São João dos
Patos/MA. , , .

28.3 O pregoeiro ou a Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação vigente e a lisura desta licitação, reservando-se o
direito de promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a Instrução do processo, em qualquerfase
da licitação, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constarno ato da sessão pública.

28.4 As normas que disciplinam este Pregão serâò sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
proponentes, desde que não comprometam o interesseda Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

28.5 Em caso de discrepância entre os anexose o Editai prevalecerá a redação deste.

28.6 O Beneficiário do Registro deverá manter atualizados, durante toda a validade a Ata, todos os seus dados, como
representantes, endereço, telefone, e-mail, etc. sob pena de, não sendo devidamente informado a Prefeitura
Municipal de SãoJoão dos Patos/MA, as notificações/comunicações serem consideradas efetivamente realizadas.

28.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer
meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico da
Prefeitura Municipal de SãoJoão dos Patos/MA ou no Diário Oficiai do Estado do Maranhão.

28.8 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data
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marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

28.9 Os casos omissos serão decididos pelo pregoeiro em conformidade com as disposições constantes das Leis no
preâmbulo deste edital e demais normas pertinentes.

28.10 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de São João dos
Patos - MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

28.11 A homologação do resultado desta licitação não implicaráem direito à contratação.

28.12 São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:

Termo de Referência

Modelo de carta credencial

Modelo de Declaraçãode Enquadramento corno MIcroempresa ou Empresa de Pequeno Porte
Declaraçãode cumprimento dos requisitos de habilitação
Modelo de proposta de preços
Modejo de Declaraçãode cumprimento.do IncisoXXXÍll do"art.72, CF/88
Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos da habilitação .
Minuta da Ata de Registro de Preços ,
Minuta do Contrato. . " . ' •

Modelo de solicitação de pagamento
Modelo de declaração de opção pelo SIMPLES-•
Recibo'de retimda de edital • -

Anexo i

Anexo 11

Anexo III

Anexo IV

Anexo V

Anexo VI

Anexo VII

Anexo VIII

Anexo IX

Anexo X

Anexo XI

Anexo XI]

São João dos Patos - MÃ, 03de março de'2021.

. Thuany Costa de Sá Gomes
Secretária Municipal de Administração

: Portaria n2 001/2021
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1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as
necessidades do Município de São João dos Patos/MA, para o exercício de 2021, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste instrumento:

ITENS DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME E EPP

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT V. UNIT. V. TOTAL

1

ARCONDICIONADO SPLIT DE12.000 BTU'S (VOLTS) 220 V.: OescriçSoTécnica:
Ar Condicionado Corrente elétrica de refrigeração (ámperes)3.2. Eficiência
energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W)675. Ciciofrio, vazão
de ar (mVh)7.1. Gás refrigerante R-22.Classificação energética (INMETRO) A.
Tipo do condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2.
Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano.
Nível de ruido interno 37/33/29. Nívei de ruído externo 51. Cor da
evaporadora branco, timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sieep sim,
swíng, turbo, filtro anti-bactéria, desumldificação, proteção ànti-çorrosão.
Controleda direção do ar (Esquerda- Òireita)-Manual

UNID 26 RS 2.183,57 RS56.772,82

2

AR CONDICIONADO SPLIT DE18.000 BTU'S VOLTS) 220 V. Descrição Técnica:
Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2i Eficiência energética EER
(W/W)3.24.Potência de refrigeração (W) 675. Ciclo Fr\6, vazão de ár (mVh)7.1.
Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do
condensador horizontal. Consumo, ^de energia procel (kWh/mês)*14,2.
Controle da direção do ar (Para cima • Para baixo) Automático. Garantia 1 ano.
Nível de ruído Interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da
evaporadora branco. TImer sim. Regula velocidade"de ventilação sim. Sieep
sim, swing, turbo, filtro antl-bactérla, desumldificação,proteção antl-corrosão.
Controle da direção do ar (Esquerda - DireitaJ-Manual.

UND 6 •RS 2.863,89 RS17.183,34

3

AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S. Descrição Técnica: Aiimentação
(volts) 220 V. Corrente elétrica de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência
energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W)675. Ciclo frio, vazão
de ar (mVh)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A.
Tipodo condensador horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2.'
Controle da direção do ar (Para cima - Para baixò) Automático. Garantia 1 ano.
Nível de ruído Interno 37/33/29. Nível de' ruído externo 51. Cor da
evaporadora branco. Timersim, regulavélocidáde de ventilação sim, sieep sim,
swIng, turbo, filtro anti-bactéria, desumldificação, proteção antl-corrosão.
Controle da direção do ar (Esquerda - Direlta)-Manual.

UND 15 RS 1.800,64 RS 27.009,60

4

ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS. Descrição Técnica: Armário Fechado
para guardar utensílios de cozinha - Armário Duplo.com Paneleiro duplo
Material: Estrutura aço; Revestimento - Portas com isolamento acústico,,
puxadores com acabamento metalizado em UV e pés.com sapata metaiizada.
Quantidade de portas: 05 portas. Prateleiras: 03 prateieiras. Tampo; Em
laminado plástico (fórmica) brilhantecom borda arredondada (post forming).
Fórmica resistente à riscos e abrasão de produtos de limpeza. Dobradiças: de
pressão. Puxadores; com acabamento metalizado em UV. Mais resistência.
Pés: Em pollestireno de alto Impacto (PS) com acabamento liso e sapata
plástica cromada. Reguláveis, com colocação manual por encaixe.

UND 10 - RS1.110,89 RS 11.108,90

5
ARMÁRIO DE MADEIRA (TIPO MDF) Descrição Técnica: Armário De Madeira
para escritório com 2 portas com chave tamanho 0,72 x0,43 x 91 UND 10 RS 743,02 RS7.430,20

6

ARMÁRIO EM AÇO. Descrição Técnica: Armário emaço montável com 2portas
de abrir com reforços internos, puxadorna própria porta no sentido vertical
com sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras,com 1 prateleira
fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com
chaves. Capacidade:20 kg por prateleira. Dimensões:1,95 x 0,90 x 0,40 cm

UND 14 RS 723,43 RS10.128,02
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7

ARMÁRIO EXECUTIVO DE MADEIRA (TIPO MDF). Descrição Técnica: Armário
material MDF ou MDP 15mm, 2 portas, 4 prateleiras puxador cromado,
revestimento em laminado madeira ou melamina, tratamento superficial
envernizado, comprimento 90cm X altural60cm X profundidade 45cm, com
fechadura superior e chaves, cor a escolha do contratante

UND 12 R$ 875,60 RS 10.507,20

8

ARMÁRIO VITRINE DUAS PORTAS PARA MEDICAMENTOS CONSULTÓRIO.
Descrição Técnica. Armário Vitrine Material Estrutura em chapa de aço,
acabamento em pintura epóxijDimensões totais: 650 mm x 400 mm x 1500
mm (CXLXA);Dlmensões armário vitrine piso: 650 mm x 400 mm x 1400 mm
(CXLxA);Portas e laterais: Vidro3 mm;Fechadura: Cilíndrico tipo Yaie;Armário
vitrine opcional: Vidro fume e adição de prateleiras;(jarantia: Doze meses para
defeitos de fabricação.

UND 12 RS1.350,98 RS 16.211,76

9

ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. Descrição
Técnica; Arquivo De Aço Com 4 tamànho"ofício Porta-etiqueta e püxadores
estampados nas gavetas: püxadores com acabamento em PVC nas cores cristal
ou grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das
gavetas e sistema de deslizamento das gavetas em patins de nylon:
confeccionado em chapa de aço nfl 16 coluna na 18 gaveta na 24 tampo e na 26
corpo, capacidade de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg.

UND 15 RS788,76 RS 11.831,40

10

BALANÇA DE COZINHA DIGITAL DescriçãoTécnica: Capacidade: 40KG.Divisão:
2G. Corpo em Plástico ABS Injetado. Prato Inoxidável. Display LCD com
Iluminaçãoverde. Display duplo (para vendedor e clie'nte)^ Teclado 24 Teclas.
Painel Aprova de Respingo. Indicador de bateria baixa Indicador de bateria
carregando. Bi-voit(110v-220v). Bateria Recarregável

UND 10 RS832,59 RS8.325,90

11

BALANÇA INDUSTRIAL MECÂNICA 300KG COM TRENA. Descrição Técnica:
balança mecânica, com trena. Características adicionais: balança industrial
mecânica de plataforma para pesagem de alimentos, capacidade máxima
300kg, com rodas para movimentação. Fabricada em aço carbono sae 1020 e
com uma célulade carga mecânica conectada à régua de peso. Precisão: 100
gramas. Plataforma: 39 x 56 cm. Produto deve ser certificado pelo IREM e
INMETRÜ.

UND 5 RS 2.409,60 RS12.048,00

12

BEBEDOURO GELA ÁGUA: Descrição Técnica: Diferenciais: Água natural e
gelada. Bandeja removível: para esvaziar ou higlenizar, Design. compact,
Nanotecnologla: inibe a proliferação de micro-organismos. Eficiência
energética. Grau dèProteção: IPX4, Tensão Nominal (V): 220, Amperagem (A):
1,5 / 0,7. Potência (W): 90,0. Freqüência - Mercado Nacional (Hz): 60.
Consumo de Energia (kWh/mêsl: 12. Eficiência Energética(kw/i )•0,07

UND 10 RS806,42 RS8.064,20

13

BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS. Descrição Técnica: Bebedouro
Industriai 3 Torneiras Inqx C/ Filtro Capacidade de 100 Litros no reservatório.
Refrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água
frontal emchapa de açoinox com dreno. Com revestimento externo emchapa
de aço inox. solamento térmico injetado em poliuretano expandido.
Serpentina internaemaçoinox 304.Bola pararegulagem do nível de água.Gás
ecológico R 134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou" 220v. Unidade
condensadora de 1/5 HP. Tomada de 3 pinos. Baixo consumo de energia.
Regulagem da temperatura dá água.

UND 10 RS 2.189,69 R$21.896,90

14

BIRÔ DE 02 GAVETAS: Descrição Técnica: Mesa escritório, material estrutura
aço industrial, revestimento tampo laminado meiamínicó, cor tampo ovo,
padrão acabamento estrutura pintura, quantidade gavetas 3 un, largura 1,20
m, profundidade 0,80 m, altura 0,74 m, tipo gavetas com chave

UND 20 R$544,75 RS 10.895,00

15
CADEIRA COM BASE FIXA. Descrição Técnica:Cadeira Com Encosto EAssento
Estofado. UNO 14 RS177,58 RS 2.486,12
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CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇO. DescriçSo Técnica: Poltrona modelo
presidente Giratória Com Espaldar Alto, Possui Assento E Encosto Em
Compensado Moldado Anatomicamente Com Espessura De 14mm Interligados
Por Lâmina De Metal Com llQmm De Largura Por 5mm De Espessura Com
Nervura De Reforço, Fixado Através De Porca Garra, Estofado Em Espuma
Moldado De Polluretano Injetado, Densidade 55kg/M2, Espessura De 65mm
No Assento, 50mm No Centro Do Encosto E 95mm Na Area Lateral Do Apoio
Lombar, Revestido Por Tecido Cor Crepe Azul Na Composição Polipropileno
63%, Poiléster 37%, Trama 8, Urdume 18 Fios Por Cm', Peso 0,408 Por Metro
Linear E Revestimento Em Resina Látex. Contra Encosto Revestido Em Vinil

Preto E Bordas Protegidas Por Pvc Tipo 'S". A Cadeira Possui Braços reguláveis.
Injetados Em Integrai Skln Com Estrutura Interna De Aço. Base Giratória Com
Sistema De Reguiagem À Gás ESistema De Reclinaçâo Tipo "Relax", Patas Em
Estrutura Metálica E Capa Plástica, Com Rodízios Duplos. Dimensões: Assento
aproximadamente 0,48 X 0,48 Mts (Largura X Profundidade) Encosto de
aproximadamente 0,70 X0,48 Mts (altura Xlargura)
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA. Descriçâo Técnica Cadeira Mocho aito
secretária. Base giratória com encosto e reguiagem de altura a gás; assento e
encosto com espuma. Estrutura da base na cor preta. Cor do encosto e
assento: azul escuro oü preto. Material: Estofado em Courvim. Dimensões
aproximadas do produto: 55 x 65 cm (L x P). Peso suportado:
aproximadamente 120 Kg. Constituído de 5 rodlzios.^Estrutura em aço. Altura
Máxima do Assento ao piso: aproximadamente 52 cm. Altura Mfnlma'do
Assento ao piso: aproximadamente 42 cm. Altura Encosto: aproximadamente
29cm. Largura Encosto: aproximadamente^ 37cm. Diâmetro Assento:
aproximadamente 38cm. Elevação do assento acionada através de alavanca
lateral.

CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO. Descrição Técnica: Cadeira Plástica Com
Braço confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado:
2,5 kg. Suporta'até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas:
79cmX56cmx42 cm (Altura, largura e profundidade). Pode havervariação de,
no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas.
Seja certificada'por entidade reconhecida pelo INMETRO. Empilhamento: 30
peças. Garantia mlnima.de 12 meses NBR 14776:2013. UND 711MARCATibap
CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO. Descrição Técnica: Cadeira Plástica Sem
Braço confeccionada em polipropileno (PVC). Cor: Branca. Peso aproximado:
2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas:
86cm X39cm 40cm. Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cehto)
em todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por .entidade
reconhecida pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. NBR14776 2013.,
CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COMPLETA.,Descrição Técnica: Conjunto de
caixa acústica, caixa de som amplificada com500wde potêncla,'lmpedância de
saída: 4 ohms iluminação frontal, com bluetooth e rádio fm, composIção:2
caixas de som,cpntrole remoto,l microfone c/ fio, 1 microfone"s/ fio,cabb de
alimentação, alto-falantes de 12", 3 tweeters piezelétrlcos, por caixa de,som,
controles de volume Independente, resp.freq.: 63hz''16khz, controles de grave
e agudo, equalfzador, karaokê,dimensões aprox. Das caixas: 77 x 42 x
70cm(axtxp), entrad3s:2 p/ microfone, 1 p/guitarra, 1 rca(aparelhos não
amplificados), 1 usb e 1 p/ cartão sd/mmc, bivoit chaveado, com prazo de
garantia de no mínimo6(seis)meses e manual em português.
CAIXA TÉRMICA 15 LITROS. Deacrição Técnica: Caixa térmica super prática,
leve, resistente e fácil "de limpar. Possui tampa reversível, funcionando
também como bandeja. Camada Interna fabricada com polluretano, que
conserva a temperatura por mais tempo. Capacidade em Litros; 15
LItros.ComprImento: 38 cm,Largura; 27 cm. Altura: 29 cm. Peso: 2,200 Kg
CÂMÊRA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Descrição Técnica: Câmera digital de 20.1
megapixels, sensor: super had ccd, zoom óptico: 35X,zoom digital: 50X,tela:
3.0- Icd tft - clear photo Icd, memória interna: aproximadamente 55 MB,
memóriaexpansível por cartões: até 64QB, cartões de memória compatíveis:
memorystickduo, memory stickpro duo, memory stickpro duo(hIgh speed),
memory stick pro-hg duo, cartão de memória sd, cartão de memória sdhc,
cartão de memória sdxc, detecção de faces, disparo por sorriso, macro, foto
panorârhica, fotos seqüenciais, redutor de olhos vermelhos, resolução de
vídeo: hd (1280 x720fine) / hd (1280 x 720standard) / vga(640 x 480) todas
com áudio, abertura: f 3.0 (w)• 5.9 (t), tímer: off /10 segundos / 2 segundos /

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

12

. 30

400

650

15

unicefía?

R$ 851,06 RS 10.212,72

RS 419,68 RS 12.590,40

RS 63,70 RS 25.480,00

RS 47,95 RS31.167,50

R$977,32 RS7.818,56

RS83,89 RS1.258,35

RS954,03 RS1.908,05
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auto-retrato (1 pessoa) / auto-retrato (2 pessoas).

23

CARRO DE CURATIVO. DescriçSoTécnica: 0 Carro Curativo com Balde e Baciaé
construído com armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço
esmaltada, pés, varandas e suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 03
polegadas. Acompanha 01 balde em alumínio polido e 01 bacia inoxidável.
Pintura epóxi, 4 Rodíziosde 03 polegadas. Tampo e prateleira em chapa 75 x
45 cm. Estrutura em tubos redondos. Cor: Branca

Und 3 R$ 2.231,94 RS 6.695,82

24

ClIMATIZADOR COM NÉVOA DE ÁGUA PEDESTAL DE 100 LITROS: Descrição
Técnica: Alcance Frontal: 25m Ruído: 74dB. Consumo: 460W. Voltagem: 220V.
Fornecimento de água: Reservatório de 80 ou 100 litros. Dimensões
(LXAXP): 735x841x406mm. Peso:21,6Kg. Fluxo de Ar: IS.OOOm». Garantia: 1
ano. Regulador de névoa. Garantia: 1 ano.

Und 4 RS 2.218,03 RS8.872,12

25

CONGELADOR 200 LITROS. Descrição Técnica: Freezer Horizontal, com uma
tampa, dreno frontal, capacidade de-no mínimo-200 litros: sistema degelo
automático, corbranca oú inox, temperatura operação dè 0 "ca -25"c,tensão
alimentação IIOV, características adicionais 04 pés com rodízio. Classificação
Energética Classe Á.. Manual em português e demais dispositivos necessários
para a perfeita instalação e uso do aparejho e garantia mínima de fábrica de
Ol(um) ano.

UND 2 RS 2.047,30 RS 4.094,60

26

CONGELADOR 300 LITROS. Descrição Técnica: Freezer Horizontal, 01 porta,
caixa interna em aço zincado, frost free, dreno de degelo frontal; fechadura
com chave auto expulsiva; sistema dupla função (freezer e coríservádor);'de 0
a -25 c. Pés nivéladores; capacidade de armazenamento míninio de 300 litros;
base/suporte Interno para empilhar os materiais e evitar~à obstrução da saída
de água.cor branca; 220 v (ou bivolt).''

UND 4 RS 2.674,64 RS 10.698,56

27

CONGELADOR 400 LITROS - 2 PORTAS. Descrição Técníca: Freezer horizontal
Freezer horizontal Capacidade mínima 400 Litros - 2 Portas - Tampa
balanceada: Leve para abrir, resistente e segura pára vedar. • Puxador
ergonômico com fechadura de segurança: Desing ergonômico que facilita a
abertura e o fechamento da tampa, permitindo o encaixe perfeito da mão.
Gaveta removível: Facilitaa limpeza do equipamento e a remoção das sujeiras
mais difíceis. Rodízios reforçados: Melhor locomoção por muito mais tempo.
Base da unidade de refrigeração removível: Facilita a limpeza e manutenção de
todo 0 sistema'de refrigeração, Dreno'frontal: Dispensa o deslocamento.do
equipamento pára desgelo. - Portas;'02 portas. • Capacidade mínima aprbx..
Bruta: 400 L.- Tensão / Freqüência: 115 V. e 127 V / 60 Hz ou 220 V / 50 Hze
60 Hz. - Rodízios: 4, simples. Termostato "Ajustável. - Tipo de Abertura:
Basculante. • Tipo dè Isolação: Poliuretano. Tipo de Pintura: Poliéster., Cor:'
Branca-Garantia: 02 anos ' ,. •- .. .

UND 4 RS 2.870,52 RS11.482,08

28

CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL 201 A 225, Descrição Técnfca:
Congelador, com uma tampa, dreno frontal, capacidade 201 a 225' litros.
Classificação de eficiência energética, nível "A" emitido pelo programa
Brasileiro de Etiquetagerh -PBE do Instituto Nãcional de Metrologia.
Normalização e Qualidade Industrial-INMETRÒ. Cor branca. Tensão 220 V.
Garantia mínima de 12 meses.

UND 3 RS 2.373,38 RS7.120,14

29

CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL 275 A 310: Descrição Técnica
Congelador com uma tampa, dreno frontal, capacidade 275 a 310 litros.
Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa
Brasileiro de Etiquetagem-PBE do instituto Nacional de Metrologia,
Normalização e Quáiidade Industrial-INMETRO. Cor branca.Ttensão 220 V.
Garantia mínima de 12 meses „

UND 3 RS 2.918,23 RS8.754,69

30

ESTANTE DE AÇO. Descrição Técnica: Estante De Aço Multi-uso 40cm 5
Prateleiras 30kg/ Supreme Cor Cinza. Estante de Aço40cm com 5 Prateleiras
Reguláveis. Suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 150 kg no total.
Espessura: Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas: altura
1830mm X largura 920mm x profundidade 400mm. Prateleiras com 3 dobras
nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com
fostatização.

UND 40 RS 246,58 RS9.863,20

31

FOGAO 4 BOCAS. Descrição Técnica: em inox. Material: Bocas esmaltadas;
Grades, arame arredondado; Laterais em aço pintado: Puxador em aço com
Isolamento térmico; Tampa de vidro temperado; Queimadores selador;
Sobretampa nos queimadores, aço esmaltado. Tipo de queimadores: 03 Seml-
rápoldo; 1.800 Watts; 01 Rápido - 2.400 Watts; Forno 2.400 Watts. Tipo de

UND 6 RS576,09 RS 3.456,54
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aquecimento: Automático. Garantia de 12 meses. Cor branca.

32

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA COM FORNO.. Descrição Técnica fogãoindustriai
especificações mínimas: 6 bocas 109 iítros com acendimento manual e 6
queimadores dupia chama (mais potentes) de diâmetro 200 mm. Puxador
ergonômico na porta do forno, espaihadores e bases dos queimadores de ferro
fundido, mesa de aço carbono, trempe de ferro fundido 40x40cm e bandeja
coletora de resíduos abaixo dos queimadores. Registros de gás com manípuios
expostos e forno em esmalte. Travamento mecânico na porta do forno, 1
prateleira removível e regulável e 4 pés fixos. Dimensões aproximadas do
produto: largura 140 cm, altura 84 cm, profundidade 108 cm.

UND 10 R$ 2,094,99 R$ 20.949,90

33

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCA COM FORNO. Descrição Técnica: fogãoIndustriai
4 bocas com forno, grelhas em ferro fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no
modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira (borboleta),
bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epõxl de alta
resistência, chapa em ãço carbono, altura 82,00 cm, largura 73,00 cm,
profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg

UND 5 R$ 1.608,56 RS8.042,80

34

FRAQMENTADORA PAPEL 25 LITROS. Descrição Técnica: fragmentadora de
papel; - deve fragmentar papel, cd/dvd, cartão de crédito e grampos; - chave
liga / desliga /reversão; - acionamentoautomáticoao Inserir o objeto, e pausa
automática após a fragmentação; • capacidade de fragmentação mínima: 12
folhas a4 (75g/m*) por vez; - com cesto de capacidade mínima de 25 litros; -
nível de ruído máximo: 65 db (a), conforme nbr 10152; - corte em partícula de
no máximo 320 mm2, conforme norma din 66,399; - tempo de funcionamento
contínuo mínimo:3 minutos; - potência mínima'de 230 watts; - largura mínima
da fenda para fragmentação: 225 mm; - velocidade mínima de fragmentação:
1,5 metros/minuto; - tensão: 220v. - garantia; 12 meses. - modelo referência :
elgin fc 7150c, aurora aslSOOcd, jinpex jp 822 c, menno secreta 15^ e menno
secreta 15c.

UND 4 R$ 744,36 R$ 2.977,44

35

FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 L. Descrição Técnica: Freezer
Horizontal (Dupla Ação) 2 Tampas 439 Litros, Capacidade Líquida (L): 439
Capacidade Bruta (L): 500, Dimensões AxLxP (cm): 93,70 x 135,40 x 65,00 Peso
Líquido(kg):76 Peso Bruto (kg):78,84 Freqüência (Hz):60

UND 2 R$3.521,57 RS7.043,14

36

GELADEIRA 300 LITROS. Descrição Técnica: Refrigerador 300 Litros 1 Porta
Frost Free Classe A. Descrição Técnica:Tipo de degelo Frpst Free, Controle de.
temperatura. Pés niveladores, Capacidade geladeira 253 litros. Capacidade
freezer 47 litros. Capacidade total de armazenamento 300 litros. Classificação
energética A. Dimensões: Altura: 153,9 cm. Largura: 61,6 cm Profundidade:
69,1 cm. Peso: 48 kg

UND 6 R$ 3.483,49 RS 20.900,94

37

LIQÜIDIFICADOR DOMÉSTICO. Descrição Técnica: Liqüidificador Capacidade
mínima: 2 L. Material do Copo: Em acrílico resistente è de fácil limpeza. Ò5
velocidades. Com função pulsar. Lâmina de aço inoxidável. Potência mínima de
900 W. Voltagém: 220 V. Assistência técnica: Autorizada do fabricante,
permanente no Estado de Goiás. Garantia mínima do fabricante de 12 meses

UND 8 R$ 239,58 RS 1.916,64

38

LIQÜIDIFICADOR INDUSTRIAL. Descrição Técnica: Copo em inox com
capacidade de <2 litros.. Durabilidade e higiene. 25.000 RPM vazio. Alta
performance. Combotão pulsar que facilita a trituração com frutas congeladas
e/ou pedras de gelo. 220 vou bivolt. Garantia de 12 meses.

UND 6 R$ 851,40 RS5.108,40

39

LIXEIRA EM AÇO. Descrição Técnica: Lixeira Inoxidavei Capacidade 30 Litros.
Descrição Técnica: Lixeira de aço Material inox Capacidade de 30 Litros, Possui
pedal, Batente removível.Dimensões Largura: 32,00 cm. Profundidade: 39,00
cm. Altura: 66,90 cm,-Peso, 3,9 kgi cesto Interno removível e tampa com
acionamento por meio de pedal.

UND 20 R$ 169,38 RS3.387,60

40

LIXEIRA SELETIVA. Descrição Técnica: Lixeira com suporte em aço, com 5
lixeiras de 50 litros cada. As cores devem observar os padrões da coleta
seletiva previstos na Resolução CONAMA nfi 275/2001. Dimensões
aproximadas: 430x2040x1100 mm. Material das lixeiras: Poiietileno de alta
densidade. Material do suporte: Aço 101/20 com pintura na cor preta ou
prata.

UND 40 R$ 681,89 RS 27.275,60
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L0N6ARINA DE S LUGARES. Descrição Técnica: Longarina com 05 lugares:
modelo cadeira, concha dupla;; sem braços; assento e encosto em
polipropileno com polímero; medindo o assento (45 iarg. x 40 prof.) cm e
encosto (46 Iarg. x 32alt.) cm; na cor azul; estrutura em aço tubular, assento e
encosto acoplado a estrutura por abraçadeira de aço; chapa com espessura
mínima de l,6mm; pintura eletrostática em tinta epóxl pó; na cor preta, com
sapatas reguláveis; fabricada de acordo com a legislação vigente; garantia
mínima de 01 ano;.excIusivamente às microempresas-me e empresas de
pequeno porte- epp - cota reservada

LONGARíNA EXECUTIVA 3 LUGARES PRETA. Descrição Técnica: Longarina de 3
lugares, sem braço, assento, cores variáveis. Fabricada polipropileno moldada
anatomicamente, estruturada em ferro. Materiais Resistentes De Alta

Qualidade, Dimensão Do Produto: 82 X 150 X 56 Cm (Altura X Largura X
Comprimento), Peso: 15 Kg

MESA DE FÓRMICA. Mesasecretáriacom as seguintes especificações mínimas
e dimensões aproximadas: 03 gavetas estrutura em Metalon reveste fórmica,
com as seguintes dimensões aproximadas: 120 cm x 60 cm x 74 cm. Cor azul.

Medidas com margem de 2mm. Garantia contra eventuais defeitos e/ou vícios
de fabricação pelo período mínimode 12 meses a contar da entrega

MESA DE PROFESSOR: Descrição Técnica: Mesa/birõ para professor com 2
gavetas e cadeira estofada- descrição: mesa em mdp de alta qualidade com

perfil ergosoft em pvc. Duas gavetas com fechadura, acompanha chave
reserva. Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó e pés nivelados.
Material: mdp/aço - cor: azul platina; pés quantidade: 2 pés nivelados; gavetas:
2; altura: 75cm; largura: 120cm; profundidade: 60cm. Acompanha cadeira
estofada na cor preto.

MESA E CADEIRAS. Descrição Técnica: Conjunto de mesa e cadeiras para
cozinha. As cadeiras e mesas possuem estrutura em aço com tratamento anti-
corrosivo. Ao todo são 4 cadeiras com encosto, e o tampo da mesa em granito
é removível 70 x 70.

MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 14 LUGARES. DescriçãoTécnica:Mesa de reunião
seml-ovai dimensões: ipa 3000xl200x740mm composta por: tampo
constituído em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que
acompanha todo o contorno do tampo na cor branco é de pp 3 mm e nas
demais cores é de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-
meit, com raio mínimo de 2,5 mm. 02- painéis frontais em madeira mdp de 15
mm de espessura, revestida em laminado'melamínico de baixa pressão
texturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamênto na cor
branco pp 0,7 mm e nas demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema holtmelt. Painel frontal fixado aos pés laterais da mesa,-
com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchas em nylon. 02- pés painel em
mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa
pressão texturizado em ambas as faces, bordas com acabamento na cor
branco pp 0,7 mm e nas demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema hoit-melt. Pés contem sapatas reguláveis em pvc rígido
com diâmetro de 22 mm, cuja função será contornar eventuais desníveis de
piso.

MICROFONE COM FIO. Descrição Técnica: Microfone de mão com fio •
Unidirecionai Cardióide. « Projetado para uso vocal ao vivo ou Estúdio. •
Resposta Vocal adaptada ao padrão Mundial. • Filtro Pop de Vento embutido,
altamente eficaz, que minimiza o ruído de vento e respiração. • Captação
Cardióide padrão, que isola a fonte principal de som, minimiza ruído de fundo
indesejado. • Construção robusta com Globo em aço. • Performance
consistente tanto ao ar livre como em lugares fechados. Características: •
TIPO: Dinâmico • RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 50 a 15.000 hz • PADRÃO
POLAR: Unidirecionai (Cardióide) • SENSIBILIDADE: -70 DBV / PA (1.85 MV) •
IMPEDÂNCIA: Impedância nominal é de 150 OHMS (300 OHMS Reais) para
conexão a entradas de microfone de baixa impedância • Cortes Sistemas
Shock-Mount pneumático para baixo ruído • Chave On/Off • CONECTOR: XLR
Macho (3 Pinos) • PINTURA ESMALTADA EM METAL FUNDIDO: Preto, globo de
aço • ACOMPANHA: 1 Microfone, 1 Cabo de áudio, 1 Cachimbo, 1 bolsa •
ACESSÓRIOS: 5 metros de cabo (PIO/XLR)

und

und

UND

UND

UND

UND

UND
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unicef<SJ

RS 851,50 RS 11.921,00

RS 752.12 RS 9.025,44

R$ 643,14 RS 9.647,10

RS 803,06 RS12.045,90

RS825,67 RS8.256,70

R$ 2.006,55 R$ 6.019,65

RS515,65 RS3,609,55
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MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF LAPEU + AURICULAR. Descrição Técnica;
Receptor BU16: Freqüência de operação: UHFFixa (640 ~ 690) Mhz. Modo de
oscilação: Cristal de quarzo. Distância de operação: Até 80 Metros, Duas saídas
XLR balanceadas Individuais. Uma saída PIO Mix output (Duas saídas juntas).
Ajustes de volume Individuais LEDs de RF e AF. Dynamic Range:>95dB,
THD<1%, SNR:>90dB, Resposta em freqüência: 50H2-17Khz (±3dB),
Alimentação: Fonte 12V(Inclusa), Dimensões: 212x155x44 (mm). Peso: 335 (g).
Transmissor Ul:, Leve e compacto. Alimentação: 2 Pilhas AA1.5V, Distância de
operação; Até 80 Metros, Ajuste de volume. LED de pilha fraca. Chave:
ON/OFF/MUDO. Duração da pilha: 6 ~ 10 horas. Potência de transmissão:
15mW. Dimensões: 177x63x26 (mm). Peso: 71 (g). Microfone. Auricular:
Fabricado em Metal. Som limpo e detalhado. Resposta em freqüência:
50hz"'17Khz (±3dB). Captação: Dinâmica Unidireclonal. Conector: MInl XLR.
Microfone Lapela: Fabricado em metal. Ajuste preciso e formato, discreto.
Resposta em freqüência: 50hz''17 Khz .(±3dB. Captação: Cardioide
unidireclonal. Conector: Mini XLR. Estojo: Dimensões: 428x317x99 (mm) Peso:
1,7 (Kg). Itens Inclusos: Ix Receptor BU16.2x Transmissores Ul. 2x Microfones
Lapela. 2x Microfones Auriculares. Ix Fonte bivolt padrão Brasil. Ix Cabo
PlOxPlO (1 Metro). 4x Pilhas AA 1.5V (Não recarregávels). Ix Manual em
português. Ix Estojo plástico
MICROFONE SEM FIO. Descrição Técnica: Microfone, Saídas de áudio PIO e
XLR com ganho ajustável; Alimentação da base por fonte externa homologada
pela Anatel, 110/220 Volts; Alimentação do microfone por 2 pilhas AA com
mínimo de 8 horas de uso contínuo; Freqüência de operação de 900MHz
multicanal com configuração automática; Transmissão e recepção por sinal
digital de 24bits/48kHz; Alcance mínimo de 50 metros; Compatibilidade para
até 5 sistemas em uso simultâneo;.Microfone com cápsula dinâmica (bobina
móvel) e padrão polar cardioide; Faixa mínima de resposta de freqüência de
60Hz a 15 kHz; Distorção Harmônica Total menor que 0,05%; Faixa dinâmica
maior que lOOdB; .Chave liga/desliga e chave mute no, microfone; LEDs
indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria no microfone.
PROJETOR DE MULTIMÍDIA - DATA SHOW, 3300ANSI LUMEN - PROJETOR DE
MULTIMÍDIA, Sistema de projeção: Modo de projeção: Frontal/Traseiro / Teto.
LCD Screen: 0,55 polegadas (D7). Método de Projeção: Matriz Ativa TFT de
Polissilício. Número de pixels: 480.000pixels (800x 60Ó) x 3. Brilho em cores -
SAída de luz colorida: 3300 lumens. Brilho em Branco - Saída de luz branca:
3300 lumens.Razão de aspetto: 4:3. Resolução nativa: SVSA.Tipo de lâmpada
210W UME. Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Norrhal);
Horizontal: -309 + gofl; Vertical:-309 + goe. Razãode contraste: Até 15,001:1.
Reprodução de cor; Até 1 bilhão de cores. Dimensões: 302 x 82 x 237 mm.
Peso: 2,5 Kg. Segurança: Trava Kenigston,Trava de segurança.
PÚLPITO PORTÁTIL. ". Descrição Técnica: Púlpito portátil. Púlpito em acrílico
cristal transparente, nas seguintes especificações: acabamento transparente
com espessurade 10 mm,medidas 1,15a 120 mt alt x 60 cm largx40 cm prof;
mesa/plataforma superior em acrílico medindo 60 cm x 40 cm (largura x
profundidade), devendo em sua parte inferior (voltada parao orador) ter uma
inclinacao de aproximadamente 45 e possuir um ressalto/top de
aproximadamente 2,5 cm para conter os objetos sobre a mesa; 1 prateleira
reta alocada a uma altura entre 60 cm a 80 cm; sustentação vertical em acrílico
com 50 cm x 30 cm (largura x profundidade): duas torres laterais com
fechamento aó fundo (tornando toda a base em formato de u);
plataforma/base Inferior emacrilico com asseguintes medidas: 60cmx40cm,
devendo correr pes/sapatas em acrilico para que a base nao tenha contato
direto ao chão. Tamanho 30 cm x 9,7 cm, arte a ser enviada quando do
encaminhamento danota deempenho. Garantia mínima: 01ano.
QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M): Descrição Técnica; Quadro Branco em
madeira compensada de 10 mm, revestido em fórmica própria para uso de
picei atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em
alumínio, medindo(3,00m xl,25m)

QUADRO BRANCO MEDINDO (120X90CM).: Descrição Técnica: em madeira
compensada de 10 mm, revestido em fórmica própria para uso de picel
atômico, com guia para escrita correia, com borda e porta pincel emalumínio,
medindo (120x90cm),

UND

UND 10

UND

UND

UND 10

UNO 10

unicef(Sí

R$626,33 R$ 4.384,31

RS 797,25 R$ 7.972,50

RS3.139,33 RS15.696,65

RS 2.208,33 RS8.833,32

RS704,28 RS7.042,80

RS179,42 RS 1.794,20
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54

RÁDIO COMUNICADOR C/ALCANCE 20 KM APROVA DE ÁGUA CX 2: Descrição
Técnica: À prova de água e poeira. Alcance de 9,6 km. Bases carregadoras
independentes. Belt cllp (prendedor de cinto). 26 canais de operação. 121
códigos privativos. 8 níveis de volume de recepção de áudio. 10 opções de
toque de chamada. Modo silencioso. Bipe indicador de câmbio. Bloqueio de
teclado. Varredura de canal. Cor de fácil visualização. Devera esta incluído 2
radiocomunicadores. 2 bases carregadoras independentes. 2 fontes de
alimentação bivolt. 2 prendedores de cinto. 1 manual do usuário

UND 6 R$ 661,47 RS 3.968,82

55

REFRIGERADOR, TIPO GELADEIRA, 1 PORTA, Descrição Técnica: Geladeira
frost free com capacidade totao de 346 litros. Com prateleiras super
resistentes para garrafas de até 2,5 litros. Com travas de segurança, gavetão
com amplo espaço, pés estabilizadores frontais e traseiros. Classifícação de
eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de
Etiquetagem - PBE do Instituto-Nacional de Metrologia, Normatilização e

Qualidade industrial-INMETRO. Cor branca. Tensão 220 v ou bivolt. Garantia

mínima de 12 meses.

UND 6 R$3.943,43 RS 23.660,58

56

TELA DE PROJEÇÃO. Descrição Técnica:Tela retrátil para fixação em parede ou
teto, medindo 1,80 x 1,80 m. Película tencionada nas laterais; Película do tipo
Matte White; Suporte integrado ao estojo metálico, para fixação em parede ou
teto; Garantia mínima de 12 (doze) meses.

UND 2 R$ 948,46 RS1.896,92

57

TENDAS PIRAMIDAIS10X10 m': Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC
caiambrado, com reforço em poliéster Impermeável, blackout solar, antl-
chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura,.garantindo
maior durabilidade do produto. Disponível erh diversos tamanhos, com grande
variedade de cores. (anti-chama,antl-mofo e anti-UV). Estruturas 1009á
galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (flta-
catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda
de 4 mm. Maior vão livreentre pés. Mão francesa em tubo 1.1/4 com parede
2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de espessura.
Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possuí
emendas unidas por solda eletrônica e rádiofrequêncla, reforçada com
material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.

Und 2 R$ 10.515,85 RS 21.031,70

58

TENDAS PIRAMIDAIS 6X6 m*: Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC
caiambrado, com reforço em poliéster impermeável, blackout solar, anti-
chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo'
maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande
variedade de cores. (antl-chama,anti-mofo e anti-UV).Estruturas 100%
galvanizadas a fogo.(não.enferruja e não risca). Sisterna de fixação ao solo (fita-'
catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda
de 4 mm. Maior vSo livreentre pés. Mão francesa em tubo 1.1/4 com parede
2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de espessura.
Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui
emendas unidas por solda eletrônica e rádiofrequêncla, reforçada com
material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.

Und 10 R$4.310,93 RS 43.109,30

59
TV 42 POLEGADAS. Descrição Técnica: TV Led, Full HDcom conversor digital,
controle remoto. Entradas HDMI e USB. Garantia mínima de 1 ano.

UND 10 R$ 2.694,43 RS 26.944,30

60
TV LCD 32 POLEGADAS. Descrição Técnica: TV tela plana, entrada HDMI e

conversor digital, com controle remoto. Garantia de 12 meses.
UND 8 R$ 1.464,63 RS11.717,04

61

VENTILADOR DE COLUNA, 60 CM. Descrição Técnica: Ventilador De Coluna
oscilante, 3 velocidades, sistema de oscilação automático, inclinação vertical
ajustável. Voitagem: 220 Ve bivolt

UND 30 ^ R$ 276,14 RS8.284,20

62

VENTILADOR DE PAREDE 60 CM/24". Descrição Técnica: Ventilador De Parede
Altura máxima 1,97 m. Potência 1/4 CV. 220 W. Diâmetro da hélice 22" RPM,
1300 máxima. Tensão 127 v. 220 V ou blvolte. Velocidade regulável. Garantia
de 12 meses.

UND 50 RS 261,67 RS 13.083,50

63
MACA PARA MASSAGEM Especificação: Material metal; estofada; retrátil;
suporta até SOOXg UND 5 RS1.003,65 RS 5.018,25

TOTAL: 755.938,89

ITENS DE AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DOOBJETO UNID QUANT. V. UNIT. V. TOTAL
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TENDAS PIRAMIDAIS 10X10 m*: Oescriçao Técnica: lona de Cobertura em PVC
caiambrado, com reforço em polléster impermeável, blackout solar, anti-
chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo
maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande
variedade de cores, (anti-chama,anti-mofo e anti-UV). Estruturas 1009'»
galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-
catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda
de 4 mm. Maiorvão livreentre pés. Mão francesa em tubo 1.1/4 com parede
2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de espessura.
Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui
emendas unidas por solda eletrônica e rádlofrequência, reforçada com
material de maior espessura nos pontos de tenslonamento e ruptura.

TOTAL:

VALOR GLOBAL

Und

unicefÇíJ

R$ 10.515,85 R$ 63.095,10

R$ 63.095,10

819.033,99

TOTAL GERAL: R$ 819.033,99 (oitocentos e dezenove mil e trinta è três reais e noventa e nove centavos).

Obs: As estimativas de quantidade constituem mera previsão dimensionada, e serve somente como referência para
elaboração da proposta nãO' estando a CONTRATANTE obrigada a realizá-las èm sua totalidade, não cabendo a
CONTRATADA o direito depleitear qualquer tipo de reparação e/ouindenização. Portanto, a CONtRATANTE se reserva
ao direito de, a seu critério, utilizar ou não as quantidades previstas.

1.1.1. Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e órgão(s] e entidade(s) partlcipante(s).

órgão Gerenciador: SecretariaMunicipal de Administração
ITEM DESCRIÇÃO 00 OBJETO UNID QUANT.

1

AR CONDICIONADO SPUT DE 12.000 BTU'S (VOLTS) 220 V.: Descrição Técnica: Ar Condicionado Corrente elétrica
de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EERJW/W) 3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciciofrio,
vazão de ar (mVh)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador
horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)'14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo)
Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora
branco, timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sieep sim, swing, turbo, filtro antl-bactéria, desumtdificação,
proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda • Direita)-Manual

UNID 6

2

AR CONDICIONADO SPL1T DE18.000 BTU'S VOLTS) 220 V. Descrição Técnica: Corrente elétrica de refrigeração
(amperes)3.2. 'Eficiência energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclo Frio, vazão de ar
(mVh)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A.Tipodo condensador horizontal. Consumo
de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano.
Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora branco. TImer sim. Regula
velocidade de ventilação sim. Sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão.
Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual.

UND 1

3

AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S. Descrição Técnica: Alimentação (volts) 220 v. Corrente elétrica de
refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/Vi/)3.24. Potência de refrigeração (W)675. Ciclofrio, vazão
de ar (mVh)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal.
Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático.
Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo51. Corda evaporadora branco.Jlmersim,
regula velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação,.proteção anti-
corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual.

UND 3

4

ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS. Descrição Técnica: Armário Fechado paraguardar utensílios de cozinha -
Armário Duplo com Paneleiro duplo Material: Estrutura aço; Revestimento - Portas com Isolamento acústico,
puxadores com acabamento metalizado em UV e pés com sapata metallzada. Quantidade de portas: 06 portas.
Prateleiras: 03 prateleiras. Tampo: Emlaminado plástico (fórmica)brilhante com borda arredondada (post formlng).
Fórmicaresistente ã riscose abrasão de produtos de limpeza. Dobradiças: de pressão. Puxadores: com acabamento
metalizado em UV. Mais resistência. Pés: Em pollestireno de alto impacto (PS) com acabamento liso e sapata
plástica cromada. Reguláveis, com colocação manual por encaixe.

UND 1

5
ARMÁRIO DE MADEIRA (TIPO MDF) Descrição Técnica: Armário De Madeira para escritório com 2 portas com
chave tamanho 0,72 x 0,43 x 91 UND 1
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6

ARMÁRIO EM AÇO. Descrição Técnica: Armário em aço montável com 2 portas de abrir com reforços Internos,
puxador na própria porta no sentido vertical com sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, com 1
prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves. Capacidade: 20 kg por
prateleira. Dimensões: 1,95 x 0,90 x 0,40 cm

UND 1

7

ARMÁRIO EXECUTIVO DE MADEIRA (TIPO MDF). Descrição Técnica: Armário material MDF ou MDP ISmm, 2
portas, 4 prateleiras puxador cromado, revestimento em laminado madeira ou melamina, tratamento superficial
envernizado, comprimento 90cm X alturalôOcm X profundidade 45cm, com fechadura superior e chaves, cor a
escolha do contratante

UND 2

9

ARQUIVO DEAÇOCOM 4 GAVETAS PARAPASTAS SUSPENSAS. Descrição Técnica: Arquivo De Aço Com 4 tamanho
ofício Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas: puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou
grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das
gavetas em patins de nylon: confeccionado em chapa de aço ns 16 coluna nfi18 gaveta ns 24 tampo e ns 26 corpo,
capacidade de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg.

UND 3

11

BALANÇA INDUSTRIAL MECÂNICA 300XG COM TRENA. Descrição Técnica: balança mecânica, corh trena.
Características adicion^ais: balança industriai mecânica de plataforma para pesagem de alimentos, capacidade
máxima 300kg, com rodas para movimentação. Fabricada em aço carbono sae 1020 e com uma célula de carga
mecânica conectada à régua de peso. Precisão: 100 gramas. Plataforma: 39 x 56 cm. Produto deve ser certificado
pelo iPEM e INMETRO.

UND 1

14

BEBEDOURO GELA ÁGUA: Descrição Técnica: Diferenciais: Água natural e gelada. Bandeja removível: para esvaziar
ou higienizar, Design compact, Nanotecnologla: inibe a proliferação de micro-organismos. Eficiência energética.
Grau de Proteção: iPX4, Tensão Nominal (V): 220, Amperagem (A): 1,5 / 0,7. Potência (W): 90,0. Freqüência -
Mercado Nacional (Hz): 60. Consumo de Energia (kWh/mês): 12. Eficiência Energética (kW/L): 0,07.

UND 1

15

BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS. Descrição Técnica: Bebedouro Industrial 3 Torneiras Inòx C/ Filtro
Capacidade de 100 Litros no reservatório. Refrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de
água frontal em chapa de aço Inoxcom dreno. Com revestimento externo em chapa de aço Inox. solamento térmico
injetado em poliuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem do nível de água. Gás
ecológico R134 A.Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadqra de 1/5 HP.Tomada de 3 pinos.
Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água.

UNO 1

16

BIRÔ DE 02 GAVETAS:. Descrição Técnica: Mesa escritório, material estrutura açoindustrial, revestimento tampo
laminado melamínico, cor tampo ovo, padrão acabamento estrutura pintura, quantidade gavetas 3 un, largura 1,20
m, profundidade 0,80 m, altura 0,74 m, tipo gavetas com chave

UND 2

18 CADEIRA COM BASE FIXA. Descrição Técnica: Cadeira Com Encosto E Assento Estofado. UND 3

20

CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇO..Descrição Técnica: Poltrona modelo presidente Giratória Com Espaldar
Alto, Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Com Espessura De14mm Interligados
Por Lâmina De Metal Com llOmm De Largura Por 5mm De Espessura Com Nervura De Reforço, FixadoAtravés De
PorcaGarra, Estofado Em Espuma Moldado DePoliuretano Injetado,Densidade 55kg/M2, Espessura De 65mm No
Assento, 50mm NoCentro Do Encosto E95mm Na Área Lateral Do Apoio Lombar, Revestido PorTecido Cor Crepe
Azul Na Composição. Polipropileno 63%, Poliéster 37%, Trama 8, Urduníe 18 Fios PòrCm^ Peso 0,408 PòrMetro
Linear ERevestimento Em Resina Látex. Contra Encosto Revestido Em Vinil PretoEBordas Protegidas PorPvc Tipo
•5". A Cadeira Possui Braços reguláveis. Injetados Em Integral Skln Com Estrutura Interna De Aço. Base Giratória
Com Sistema De Regulagem À Gás ESistema De Reciinação Tipo "Relax", Patas Em Estrutura Metálica E Capa
Plástica, Com Rodízios Duplos. Dimensões: Assento aproximadamente 0,48 X0,48 Mts (Largura XProfundidade)
Encosto de aproximadamente 0,70 X0,48 Mts (altura Xlargura)

UND 3

21

CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA. Descrição Técnica Cadeira Mocho alto secretária. Base giratória com
encosto e regulagem de altura a gás; assento e encosto com espuma. Estrutura da base na cor preta. Cordo
encosto e assento: azulescuroou preto. Material: Estofado em Courvim. Dimensões aproximadas do produto:55 x
65 cm (L XP). Peso suportado: aproximadamente 120 Kg. Constituído de 5 rodízios. Estrutura em aço. Altura
Máxima doAssento ao piso: aproximadamente 52cm. Altura Mínima doAssento ao piso: aproximadamente 42cm.
Altura Encosto: aproximadamente 29cm. Largura Encosto: aproximadamente 37cm. Diâmetro Assento:
aproximadamente.38cm. Elevação do assento acionada através de alavanca lateral.

UND 9

22

CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO. Descrição Técnica: Cadeira Plástica Com Braço confeccionada em polipropileno
(PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas:
79cm X56cm x42cm (Altura, largura e profundidade). Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez porcento) em
todas asmedidas acima mencionadas. Seja certificada porentidade reconhecida pelo INMETRO. Empilhamento: 30
peças. Garantia mínima de 12 meses NBR 14776:2013. UND711MARCA:IBAP

UND 60

23

CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO. Descrição Técnica: Cadeira Plástica Sem Braço confeccionada em polipropileno
(PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04(quatro) pés. Dimensões aproximadas:
86cm X39cm 40cm. Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima
mencionadas. Sejacertificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses. NBR 14776
2013.

UND 100
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24

CAIXA DESOM AMPLIFICADA COMPLETA. Descriçâo Técníca: Conjunto de caixa acústica, caixa de som ampiificada
com 500w de potência,impedância de saída:4 ohms Iluminação frontai, com biuetoothe rádio fm, composição:2
caixas de som,controle remoto,l microfone c/ fio, 1 microfone s/ fio,cabo de alimentação, aito-faiantes de 12", 3
tweeters pieielétricos por caixa de som, controles de volume Independente, resp.freq.: 63h2~16kh2, controles de
gravee agudo,equaiizador, karaokê,dimensões aprox.Dascaixas: 77 x42 x70cm(axixp), entradas:2p/ microfone, 1
p/gultarra, 1 rca(aparelhos não amplificados], 1 usb e 1 p/ cartão sd/mmc, blvolt chaveado, com prazode garantia
de no mínimo 6(seis) meses e manual em português.

UND 1

25

CAIXA TÉRMICA 15 LITROS. Deacrição Técnica: Caixa térmica superprática, leve, resistente e fácil de limpar. Possui
tampa reversível,funcionando também como bandeja. Camada interna fabricada com poliuretano, que conserva a
temperatura por mais tempo. Capacidade em Litros:15 Litros.Comprlmento: 38 cm,Largura: 27 cm. Altura: 29 cm.
Peso: 2,200 Kg

UND 4

27

CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Descrição Técnica: Câmera digital de 20.1 megapixels, sensor: super had ccd,
zoomóptico:35X, zoomdigital: 50X, tela: 3.0- icd tft - clear photo Icd, memória Interna:aproximadamente 55 MB,
memória expansívei por cartões: até 646B,cartões de memóriacompatíveis: memory stickduo, memorystickpro
duo, memory stick pro duo(highspeed), memory stick pro-hg duo, cartão de memória sd, cartão de memória sdhc,
cartão de memória sdxc,detecção de faces, disparo por sorriso, macro, foto panorâmica, fotos seqüenciais, redutor
de olhos vermelhos, resolução de vídeo: hd (1280 x 720 fine) / hd (1280 x 720 standard) / vga (640x 480) todas com
áudio,abertura: f 3.0 (w) -5.9 (t), timer:off /10 segundos/2 segundos/auto-retrato (1 pessoa) / auto-retrato (2
pessoas).

UND 1

29

CLIMATIZADOR COM NÉVOA DE ÁGUA PEDESTAL DE 100 LITROS: Descrição Técnica: Alcance Frontal: 25m
Ruído: 74dB. Consumo: 460W. Voltagem: 220V. Fornecimento de água; Reservatório de 80 ou 100 litros. Dimensões
(LXAXP): 735x841x406mm. Peso:21,6Kg. Fluxo de Ar: iS.OOOm*. Garantia: 1 ano. Regulador de névoa. Garantia: 1
ano.

Und 1

31

CONGELADOR 300 LITROS. Descrição Técnica: Freezer Horizontal,01 porta, caixa interna em aço zincado,frost free,
drenode degelo frontal; fechadura comchave auto expulsiva; sistema dupla função (freezer e conservador); de 0 a
-25 c. Pésniveiadores; capacidade de armazenamento mínimo de 300litros; base/suporte interno paraempilhar os
materiais e evitar a obstrução da saída de água.cor branca; 220 v (ou blvolt).

UND 1

35

ESTANTE DE AÇO. Descrição Técnica: Estante De Aço Multi-uso 40cm 5 Prateleiras 30kg/ Supreme Cor Cinza.
Estante de Aço 40cm com5 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30 kgdistribuídos por prateleira e 150kgno total.
Espessura; Prateleira de chapa 26e coluna de chapa 20. Medidas: altura 1830mm x largura 920mm xprofundidade
400mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a pó automatizada com
fostatização.

UND 10

36

FOGÃO 4 BOCAS, Descrição Técnica: eminox. Material: Bocas esmaltadas; Grades, arame.arredondado; Laterais em
aço pintado: Puxador em aço com Isolamento' térmico; Tampa de vidro teitiperado; Queimadores selador;
Sobretampa nos queimadores, aço esmaltado. Tipo dé queimadores: 03Semi-rápoidó; 1.800 Watts; 01 Rápido -
2.400 Watts; Forno 2.400 Watts. Tipo de aquecimento: Automático. Garantia de 12 meses. Cor branca.

UND 1

37

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA COM FORNO.rDescrIção Técnica fogâo industriai especificações mínimas: 6bocas 109
litros com acendirhento manual e 6 queimadores dupía chama (mais potentes) de diâmetro 200 mm. Puxador
ergonômico na porta do forno, espalhadores e bases dos queimadores de ferro fundido, mesa de aço carbono,
trempe de ferro fundido 40x40cm e bandeja coletora de resíduos abaixo dos queimadores. Registros de gás com
manípulos expostos e forno em esmalte. Travamento mecânico na porta do forno, 1 prateleira removível e
regulável e 4 pésfixos. Dimensões aproximadas do produto: largura 140cm", altura 84cm, profundidade 108 cm.

UND 1

41

FRAGMENTADORA PAPEL 25 LITROS, Descrição Técnica: fragmentadora de papel; - deve fragmentar papel,
cd/dvd, cartão de crédito egrampos; - chave liga / desliga /reversão; - acionamento automático ao inserir oobjeto,
e pausa automática após a fragmentação; • capacidade de fragmentação mínima: 12folhas a4 (7Sg/m*) porvez; -
com cesto de capacidade mínima de 25 litros; - nível de ruído máximo: 65 db (a), conforme nbr10152; - corte em
partícula de no máximo 320 mm2, conforme norma din 66.399; - tempo de funcionaniento contínuo mínimo: 3
minutos; • potência mínima de 230 watts; - largura mínima da fenda para fragmentação: 225 mm; • velocidade
mínima de fragmentação: 1,5 metros/minuto; - tensão: 220v. - garantia: 12 meses. - modelo referência : elgin fc
7150c, aurora aslSOOcd, iinpexjp 822 c. menno secreta 158 e menno secreta 15c.

UND 1

44

QEUDEIRA 300 LITROS. Descrição Técnica: Refrigerador 300 Litros 1 Porta Frost Free Classe A. Descrição
TécnÍca:Tipo de degelo Frost Free, Controle de temperatura, Pés niveiadores. Capacidade geladeira 253 litros.
Capacidade freezer 47 litros. Capacidade total dearmazenamento 300 litros. Classificação energética A. Dimensões:
Altura: 153,9cm. Largura: 61,6cmProfundidade: 69,1cm.Peso: 48 kg

UND 1

45
KIT DE INSTALAÇÃO PARA GÁS DE BOTIJÃO INDÚSTRIAL. Descrição Técnica: registro para botijão de gás com
mangueira, para fogão indústriai. UND 2

46 KIT DE INSTALAÇÃO PARA GÁS DE BOTIJÃO. Descrição Técnica: Registro para botijão de gás com mangueira.
UND 2

47

LIQÜIDIFICADOR DOMÉSTICO. Descrição Técnica: Liqüidificador Capacidade mínima: 2 L. Material do Copo: Em
acrílico resistente e de fácil limpeza. 05 velocidades. Com função pulsar. Lâmina deaço Inoxidável. Potência mínima
de900 W, Voltagem: 220 V. Assistência técnica: Autorizada do fabricante, permanente no Estado de Goiás. Garantia
mínima do fabricante de 12 meses

UND 1
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49

LIXEIRA EM AÇO. Descrição Técnica: Lixeira Inoxidável Capacidade 30 Litros. Descrição Técnica: Lixeira de aço
Material Inox Capacidade de 30 Litros, Possui pedal, Batente removível, Dimensões Largura; 32,00 cm.
Profundidade: 39,00 cm, Altura: 66,90 cm, Peso, 3,9 kg, cesto interno removível e tampa com acionamento por
meio de pedal.

UND 4

50

LIXEIRA SELETIVA. Descrição Técnica: Lixeira com suporte em aço, com 5 lixeirasde 50 litros cada. As cores devem
observar os padrões da coleta seietiva previstos na Resolução CONAMA ns 275/2001. Dimensões aproximadas:
430x2040x1100 mm. Material das lixeiras: Polietileno de alta densidade. Material do suporte: Aço 101/20 com
pintura na cor preta ou prata.

UND 3

51

L0N6ARINA DE 5 LUGARES. Descrição Técnica: Longarina com 05 lugares: modelo cadeira, concha dupla;; sem
braços; assento e encosto em polipropiieno com polímero; medindo o assento (45 iarg. x 40 prof.) cm e encosto (46
iarg. X32alt.] cm; na cor azui; estrutura em aço tubular, assento e encosto acoplado a estrutura por abraçadeira de
aço; chapa com espessura mínima de l,6mm; pintura eletrostática em tinta epóxl pó; na cor preta, com sapatas
reguláveis; fabricada de acordo com a legislação vigente; garantia mínima de 01 ano;.excluslvamente às
microempresas-me e empresas de pequeno porte- epp - cota reservada

und 1

52

LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES PRETA. Descriçãò Técnica: Longarina de 3 lugares, sem braço, assento, cores
varíavels. Fabricada polipropiieno moldada anatomícamente, estruturada em ferro. Materiais Resistentes De Alta
Qualidade, Dimensão DoProduto: 82 X150 X56 Cm (Altura XLargura XComprimento], Peso: 15 Kg

und 2

53

MESA DE FÓRMICA. Mesa secretária com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas: 03
gavetas estrutura em Metaion reveste fórmica, com as seguintes dimensões aproximadas: 120 cm x 60 cm x 74 cm.
Cor azul. Medidas com margem de 2mm. Garantia contra eventuais defeitos e/ou vícios de fabricação pelo período
mínimo de 12 meses a contar da entrega

UND 2

55

MESA E CADEIRAS. Descrição Técnica: Conjunto de mesa e cadeiras para cozinha. As cadeiras e mesas possuem
estrutura em aço com tratamento anti-corrosivo. Ao todo são 4 cadeiras com encosto, e o tampo da mesa-em
Rranitoé removível 70x70. - . . '

UND 1

57

MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 14 LUGARESi Descrição Técnica: Mesa de reunião semi-oval dimensões: ipa
3000xl200x740mm composta por: tampo constituído em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturizadoem ambas as faces, borda que acompanhatodo o contorno do tampo na
cor branco é de pp 3 mm e nas demais cores é de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt,
com raio mínimode 2,5 mm. 02- painéis frontais em madeira mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressãotexturizado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamentona cor branco pp
0,7 mm e nas demais cores é de ps'0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hoitmeit. Painel frontal
fixado aos pés lateraisda mesa, com cavilhas, parafusosminifix de aço e buchasem nylon. 02- pés painel em mdp
de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces,
bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema hoit-meit. Péscontem sapatas reguláveis em pvcrígido com diâmetro de 22 mm, cujafunção
será contornar eventuais desníveis de piso.

UNO 1

59

MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF LAPEIA + AURICUUR. Descrição Técnica: Receptor BU16: Freqüência de
operação: UHF Fixa (640~ 690) Mhz. Modode oscilação: Cristal de quarzo. Distância de operação:Até 80 Metros,
Duas saídas XLR balanceadas Individuais. Uma saída PIO Mix output (Duas saídas Juntas). Ajustes de volume
individuais LEDs de RF e AF. Dynamic Range:>95dB, THD<1%, SNR:>90dB, Resposta em freqüência: 50Hz**17Khz
(±3dB), Alimentação: Fonte 12V (Inclusa], Dimensões: 212x155x44 (mm]. Peso: 335 (g]. Transmissor Ul:, Leve e
compacto.Alimentação: 2 Pilhas AA 1.5V, Distância de operação: Até 80 Metros, Ajuste de volume. LED de pilha
fraca. Chave: ON/ÒFF/MUDO. Duração da pilha: 6 ~ 10 horas. Potência de transmissão: 15mW. Dimensões:
177x63x26 (mm]. Peso: 71 (g). Microfone. Auricular: Fabricado em Metal. Som limpo e detalhado, Resposta em
freqüência: 50hz''17Khz (i3d6). Captação: Dinâmica ünidirecional. Conector: Mini XLR. Microfone Lapeia: Fabricado
em metal. Ajuste preciso, e formato discreto.'Resposta em freqüência: 50hz-17 Khz (±3dB. Captação: Cardioide
ünidirecional. Conector: Mini XLR. Estojo: Dimensões: 428x317x99 (mm) Peso: 1,7 (Kg). Itensinclusos: Ix Receptor
BU16.2x Transmissores Ul. 2x Microfones Lapeia. 2x Microfones Auricuiares. Ix Fontebivoit padrão Brasil. Ix Cabo
PlOxPlO (1Metro). 4xPilhas AA 1.5V (Não recarreeáveis). Ix Manual em português. Ix Estoio piá.stiro

UND 1

60

MICROFONE SEM FIO. Descrição Técnica: Microfone, Saídasde áudio PIO e XLR com ganhoajustável; Alimentação
da base porfonte externa homologada pela Anatei, 110/220Voits; Alimentação do microfone por2 pilhas AA com
mínimo de 8 horas de uso contínuo; Freqüência de operação de 900MHz multicanal com configuração automática;
Transmissão e recepção porsinal digital de 24bits/48kHz; Alcance mínimo de 50metros; Compatibilidade para até 5
sistemas em uso simultâneo; Microfone com cápsula dinâmica (bobina móvel] e padrão polar cardioide: Faixa
mínima de resposta de freqüência de 60Hz a 15 kHz; Distorção Harmônica Total menorque 0,05%; Faixa dinâmica
maior que lOOdB; Chave liga/desliga e chave mute no microfone; LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de
Bateria no microfone.

UND 1

61

PROJETOR DE MULTIMÍDIA - DATA SHOW, 3300 ANSI LUMEN - PROJETOR DE MULTIMÍDIA, Sistema de projeção:
Modo de projeção: Frontal/Traseiro/Teto.LCD Screen: 0,55polegadas (D7). Método de Projeção: Matriz Ativa TFT
de Polissilíclo. Número de pixels: 480.000 pixels (800 x 600) x 3. Brilho em cores - SAída de luz colorida: 3300
lumens. Brilho em Branco - Saída de luz branca: 3300 lumens. Razão de aspecto: 4:3. Resolução nativa: SVGA.Tipo
de lâmpada 210W UNE. Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Normal). Horizontal; -308 + 302;
Vertical: -308+302.Razão de contraste:Até 15,001:1. Reprodução de cor: Até1 bilhão de cores. Dimensões: 302 x
82 X237 mm. Peso: 2,5 Kg. Segurança:Trava Kenigston, Trava de segurança.

UND 1
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62

PÚLPITO PORTÁTIL. Descrição Técnica: Púlpito portátil. Púlpito em acrílico cristal trar>sparente, nas seguintes
especificações: acabamento transparente com espessura de 10 mm, medidas 1,15 a 120 mt ali x 60 cm iarg x 40 cm
prof; mesa/plataforma superior em acrílicomedindo 60 cm x 40 cm (largurax profundidade), devendo em sua parte
inferior (voltada para o orador) ter uma inclinacao de aproximadamente 45 e possuir um ressalto/top de
aproximadamente 2,5 cm para conter os objetos sobre a mesa; 1 prateleira reta alocada a uma altura entre 60 cm a
80 cm; sustentação vertical em acrílico com 50 cm x 30 cm (largura x profundidade): duas torres laterais com
fechamento ao fundo (tornando toda a base em formato de u); plataforma/base inferior em acrílico com as
seguintes medidas: 60 cm x 40 cm, devendo correr pes/sapatas em acrílico para que a base nao tenha contato
direto ao chão. Tamanho 30 cm x 9,7 cm, arte a ser enviada quando do encaminhamento da nota de empenho.
Garantia minima: 01 ano.

UND 1

63

QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M): Descrição Técnica: Quadro Branco em madeira compensada de 10 mm,
revestido em fórmica própria para uso de picel atômico, com gula para escrita correta, com borda e porta pincel em
alumínio, medindo (3,00m x l,25m)

UND 2

64

QUADRO BRANCO MEDINDO (120X90CM).: Descrição Técnica: em madeira compensada de 10 mm, revestido em
fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para .escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio,
medindo (120x90cm).

UND 1

65

RÁDIO COMUNICADOR C/ALCANCE 20 KM APROVA DE ÁGUA CX 2:.Descrição Técnica: Àprova de água e poeira.
Alcance de 9,6.km. Bases carregadoras independentes. Belt clip (prendedor de cinto). 26 canais de operação. 121
códigos privativos. 8 níveis de volume de recepção de áudio. 10 opções de toque de chamada. Modo silencioso.
Bipe Indicador de câmbio. Bloqueio de teclado. Varredura de canal. Cor de fácil visualização. Devera esta incluído 2
radiocomunicadores. 2 bases carregadorasJndependentes. 2 fontes de alimentação bivolt. 2 prendedores de cinto.
1 manual do usuário

UND 2

66

REFRIGERADOR, TIPOGELADEIRA, 1 PORTA, Descrição Técnica: Geladeira frost free com capacidade totao de 346
litros. Com prateleiras super resistentes para garrafas de até 2,5 litros. Com travas de segurança, gavetão com
amplo espaço, pés estabilizadores frontais e traseiros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo
programa Brasileiro de Etiquetagem. - PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normatilização e Qualidade
IndustrIal-INMETRO. Cor branca. Tensão 220 v ou bivolt. Garantia mínima de 12 meses.

UND 1

68

TENDAS PIRAMIDAIS 10X10 m': Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em
poliéster Impermeável, blackout solar, anti-chama e antl-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura,
garantindo maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores, (anti-
chama,anti-mofo e antI-UV). Estruturas 100% galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao
solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre
entre pés. Mão francesa em tubo 1.1/4 com parede 2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de
espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda
eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.

Und 1

69

TENDAS PIRAMIDAIS 6X6m*: Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster
impermeável, blackout solar, anti-chama e antl-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo
maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores, (anti-
chama,anti-mofo e anti-UV).Estruturas'100% galvanizadasa fogo (não enferruja e não risca).Sistema de fixaçãoao
solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maiorvão livre
entre pés. Mão francesa em tubo 1.1/4 com parede 2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de
espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por.solda
eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento e ruptura.

Und • 2

70
TV 42 POLEGADAS. Descrição Técnica: TV Led, Full HD com conversor digital, controle remoto. Entradas HDMI e
USB. Garantia mínima de 1 ano.

UND 1

71
TVLCD 32 POLEGADAS. Descrição Técnica: TV tela plana, entrada HDMI e conversor digital, com controle remoto.
Garantia de 12 meses.

UND 1

72
VENTILADOR DE COLUNA, 60 CM. Descrição Técnica: Ventilador De Coluna oscilante, 3 velocidades, sistema de
oscilação automático, inclinação vertical aiustável. Voltagem: 220 V e bivolt UNO 4

73

VENTILADOR DE PAREDE 60 CM/24". Descrição Técnica: Ventilador De Parede Altura máxima 1,97 m. Potência 1/4
CV. 220 W. Diâmetro da hélice 22" RPM, 1300 máxima. Tensão 127 v. 220 V ou bivoite. Velocidade regulável.
Garantia de 12 meses.

UND 6

ÓrgãoParticipante: Secretaria Municipal de Educação
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.

1

AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU'S (VOLTS) 220 V.: Descrição Técnica: Ar Condicionado Corrente elétrica
de refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W) 3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclofrio,
vazão de ar (mVh)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador
horizontal. Consumo de energia procel (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo)
Automático. Garantia 1 ano. Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Cor da evaporadora
branco, timer sim, regula velocidade de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtroanti-bactéria, desumidificação,
proteção anti-corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual

UNID 6

2 AR CONDICIONADO SPUT DE 9.000 BTU'S. Descrição Técnica: Alimentação (volts) 220 v. Corrente elétrica de UND 4
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refrigeração (amperes]3.2. Eficiência energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W]675. Ciclo frio, vazão
de ar (mVh)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (iNMETRO) A. Tipo do condensadcr horizontal.
Consumo de energia procei (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático.
Garantia 1 ano. Níveide ruído interno 37/33/29. Nívelde ruído externo 51. Cor da evaporadora branco. Timer sim,
regula velocidade de ventilação sim, sieep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-
corrosão. Controle da direção do ar (Esquerda - Direitaj-Manual.

3

ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS. Descrição Técnica: Armário Fechado para guardar utensílios de cozinha •
Armário Duplo com Paneleiro duplo Material: Estrutura aço; Revestimento - Portas com isolamento acústico,
puxadores com acabamento metalizado em UVe pés com sapata metalizada. Quantidade de portas: 06 portas.
Prateleiras: 03 prateleiras. Tampo: Em laminado plástico (fórmica) brilhante com borda arredondada (post forming).
Fórmica resistente à riscos e abrasão de produtos de limpeza. Dobradiças: de pressão. Puxadores: com acabamento
metalizado em UV. Mais resistência. Pés: Em poliestireno de alto impacto (PS) com acabamento liso e sapata
plástica cromada. Reguláveis, com colocação manual por encaixe.

UND 2

4
ARMÁRIO DE MADEIRA (TIPO MDF) Descrição Técnica: Armário De Madeira para escritório com 2 portas com
chave tamanho 0,72 x0,43 x 91

UNO 2

5

ARMÁRIO EM AÇO. Descrição Técnica: Armário em aço montávei com 2 portasde abrircom reforços internos,
puxador na própria porta no sentido vertical com sistema de cremaiheira para reguiagem das prateleiras, com 1
prateleira fixa para travamento das.portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves. Capacidade: 20 kg por
prateleira. Dimensões: 1,95 x 0,90 x 0,40 cm

UND 4

6

ARMÁRIO EXECUTIVO DE MADEIRA (TIPO MDF). Oéscrição Técnica: Armário material MDF ou MDP 15mm, 2
portas, 4 prateleiras puxador cromado, revestimento em laminado madeira ou melamina, tratamento superficial
envernizado, comprimento 90cm X aituralSOcm X profundidade 45cm, com fechadura superior e chaves, cor a
escolha do contratante ' .

UND 3

7

ARQUIVO DE AÇO COM4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. Descrição Técnica: Arquivo DeAço Com 4 tamanho
ofício Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas: puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou
grafite, fechadura cilíndrica tipo yaie com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das
gavetas em patins de nyion: confeccionado em chapa de aço n® 15 coluna nfi18 gaveta n» 24 tampo e ns 26 corpo,
capacidade de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg.

UND 1

8

BALANÇA DE COZINHA DIGITAL. DescriçãoTécnica: Capacidade: 40K6. Divisão:26. Corpo em Plástico ABS injetado.
Prato inoxidável. Display LCD com iluminaçãoverde. Dispiay duplo (para vendedor e cliente).Teclado24 Teclas.
PainelAprovade Respíngo. indicador de bateria baixaindicador de bateria carregando. Bi-voit (110v-220v). Bateria
Recarregável

UND 5

9

BALANÇA INDUSTRIAL MECÂNICA 300KG COM TRENA. Descrição Técnica: balança mecânica, com trena.
Características adicionais: balança industriai mecânica de plataforma para pesagem de alimentos, capacidade
máxima 300kg, com rodas para movimentação. Fabricada em aço carbono sae 1020 e com uma célula de carga
mecânica conectada à régua de peso. Precisão; 100 gramas. Plataforma: 39 x 56 cm. Produto deve ser certificado
pelo iPEMe iNMETRO.

UND 2

10

BEBEDOURO GELA ÁGUA: Descrição Técnica: Diferenciais: Água natural e gelada, Bandeja removível: para esvaziar
ou higienizar, Design compact, Nanotecnoiogia: inibe a proliferação dé micro-organismos. Eficiência energética.
Grau de Proteção: iPX4, Tensão Nominal: (V): 220, Amperagem (A): 1,5 / 0,7. Potência (W): 90,0. Freqüência -
Mercado Nacional (Hz): 60. Consumode Energia (kWh/mês):12. Eficiência Energética(kW/L): 0,07.

UND 3

11

BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS. Descrição Técnica: Bebedouro industriai 3 Torneiras Inox C/ Filtro
Capacidade de 100Litros no reservatório. Refrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de
água frontal emchapa de açoInox com dreno. Com revestimento externo emchapa deaçoinox. soiamento térmico
Injetado em poíluretano expandido. Serpentina interna em açoinox 304.'Boia para reguiagem donível de água. Gás
ecológico R134 A. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade condensadora de 1/5HP. Tomada de3 pinos.
Baixo consumo de energia. Reguiagem da temperatura da água.

UND 3

12

BIRÔ DE 02 GAVETAS: Descrição Técnica: Mesa escritório, material estrutura aço industriai, revestimento tampo
laminado melamínico, cor tampo ovo, padrão acabamento estrutura pintura, quantidade gavetas 3 un, largura 1,20
m, profundidade 0,80 m, altura 0,74 m, tipo gavetas com chave

UND 4

13 CADEIRA COM BASE FIXA. Descricão Técnica:CadeiraComEncosto EAssento Estofado. UND 3

14

CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇO. Descrição Técnica: Poltrona modelo presidente Giratória Com Espaldar
Alto, Possui Assento EEncosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Com Espessura De 14mm Interligados
Por Lâmina De Metal Com llOmm De Largura Por 5mm De Espessura Com Nervura De Reforço, Fixado Através De
Porca Garra, Estofado Em Espuma Moldado De Poíluretano injetado. Densidade 55kg/M2, Espessura De 65mm No
Assento, 50mm No Centro Do Encosto E95mm Na Área Lateral Do Apoio Lombar, Revestido Por Tecido Cor Crepe
Azul Na Composição Poiipropiieno 63%, Poiiéster 37%, Trama 8, Urdume 18 Fios Por Cm^ Peso 0,408 Por Metro
Linear ERevestimento Em Resina Látex. Contra Encosto Revestido Em Vinil Preto EBordas Protegidas Por Pvc Tipo
'S". ACadeira Possuí Braços reguláveis, injetados Em integrai Skin Com Estrutura interna De Aço. Base Giratória
Com Sistema De Reguiagem ÀGás ESistema De Reciinação Tipo "Relax", Patas Em Estrutura Metálica ECapa
Plástica, Com Rodízios Duplos. Dimensões: Assento aproximadamente 0,48 X0,48 Mts (Largura XProfundidade)
Encosto de aproximadamente 0,70X0,48Mts(altura Xlargura)

UND 2

15
CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA. Descrição Técnica Cadeira Mocho alto secretária. Base giratória com
encosto e reguiagem de altura a gás; assento e encosto com espuma. Estrutura da base na cor preta. Cor do UND 8
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encosto e assento: azul escuro ou preto. Material; Estofado em Courvim. Dimensões aproximadas do produto: 55 x
65 cm (L X P). Peso suportado: aproximadamente 120 Kg. Constituído de 5 rodízios. Estrutura em aço. Altura
Máxima do Assento ao piso: aproximadamente 52 cm. Altura Mínima do Assento ao piso: aproximadamente 42 cm.
Altura Encosto: aproximadamente 29cm. Largura Encosto: aproximadamente 37cm. Diâmetro Assento:
aproximadamente 38cm. Elevação do assento acionada através de alavanca lateral.

16

CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO. DescriçSo Técnlca: Cadeira Plástica Com Braço confeccionada em polipropileno
(PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas:
79cm X56cm X42 cm (Altura, largura e profundidade). Pode haver variação de, no máximo, 10¥<, (dez por cento) em
todas as medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Empiihamento: 30
peças. Garantia mínima de 12 meses NBR 14776:2013. UND711MARCA:iBAP

UND 70

17

CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO. Descriçâo Técnica: Cadeira Plástica Sem Braço confeccionada em poiipropileno
(PVC). Cor: Branca. Peso aproximado: 2,5 kg. Suporta até 140 Kg. Com 04 (quatro) pés. Dimensões aproximadas:
86cm X 39cm 40cm. Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as medidas acima
mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo iNMETRO. Garantia mínima de 12 meses. NBR-14776
2013.

UND 200

18

CAIXA DESOM AMPLIFICADA COMPLETA. Descriçao Técnlca: Conjunto de caixa acústica, caixa de som amplificada
com SOOw de potência, impedâncía de saída: 4 ohms ilurnínação frontal, com bluetooth e rádio fm, composiç3o:2
caixas de som,controle remoto,l microfone c/ fio, 1 microfone s/ fio,cabo de alimentação, alto-falantes de 12", 3
tweeters piezelétricos por caixa de som, controles de volume independente, resp.freq.: 63hz~16khz, controles de
grave e agudo, equaiizador, karaokê,dimensões aprox. Dascaixas:77 x 42 x 70cm(axlxp), entradas:2 p/ microfone,1
p/guitarra, 1 rca(aparelhos não amplificados), 1 usb e 1 p/ cartão sd/mmc, bivolt chaveado, com prazode garantia
de no mínimo 6(seis) meses e manual em português.

UND 2

19

CAIXA TÉRMICA 15 LITROS. Deacrição Técnica: Caixa térmica super prática, leve, resistente e fácil de.limpar. Possui
tampa reversível,funcionando também como bandeja. Camada interna fabricada com poliuretano, que conserva a
temperatura por mais tempo. Capacidade em Litros: 15 Litros.Comprimento: 38 cm,Largura: 27 cm. Altura: 29 cm.
Peso: 2,200 Kg

UND 4

20

CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Descrição Técnica: Câmera digital de 20.1 megapixeis, sensor: super had ccd,
zoomõptico:35X, zoomdigitai: 50X, tela: 3.0- Icd tft - clear photo icd, memória interna:aproximadamente 55 MB,
memória expansível por cartões: até 64GB, cartões de memória compatíveis: memory stick duo, memory stick pro
duo, memory stick pro duo(highspeed), memory stick pro-hg duo, cartão de memória sd, cartão de memória sdhc,
cartão de memória sdxc, detecçãode faces,disparopor sorriso,macro, foto panorâmica, fotos seqüenciais, redutor
de olhosvermelhos, resolução de vídeo:hd (1280x 720fine) / hd (1280x720 standard)/ vga(640x480) todas com
áudio, abertura: f 3.0(w) -5.9 (t),timer:off/10 segundos / 2 segundos / auto-retrato (1 pessoa)/auto-retrato (2
pessoas). ' . . . , .

UND 1

21

CLIMATIZADOR COM NÉVOA DE ÁGUA PEDESTAL DE 100 LITROS: Descrição Técnica: Alcance Frontal: 25m
Ruído: 74dB. Consurno: 460W. Voltagem: 220V. Fornecimento de água: Reservatório de 80 ou 100 litros. Dimensões
(LXAXP): 735x841x406mm. Peso: 21,6Kg. Fluxo de Ar: IS.OÓOm*. Garantia: 1 ano. Regulador de névoa. Garantia: 1
ano.

Und 1

22

CONGELADOR 200LITROS. Descrição Técnica: Freezer Horizontal, comumatampa,drenofrontal, capacidade de no
mínimo 200litros: sistema degelo automático, cor branca ou inox, temperaturaoperação de 0 "ca -25"c, tensão
alimentação IIOV, características adicionais 04 pés com rodízio. Classificação Energética Classe A. Manual em
português e demais dispositivos necessários para à perfeita instalação e uso do aparelho e garantia mínima de
fábrica deOl(um) ano.

UND 2

23

CONGELADOR 300LITROS. Descrição Técnica: Freezer Horizontal, 01 porta,caixa interna em açozincado, frostfree,
dreno dedegelo frontal; fechadura com chave auto expulsiva; sistema dupla função (freezer e conservador); de0 a-
25 c. Pés niveiádores; capacidade de armazenamento mínimo de 300 litros; base/suporte interno para empilhar os
materiaise evitara obstruçãoda saídade água.corbranca:220v (ou bivolt).

UND 1

24

CONGELADOR 400 LITROS - 2 PORTAS. Descrição Técnica: Freezer horizontal Freezer horizontal Capacidade
mínima 400 Litros - 2 Portas - Tampa balanceada: Leve para abrir, resistente e segura para vedar. - Puxador
ergonômico com fechadura de segurança: Desing ergonômico que facilita a abertura e o fechamento da tampa,
permitindo o encaixe perfeito da mão. Gaveta removível: Facilita a limpeza do equipamento e a remoção das
sujeiras mais difíceis. Rodízios reforçados': Melhor locomoção por muito mais tempo. Base da unidade de
refrigeração removível: Facilita a limpeza e manutenção de todo osistema de refrigeração. Dreno frontal: Dispensa
0 deslocamento do equipamento para desgeio. - Portas: 02 portas. - Capacidade mínima aprox. Bruta: 400 L. -
Tensão / Freqüência: 115 Ve127 V/60Hz ou 220 V/50Hz e 60 Hz. -Rodízios: 4, simples. - Termostato Ajustável. -
Tipo deAbertura: Basculante. - Tipo deIsoíação: Poliuretano. Tipo de Pintura: Poliéster., Cor: Branca - Garantia: 02
anos

UND 2

25

C0N6EWD0R, TIPO FREEZER HORIZONTAL 201 A225, Descrição Técnica: Congelador, com uma tampa, dreno
frontal, capacidade 201 a225 litros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro
de Etiquetagem -PBE do Instituto Nacional de Metrologia. Normalização e Qualidade industrial-INMETRO. Cor
branca. Tensão 220 V.Garantia mínima de 12 meses.

UND 1

26

CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL 275 A310: Descrição Técnica Congelador com uma tampa, dreno
frontal, capacidade 275 a310 litros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro
de Etiquetagem-PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industriai iNMETRO Cor UND 1

Página 35 de 74



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DESÃOJOÃO DOS PATOS - MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP 65665-000

CNPJ N9 06.089.668/0001-33

unicef^â?

branca.TtensSo 220 V. Garantia mínima de 12 meses.

27

ESTANTE DE AÇO. DescriçSo Técnica; Estante De Aço Multl-uso 40cm 5 Prateleiras 30kg/ Suprema Cor Cinza.
Estante de Aço 40cmcom 5 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30 kgdistribuídos por prateleirae 150 kg no total.
Espessura: Prateleira de chapa 26 e colunade chapa 20. Medidas: altura 1830mmx largura 920mm x profundidade
400mm. Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostátlca a pó automatizada com
fostatização.

UNO 10

28

FOGÃO 4 BOCAS. DescrIção Técnica: em inox. Material: Bocas esmaltadas; Grades, aramearredondado; Laterais em
aço pintado; Puxador em aço com isolamento térmico; Tampa de vidro temperado; Queimadores selador;
Sobretampa nos queimadores, aço esmaltado. Tipo de queimadores: 03 Seml-rápoido; 1.800 Watts; 01 Rápido -
2.400 Watts; Forno 2.400 Watts. Tipo de aquecimento: Automático. Garantia de 12 meses. Cor branca.

UND 1

29

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA COM FORNO.. Descriçâo Técnica fogão industrial especificações mínimas: 6 bocas 109
litros com acendimento manual e 6 queimadores dupla chama {mais potentes) de diâmetro 200 mm. Puxador
ergonômico na porta do forno, espalhadores e bases dos queimadores de ferro fundido, mesa de aço carbono,
trempe de ferro fundido 40x40cm e bandeja coletora de resíduos abaixodos queimadores.-Reglstros de gás com
manípulos expostos e forno em esmalte. Travamentò mecânico na porta do forno, 1 prateleira removível e
regulávele 4 pés fixos.Dimensõesaproximadas do produto: largura 140 cm, altura 84 cm, profundidade 108 cm;

UND 4

30

FOGÃO INDUSTRIAL "4 BOCA COM FORNO. Descrição Técnica: fogão Industrial 4 bocas com forno, grelhas emferro
fundido 30x30i(6 dedos), queimadores no modélo sirhples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira
(borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizadaepóxi de altaresistência, chapaemaçocarbono,
altura 82,00 crn, largura 73,00 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg

UND 1

31

FREEZER HORIZONTAL CAPACIDADE 500 L. Descrição Técnica: Freezer.Horizontal (Dupla Ação) 2 Tampas439 Litros,
Capacidade Líquida (L): 439 Capacidade Bruta (L): 500, Dimensões AxLxP (cm): 93,70x 135,40x 65,00 PesoLíquido
(kg):76 Peso Bruto (kg):78,84 Freqüência (Hz): 60

UND 2

32

GELADEIRA 300 LITROS. Descrição Técnica: Refrigerador 300 Litros 1 Porta Frost Free Classe A. Descrição
Técnlca:Tlpo de degelo Frost Free, Controle de-temperatura. Pés niveladores. Capacidade geladeira 253 litros.
Capacidade freézêr47 litros. Capacidade total de armazenamento 300 litros. Classifica'ção energética A. Dimensões:
Altura: 153,9 cm. Largura: 61,6 cm Profundidade: 69,1 cm. Peso: 48 kg

UND 2

35

LIQÜIDIFICADOR DOMÉSTICO. Descrição Técnica: Liqüidificador Capacidade mínima; 2 L. Material do Copo:'Em
acrílico resistente e defácil limpeza'. Ò5 velocidades. Com função pulsar. Lâmina deaço inoxidável. Potência mínima
de 900 W. Voltagem: 220 V. Assistência técnlca:'Autorizada dofabricante, permanente noEstado de Goiás. Garantia
mínima do fabricante de 12 meses - • "

UND 1

36

LiQUIDIFiCADOR INDUSTRIAL. Descrição Técnica: Copo em inox comcapacidade de 2 litros. Durabilidade e higiene.
25.000 RPM vazio. Alta performance. Com botão pulsar que facilita a trituração com frutas congeladas e/ou pedras
de gelo. 220 Vou bivoit. Garantia de 12 rnisês." .

UND 2

37

LIXEIRA EM AÇO. Descriçio Técnica: Lixeira inoxidável Capacidade 30 Litros. Descrição Técnica: Lixeira de aço
Material inoxj Capacidade de 30 .Litros, Possui pedal. Batente removível. Dimensões Largura: 32,00 cm.
Profundidade: 39,00 cm. Altura: 66,90 cm. Peso, 3,9 kg, cesto interno removível e tampa com acionamento por
meio de pedal.

UND 3

38

LIXEIRA SELETIVA. Descrição Técnica:'Lixeira comsuporte em aço, corn5 lixeiras de 50 litroscada. Ascores devem
observar os padrões da coleta seletiva previstos na Resolução CONAMA nfi'275/2001. Dimensões aproximadas:
430x2040x110(3 m_m. Material das IIxéiras:'-Poliètileno dé alta densidade. Material do suporte; Aço 101/20 com
pintura na corpretaou prata. ' - . ' ' - '

UND 20

39

LONGARíNA DE 5 LUGARES. Descrição Técnka: Longarina com 05 lugares: modelo cadeira, concha dupla;; sem
braços; assento eencosto em polipropiieno còm polímero; medindo oassento (45 larg. x40 prof.) cm eencosto (46
larg. X32alt.) cm; na cor azul; estrutura ern aço tubular,.assento e encosto acoplado aestrutura por abraçadeira de
aço; chapa com espessura mínima de l,6mm; pintura eletrostátlca em tinta epóxi pó; na cor preta, com sapatas
reguláveis; fabricada de acordo corn a legislação vigente; garantia mínima de 01 ano;.exclusivamente às
microempresas-me e empresas de pequeno porte- epp - cota reservada

und 1

40

LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES PRETA. Descrição Técnica: Longarina de3 lugares, sem braço, assento, cores
variáveis. Fabricada polipropiieno moldada anatomicamente, estruturada èmferro, Materiais Resistentes De Alta
Qualidade, Dimensão Do Produto: 82 X150 X56 Cm (Altura XLargura XComprimento), Peso: 15 Kg

und 2

41

MESA DE FÓRMiCA. Mesa secretária com as seguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas: 03
gavetas estrutura emMetalon reveste fórmica, com asseguintes dimensões aproximadas: 120cm x60cm x74cm.
Cor azul. Medidas com margem de 2mm. Garantia contra eventuais defeitos e/ou vícios de fabricação pelo período
mínimo de 12 meses a contar da entrega

UND 4

42

MESA DE PROFESSOR: Descrição Técnica: Mesa/birô para professor com 2gavetas e cadeira estofada- descrição:
mesa em mdp de alta qualidade com perfil ergosoft em pvc. Duas gavetas com fechadura, acompanha chave
reserva. Estrutura em aço com pintura eletrostátlca apó epés nivelados. Material: mdp/aço - cor: azul platina; pés
quantidade: 2 pés nivelados; gavetas: 2; altura: 75cm; largura: 120cm; profundidade: 60cm. Acompanha cadeira
estofada na cor preto.

UNO 15

43

MESA ECADEIRAS. Descrição Técnica: Conjunto de mesa ecadeiras para cozinha. As cadeiras e mesas possuem
estrutura em aço com tratamento anti-corrosivo. Ao todo são 4 cadeiras com encosto, e o tampo da mesa em
granito é removível 70 x 70.

UND 2

44 witoA KbUNiAO ESCRITÓRIO 14 LUGARES. Descrição Técnica: Mesa de reunião semi-ovai dimensões: ipa | UND
1
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3000xl200x740mm composta por: tampo constituído em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico de baixa pressão texturlzado em ambas as faces, borda que acompanha todo o contorno do tampo na
cor branco é de pp 3 mm e nas demais cores é de ps 3mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt,
com ralo mínimo de 2,5 mm. 02- painéis frontais em madeira mdp de 15 mm de espessura, revestida em laminado
melamínicode baixapressão texturlzado em ambas as faces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp
0,7 mm e nas demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente peio sistema holtmeit. Painel frontal
fixado aos pés lateraisda mesa, com cavilhas, parafusos minifix de aço e buchasem nylon. 02- pés painel em mdp
de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturlzado em ambas as faces,
bordas com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a
quente pelo sistema hoit-melt. Pés contem sapatas reguláveis em pvc rígidocom diâmetro de 22 mm, cuja função
será contornar eventuais desníveis de piso.

45

MICROFONE COM FIO. Descrição Técnica: Microfone de mão com fio • Unidirecíonal Cardióide. • Projetado para
uso vocal ao vivo ou Estúdio. • Resposta Vocal adaptada ao padrão Mundial. • Filtro Pop de Vento embutido,
altamente eficaz, que minimiza o ruído de vento e respiração.. • Captação Cardióide padrão, que Isola a fonte
principal de som, minimiza ruído de fundo indesejado. Construção robusta com Globo em aço. • Performance
consistente tanto aó ar livre como em lugares fechados. Características: • TIPO: Dinâmico • RESPOSTA DE
FREQÜÊNCIA: 50a 15.000 hz• PADRÃO POLAR: Unidirécionai (Cardióide) • SENSIBILIDADE: -70DBV/ PÀ (1,85 MV)
• IMPEDÂNCIA: Impédâncla nominal é de 150 OHMS (300 OHMS Reais) para conexão a entradas de microfone de
baixa impédâncla • Cortes Sistemas Shock-Mountpneumálico para baixo ruído • Chave On/Off • CONECTOR: XLR
Macho ( 3 Pinos) • PINTURA ESMALTADA EM METAL FUNDIDO: Preto, globo de aço • ACOMPANHA: 1 Microfone,1
Cabode áudio, 1 Cachimbo,1 bolsa • ACESSÓRIOS: 5 metros de cabo (PIOALR)

UND 1

46

MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF LARELA + AURiCULAR.' Descrição Técnicá: Receptor BU16: Freqüência de
operação: UHF Fixa (640 " 690) Mhz. Modo de oscilação: Crlstai'de qüarzò.' Distância deoperação: Até 80Metros,
Duas saídas XLR balanceadas individuais. Uma'sãída PIO MIx output"(Duas.saídas juntas). Ajustes de volume
individuais LEDs de RF e AF. Dynamic Range:>95dB, THD<l%, SNR:>90dB/Resposta em' freqüência: 50Hzn7Khz
(±3dB), Alimentação: Fonte 12V (iiiciüsa), Diménsões: 212x155x44 (mm). Peso: 335 (g). Transmissor Ul:, Leve e
compacto.Alimentação: 2 Pilhas AA 1.5V, Distância de operação: Até 80 Metros, Ajuste de voiume. LED de pilha
fraca. Chave: ON/OFF/MUDO. Duração da pilha: 6 ~ 10 horas. Potência de transmissão: 15mW. Dimensões:
177x63x26 (mm). Peso: 71 (g). Microfone. Aurlcular:'Fabricado em tyletai. Som llmpo.e:detalhado. Resposlajem
freqüência: 50hz''17Khz (±3dB]. Captação: Dinâmica Unidirecional. Conector: Mini XLR. Microfone Lapela: Fabricado
em metal. Ajuste preciso e formato discreto. Resposta em freqüência: 50hzn7'khz (±3dB. Captação: Cardióide
unldlreclonai. Conector: Mini XLR. Estojo:.pimensões::428x317x99 (mm) Peso: 1,7(Kg). Itens inclusos: Ix Receptor
BU16.2x Transmissores Ul.2x Microfones Lapela. 2x Microfones Auriculares. IxFonte bivolt padrão Brasil..Ix Cabo
PlOxPlO (1 Metro). 4xPilhas AA 1.5V (Não recarregáveis). Ix Manualêrh,português. Ix Estojo plástico

UND 2

47

MICROFONE SEM FIO. Descrição Técnica: Microfone, Saídas de áudio P10,e XLR com ganho ajustável;.Alimentação
dabase por fonte externa hornologada'pela Ánatei, 110/220 Volts; Alimentação do microfone por 2 pilhas AA com
mínimo de 8 horas de uso contínuo; Freqüência de operação de 900MHz rhulticanai corh cohflguração automática;
Transmissão e recepção porsinal digitai de24bits/48kHz; Alcance mínimo de50metros; Compatibilidade para até5
sistemas em uso simultâneo; Microfoné com cápsula dinâmica (bobina rhóvel) e padrão polar cardióide; Faixa
mínima deresjDostá defreqüência de60Hza l5 kHz; Distorção Harrriôniça Total rfiehofque0,05%; Faixa dinâmica
maior que lOOdB; Chave llga/desilga e chave m'ute no microfone; LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de
Bateria no microfone. , ' • . . - '

UND 2

48

PROJETOR DE MULTIMÍDIA - DATA SHOW, 3300 ANSl LUMEN - PROJETOR DE MULTIMÍDIA, Sistema de projeção:
Modo deprojeção: Frontal/Traselro/Teto. LCD Screen: 0,55 polegadas (07). Método deProjeção: Matriz Ativa TFT
de Polissiiíclo. Número de pixels: 480.000 pixels (800, x 600) x 3. Brilho'em cores - SAÍda de luz coiórida: 3300
lumens. Brilho em Branco -Saída de luz.branca: 3300 iumens. Razão de aspecto: 4:3. Resolução nativa:.SVQA.Tipo
de lâmpada IlOW UHE. Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Normal). Horizontal: -309 +309;
Vertical: -30® +309. Razão de contraste: Até 15,001:1. Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores. Dimensões: 302x
82 X237mm. Peso:2,5Kg. Segurança: Trava Kenigston, Trava de segurança.

UND 1

49

PÚLPITO PORTÁTIL. ". Descrição Técnica: Púlpito portátil. Púlpito em acrílico cristal transparente, nas seguintes
especificações: acabamento transparente com espessura de 10 mm, medidas 1,15 a120 mt alt i 60.cm lafg x40 cm
prof; mesa/plataforma superior em acrílico medindo 60 cm x40 cm (largura xprofundidade), devendo em sua parte
Inferior (voltada para o orador) ter uma inclinacao de aproximadamente 45 e possuir um ressalto/top de
aproximadamente 2,5 cm para conter osobjetos sobre a mesa; 1 prateleira reta alocada a uma altura entre 60cm a
80 cm; sustentação vertical em acrílico com 50 cm x 30 cm (largura x profundidade): duas torres laterais com
fechamento ao fundo (tornando toda a base em formato de u); plataforma/base inferior em acrílico com as
seguintes medidas: 60cm x 40cm, devendo correr pes/sapatas em acrílico para que a base nao tenha contato
direto ao chão. Tamanho 30 cm x9,7 cm, arte a ser enviada quando do encaminhamento da nota de empenho.
Garantia mínima: 01 ano.

UND 1

50

QUADRO BRANCO (3,00M X1,25M}: Descrição Técnica: Quadro Branco em madeira compensada de 10 mm,
revestido em fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em
alumínio, medindo (3,00m x l,25ml

UND 5

51

QUADRO BRANCO MEDINDO (120X90CM).: Descrição Técnica: em madeira compensada de 10 mm, revestido em
fórmica própria para uso de picei atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio
medindo (120x90cm).

UND 6
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52

RÁDIO COMUNICADOR C/ALCANCE 20 KM A PROVA DE ÁGUA CX 2: Descrição Técnica: Àprovade água e poeira.
Alcance de 9,6 km. Bases carregadoras independentes. Belt clip (prendedor de cinto). 26 canais de operação. 121
códigos privativos. 8 níveis de volume de recepção de áudio. 10 opções de toque de chamada. Modo silencioso.
Bipe indicador de câmbio. Bloqueio de teclado. Varredura de canal. Cor de fácil visualização. Devera esta incluído 2
radiocomunlcadores. 2 bases carregadoras Independentes. 2 fontes de alimentação bivolt. 2 prendedores de cinto.
1 manual do usuário

UND 2

53

REFRIGERADOR, TIPOGELADEIRA, 1 PORTA, Descrição Técnica: Geladeira frost free com capacidade totao de 346
litros. Com prateleiras super resistentes para garrafas de até 2,5 litros. Com travas de segurança, gavetão com
amplo espaço, pés estabilizadores frontais e traseiros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo
programa Brasileiro de Etiquetagem - PBE do Instituto Nacional de Metrologia, Normatilização e Qualidade
Industrial-INMETRO. Cor branca. Tensão 220 v ou blvolt. Garantia mínima de 12 meses.

UND 3

54

TELA DE PROJEÇÃO. Descrição Técnica: Tela retrátii para fixação em parede ou teto, medindo 1,80 x 1,80 m.
Película tencionada nas laterais; Película do tipo Matte White; Suporte integrado ao estojo metálico, para fixação
em parede ou teto; Garantia mínima de 12 (doze) meses. - - -

UND

55

TENDAS PlRAMlDAiS lOXlO m': Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC caiambrado, com reforço em
poliéster impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura,
garantindo maior durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores, (anti-
chama,anti-mofo e anti-UV). Estruturas 1009i galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao
solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona,.com amarração em cabo de aço ou .corda dé 4 mm. Maior vão livre
entre pés. Mão francesa em tubo l .1/4 com parede 2 mm para maior segurança. Materiais com 2 milímetros de
espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda
eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamentb e ruptura.

Und 2

56

TENDAS PIRAMIDAIS 6X6 m*: Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC caiambrado, com reforço em poliéster
impermeável, blackout solar, anti-chama e anti-mofo, além de ser vúlcanjzada em alta temperatura, garantindo
maior durabilidade do produto: Disponível ~em diversos tamanhos, com grande variedade de cores, (ánti-
chama,anti-mofo e anti-UV}.Estruturas lÒOK galvanizadas a fogo (não enferrüja e nãorisca). Sistema de fixação ao
solo (fita-catraca). Sistema de fixação da lona,corri amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maiorvão livre
entre pés. Mão francesa em tubo 1.1/4 com parede' 2 mm para maior segurança.-Materiais com 2 milímetros de
espessura. Dispensa fundação e suporta ventos conforme nornia da ABNT 6123.possui emendas unidaspor solda
eletrônica e rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionaménto é ruptura.

Und 4

57
TV 42 POLEGADAS. Descrição Técnica: TV Led, Fuii HD com conversor digital, controle remoto. Entradas HDMI e
USB. Garantia mínima de 1 ano. ' - ' • . '

UND 3

58
TV LCD 32 POLEGADAS. Descrição Técnica: TVtela plana, entrada HDMI e conversor digitai, com controle remoto.
Garantia de 12 meses.

UND 3

59
VENTILADOR DE COLUNA, 60 CM. Descrição Técnica: Ventilador De Coluna oscilante, 3 velocidades, sistema de
oscilação automático, inclinação vertical ajustável. Voltagem: 220 V e bivolt

UND 8

60

VENTILADOR DEPAREDE 60 CM/24". Descrição Técnica: Ventilador De Parede Altura máxima 1,97 m. Potência 1/4
CV. 220 W. Diâmetro da hélice 22" RPM, 1300 máxima. Tensão 127 v. 220 V.ou bivolte. Velocidade regulável.
Garantia de 12 meses. - '

UND 20

-

Órgão Participante: Secretaria Municipalde Saúde . -
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNiD QUANT.

1

AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU'S (VOLTS) 220 V.: Descrição Técnica: Ar Condicionado Corrente elétrica de
refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W) 3.24.Potência de refrigeração (W) 675.Clciofrio, vazió de
ar (mVh)7.1. GásrefrigeranteR-22. Classificação energética (INMETRO) A.Tipo do condensadorhorizontal. Consumo
de energia procel (kWh/mês)*14,2.Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano.
Nível de ruídointerno 37/33/29. Nível de ruídoexterno 51. Corda evaporadórabranco,timer sim, regulavelocidade
de ventilação sim,,sleepsim, swing, turbo, filtro anti-bactéria,désumidificação, proteção anti-corrosâo. Controle da
direção do ar (Esquerda r Direltaj-Manual

UNID 10

2

AR CüNDICIONADCSPLlT DE 18.000 BTU'S VOLTS)' 220 V. Descrição Técnica: Corrente elétrica de refrigeração
(amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W) 675. Ciclo Frio, vazão de ar
(mVh)7.1. GásrefrigeranteR-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensadorhorizontal. Consumo de
energia procei (kWh/mês)'14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo)Automático.Garantia 1 ano. Nível
de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51. Corda evaporadora branco.Timersim. Regula velocidade de
ventilação sim. Sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da
direção do ar (Esquerda • Direita)-Manual.

UND 5

3

AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S. Descrição Técnica: Alimentação (volts) 220 v. Corrente elétrica de
refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energéticaEER (W/W)3.24. Potênciade refrigeração (W)675. CIcio frio,vazãode
ar (mVh)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo
de energia procei (kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano.
Nível de ruído Interno37/33/29. Nível de ruídoexterno 51. Corda evaporadora branco.Timersim, regula velocidade
de ventilação sim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da
direção do ar (Esquerda - Direita)-Manuai.

UND 3
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4

ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS. Descrição Técnica: Armário Fechado para guardar utensíiios de cozinha -
Armário Dupio com Paneleiro duplo Materiai: Estrutura aço; Revestimento - Portas com Isoiamento acústico,
puxadores com acabamento metalizado em UV e pés com sapata metailzada. Quantidade de portas: 06 portas.
Prateieiras: 03 prateleiras.Tampo: Em laminado plástico (fórmica) brilhantecom borda arredondada (post forming).
Fórmica resistente à riscos e abrasão de produtos de limpeza. Dobradiças: de pressão. Puxadores: com acabamento
metalizado em UV. Mais resistência. Pés:Em poliestireno de alto Impacto (PS) com acabamento liso e sapata plástica
cromada. Reguláveis, com colocação manual por encaixe.

UND 2

5
ARMÁRIO DE MADEIRA (TIPO MDF) Descrição Técnica: Armário De Madeira para escritório com 2 portas com chave
tamanho 0,72 x 0,43 x 91 UND 2

6

ARMÁRIO EM AÇO. Descrição Técnica: Armário em aço montávei com 2 portas de abrir com reforços internos,
puxador na própria porta no sentido vertical com sistema de cremalheira para regulagem das prateieiras, com 1
prateleira fixa para travamento das portase 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves. Capacidade: 20 kg por
prateleira. Dimensões: 1,95 x 0,90 x 0,40 cm

UND 4

7

ARMÁRIO EXECUTIVO DE MADEIRA (TIPO MDF). Descrição Técnica: Armário material MDF ouMDP 15mm, 2 portas, 4
prateleiras puxador cromádo, revestimento em laminado madeira ou melamina, tratamentosupèrficiahenvèrnízado,
comprimento 90cm -X altüral60cm X profundidade 45cm, com fechadura superior e chaves, cor a escolha do
contratante

UND 2

8

ARMÁRIO VITRINE, DUAS PORTAS PARA MEDICAMENTOS CONSULTÓRIO. Descrição Técnica. Armário Vitrine
Materiai Estrutura em chapa de aço, acabamento em pintura epóxi;Dimensõestotais: 650 mm x 400 mm x 1500.mm
(C XLXA);Dimensões armário vitrine piso: 650 mm x 4Ó0 mm x 1400 mm (C x Lx A);Portas e laterais: Vidro 3
mm;Fechadura: Cilíndrico tipo Yale;Armário vitrineopcional: Vidro fume e adiçãode prateieiras;Garantia: Dozemeses
para defeitos de fabricação.

UND 12

9

ARQUIVO DE AÇO COM 4 6AVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. Descrição Técnica: Arquivo DeAço Com 4 tamanho
ofício Porta-etiqueta e puxadores estampados nas gavetas: puxadorescõm acabamento em PVC nas cores cristal ou
grafite, fechadura cilíndrica tipoyale com travamento simultâneo das gavètas e sistema de deslizamento das gavetas
em patins de nylon: confeccionado em chapa de açona16 coluna ns 18gaveta na24tampoe na26corpo,.capacidade
de 30 a 40 pastas por gavetas du 25 kg.

UND 1

10

BALANÇA DE COZINHA DIGITAL. Descrição Técnica: Capacidade: 40KQ. Divisão: 2G. Corpo emPlástico ABS injetado.
Prato inoxidável. Dispiay LCD comiluminação verde. Dispiay dupio(paravendedore cliente). Teclado 24Teclas.Painel
Aprova de Respingo. Indicador de bateria baixa indicador de bateria carregando. Bi-volt (110v-220v). Bateria
Recarregável

UND 3

14

BEBEDOURO GELA ÁGUA: Descrição Técnica: Diferenciais: Água natural e gelada. Bandeja removível: para esvaziar ou
higienizar, Design compact, Nanotecnologia: inibe a proliferação de micro-organismos. Eficiência energética, Grau de
Proteção: IPX4, Tensão Nominal (V): 220, Amperagem (A): 1,5 / 0,7. Potência (W): 90,0. Freqüência - Mercado
Nacional (Hz); 60. Consumo de Energia (kWh/mês): 12. Eficiência Energética (kW/L): 0,07.

UND 3

15

BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS. Descrição Técnica: Bebedouro Industrial 3 Torneiras inox C/ Filtro
Capacidade de 100 Litros no reservatjírio. Refrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de água
frontal em chapa de aço Inox com dreno. Com revestimento externo erh chapa de aço Inox. soiamentò térmico
Injetado em poiiuretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Boia para regulagem dó nível.de água. Gás
ecológico R134 A-. Motor hermético. Tensão 127v ou 220v. Unidade cóndensadora de1/5 HP. Tornada de 3 pinos.
Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da água. ' '• - '•

UND 3

16

BIRÔ DE 02 GAVETAS: Descrição Técnica: Mesa' escritório, material estrutura aço Industrial, revestimento tampo
laminado meiaminico, cor tampo ovo, padrão acabamento estrutura pintura, quantidade gavetas 3un, largura 1,20 m,
profundidade 0,80 m, altura 0,74 m, tipo gavetas com chave

UND 4

18 CADEIRA COM BASE FIXA. Descriçao Técnica:CadeiraComEncosto EAssento Estofado.
UND 3

20

CADEIRA TIPO PRESIDENTE COM BRAÇO. Descrição Técnica: Poltrona modelo presidente Giratória Com Espaidar Alto,
Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomlcamente Com Espessura De 14mm Interligados Por
Lâmina De Metal Com llOmm De Largura Por 5mm De Espessura Com Nervura De Reforço, Fixado Através De Porca
Garra, Estofado Em Espuma Moldado De Poiiuretano Injetado, Densidade,55kg/M2, Espessura De 65mm No Assento,
50mm No Centro.Do Encosto E95mrTi Na Área Lateral Do Apoio Lombar, RevestIdo.Por Tecido Cor Crepe Azul Na
Composição Polipropiieno 63%, Poiiéster 37%, Trama 8, Urdume 18 Fios Por .Cm^ Peso 0^408 Pòr Metro Linear E
Revestimento Eni Resina Látex. Contra Encosto Revestido Em Vinil Preto EBordas Protegidas Por Pvc Tipo "S". A
Cadeira Possui Braços reguláveis, injetados Em Integral Skln Com Estrutura Interna De Aço. Base Giratória Com
Sistema De Regulagem ÀGás ESistema De Reclinação Tipo "Relax", Patas Em Estrutura Metálica ECapa Plástica, Com
Rodízios Duplos. Dimensões: Assento aproximadamente 0,48 X0,48 Mts (Largura XProfundidade) Encosto de
aproximadamente 0,70X0,48Mts(alturaXlargura)

UND 2

21

22

CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA. Descrição Técnica Cadeira Mocho alto secretária. Base giratória com encosto
e regulagem de altura agás; assento eencosto com espuma. Estrutura da base na cor preta. Cor do encosto e assento:
azul escuro ou preto. Material: Estofado em Courvim. Dimensões aproximadas do produto: 55 x65 cm (L xP). Peso
suportado: aproximadamente 120 Kg. Constituído de 5 rodízios. Estrutura em aço. Altura Máxima do Assento ao piso:
aproximadamente 52 cm. Altura Mínima do Assento ao piso: aproximadamente 42 cm. Altura Encosto:
aproximadamente 29cm. Largura Encosto: aproximadamente 37cm. Diâmetro Assento: aproximadamente 38cm
Elevaçãodo assento acionada através de alavanca lateral.
CADEIRAS PIÁSTICAS COM BRAÇO. Descrição Técnica: Cadeira Plástica Com Braço confeccionada em polipropiieno

UND

UND

8
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(PVC). Cor: Branca.Peso aproximado: 2,5 kg.Suporta até 140 Kg. Com04 (quatro) pés. Dimensõesaproximadas:79cm
X56cm X42 cm (Altura, largura e profundidade). Pode haver variação de, no máximo, 10% (dez por cento) em todas as
medidas acima mencionadas. Seja certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Emplihamento: 30 peças.
Garantia mínima de 12 meses NBR 14776:2013. UND 711MARCA: IBAP

23

CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO. Descrição Técnica: Cadeira Plástica Sem Braço confeccionada em polipropileno
(PVC). Cor: Branca.Peso aproximado: 2,5 kg.Suporta até 140 Kg. Com04 (quatro) pés. Dimensõesaproximadas:86cm
X39cm 40cm. Pode haver variaçãode, no máximo,10%(dez por cento) em todas as medidas acima mencionadas. Seja
certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO.Garantia mínima de 12 meses. NBR14776 2013.

UND 150

24

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COMPLETA. Descrição Técnica: Conjunto de caixa acústica, caixa de som amplificada
com SOOw de potência, impedãncia de saída: 4 ohms iluminação frontal, com biuetooth e rádio fm, composição:2
caixas de som,controle remoto,l microfone c/ fio, 1 microfone s/ fio,cabo de alimentação, alto-falantes de 12", 3
tweeters piezelétricos por caixa de som, controles de volume independente, resp.freq.: 63hz~16khz, controles de
grave e agudo, equalizador, karaokê,dlmensões aprox. Das caixas: 77 x 42 x 70cm(axlxp), entradas:2 p/ microfone, 1
p/guitarra.1 rca(aparelhos não amplificados), 1 usb e 1 p/ cartão sd/mmc, blvolt chaveado,comprazode garantiade
no mínimo 6{sels) meses e manual em português.

UND 2

25

CAIXA TÉRMICA 15 LITROS. Deacrlçâo Técnica: Caixa térmica superprática, leve, resistente e fácil de limpar. Possui
tampa reversível, funcionando também como bandeja. Camada interna fabricada com polluretano, que conserva a
temperatura por mais tempo, Capacidade em Litros: 15 Litros.Comprimento: 38 cm,Largura: 27 cm, Altura: 29 cm,
Peso: 2,200 Kg

UND 4

28

CARRO DE CURATIVO. Descrição Técnica: 0 Carro Curativo com Balde e Bacia é construído com armação tubular,
tampo e prateleira em chapa de aço esmaltada, pés, varandas e suporte para baldee bacia, pés com rodízios de 03
polegadas. Acompanha 01 balde em alumínio polido e 01 bacia Inoxidável. Pintura epóxl, 4 Rodízios de 03 polegadas,
Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm, Estrutura em tubos redondos. Cor: Branca

Und 3

29

CLIMATIZADOR COM NÉVOA DE ÁGUA PEDESTAL DE 100 LITROS: Descrição Técnica: Alcance Frontal: 25m
Ruído: 74dB. Consumo;460W. Voltagem:220V. Fornecimento de água: Reservatório de 80 ou 100 litros. Dimensões
(LXAXP): 735x841x406mm. Peso: 21,6Kg. Fluxo de Ar:18.000m'. Garantia: 1 ano. Reguladorde névoa. Garantia: 1 ano.

Und 1

31

CONGELADOR 300 LITROS. Descrição Técnica: FreezerHorizontal, 01 porta, caixa interna em aço zincado, frost free,
dreno de degelo frontal; fechadura comchave auto expulsiva; sistema dupla função (freezer e conservador); de 0 a -
25 c. Pés niveladores; capacidade de armazenamento mínimo de 300 litros; base/suporte Interno para empilhar os
materiais e evitar a obstrução da saída de água.cor branca; 220 v (ou blvolt).

UND 1

32

CONGELADOR 400 UTROS - 2 PORTAS. Descrição Técnica: Freezerhorizontal Freezerhorizontal Capacidade mínima
400 Litros - 2 Portas-Tampa balanceada: Leve paraabrir, resistente e seguraparavedar. - Puxador ergonômico com
fechadura de segurança: Desing ergonômico que facilita a abertura e o fechamento da tampa, permitindo o encaixe
perfeito da mão. Gaveta removível: Facilita á limpeza doequipamento e a remoção dassujeiras mais difíceis. Rodízios
reforçados: Melhor locomoção pormulto mais tempo. Base daunidade de.refrigeração removível: Facilita a limpeza e
manutenção de todo o sistema de refrigeração. Dreno, frontal: Dispensa o deslocamento do equipamento para
desgelo. - Portas: 02portas. - Capacidade mínima aprox. Bruta: 400 L. -Tensão / Freqüência: 115 Ve 127 V/ 60Hz ou
220 V/50Hz e 60 Hz. - Rodízios: 4,simples. -Termostato Ajustável. -Tipo deAbertura: Basculante. - Tipo deIsolaçâo:
Polluretano. Tipo de Pintura: Polléster., Cor: Branca -Garantia: 02 anos

UND 1

33

CONGELADOR, TiPO FREEZER HORIZONTAL 201 A 225, Descrição Técnica: Congelador, com uma tampa, dreno
frontal, capacidade 201 a 225 litros. Classificação deeficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro
de Etiquetagem -PBE doinstituto Nacional de Metrologia. Normalização'e Qualidade Ihdustrial-INMETRO. Cor branca.
Tensão 220 V. Garantia mínima de 12 meses.

UND 1

35

ESTANTE DE AÇO. Descrição Técnica: EstanteOe Aço Multl-uso 40cm 5 Prateleiras 30kg/ Supreme Cor Cinza. Estante
deAço 40cm com SPratelelras Reguláveis. Suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 150 kg no total. Espessura:
Prateleira de chapa 26e coluna de chapa 20. Medidas: altura 1830mm x largura 920mm x profundidade 400mm.
Prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. Pintura eletrostática a póautomatizada com fostatização.

UND 10

36

FOGÃO 4BOCAS. Descrição Técnica: em inox. Material: Bocas esmaltadas; Grades, arame arredondado; Laterais em
aço pintado: Puxador em aço com Isolamento térmico; Tampa de vidro temperado; Queimadores selador;
Sobretampa nos queimadores, aço esmaltado. Tipo de queimadores: 03 Semi-rápoldo; 1.800 Watts; 01 Rápido -2.400
Watts;Forno 2.400 Watts. Tipo de aquecimento: Automático. Garantia de 12meses. Cor branca

UND 1

37

FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCA COM FORNO.. Descrição Técnica fogão Industrial especificações mínimas: 6 bocas 109
litros com acendimento manual e 6 queimadores dupla chama (mais potentes) de diâmetro 200 mm. Puxador
ergonômico na porta do forno, espalhadores ebases dos queimadores de ferro fundido, mesa de aço carbono, trempe
de ferro fundido 40x40cm e bandeja coletora de resíduos abaixo dos queimadores. Registros de gás com manípulos
expostos e forno em esmalte. Travamento mecânico na porta do forno, 1 prateleira removível e regulável e 4 pés
fixos. Dimensões aproximadas doproduto: largura 140 cm, altura 84cm, profundidade 108 cm

UND 5

38

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCA COM FORNO. Descrição Técnica: fogão Industrial 4bocas com forno, grelhas em ferro
fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira
(borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturlzada epóxl de alta resistência, chapa em aço carbono,
altura 82,00 cm, largura 73,00 cm, profundidade 83.00 cm e peso 25,00 kg

UND 1

41

FRAGMENTADORA PAPEL 25 LITROS. Descrição Técnica: fragmentadora de papel; -deve fragmentar papel, cd/dvd,
cartão de crédito e grampos; - chave liga / desliga /reversão; - acionamento automático ao Inserir oobjeto, e pausa
automática após a fragmentação; - capacidade de fragmentação mínima: 12 folhas a4 (75g/m^) por vez- - com cesto UND 1
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de capacidade mínima de 25 litros;- nível de ruído máximo:65 db (a), conforme nbr 10152; - corte em partícula de no
máximo 320 mm2, conforme norma din 66.399; - tempo de funcionamento contínuo mínimo: 3 minutos; - potência
mínima de 230 watts; • largura mínima da fenda para fragmentação: 225 mm; - velocidade mínima de fragmentação:
1,5 metros/minuto;- tensão: 220v. - garantia:12 meses. - modelo referência : elgin fc7150c,aurora aslSOOcd, jlnpex
jp 822 c, menno secreta 15^ e menno secreta 15c.

44

GELADEIRA 300 LITROS. Descrição Técnica: Refrigerador300 Litros1 Porta Frost Free ClasseA.Descrição Técnica:Tipo
de degelo FrostFree,Controle de temperatura. Pés niveladores, Capacidade geladeira 253 litros, Capacidade freezer
47 litros. Capacidade total de armazenamento 300 litros. Classificação energética A. Dimensões: Altura: 153,9 cm.
Largura: 61,6 cm Profundidade: 69,1 cm. Peso: 48 kg

UND 1

45
KIT DE INSTALAÇÃO PARA GÁS DE BOTIJÃO INDÚ5TRIAL. Descrição Técnica: registro para botijão de gás com
mangueira, para fogão Indústrlal.

UND 5

46 KIT DE INSTALAÇÃO PARA GÁS DE BOTIJÃO, Descrição Técnica: Registro para botijão de gás commangueira. UND 4

47

LIQÜIDIFICADOR DOMÉSTICO. Descrição Técnica: Liqüidificador Capacidade mínima: 2 L. Material do Copo: Em
acrílicoresistente e de fácil limpeza.05 velocidades. Com função pulsar. Lâmina de aço inoxidável. Potência mínima
de 900 W. Voltagem: 220 V.Assistência técnica: Autorizada do fabricante, permanente np Estado de Goiás.Garantia
mínima do fabricante de 12 meses

UND 1

48

LIQÜIDIFICADOR INDUSTRIAL Descriçâo Técnica: Copo em inox com capacidade de 2 litros. Durabilidade e higiene.
25.000 RPM vazio.Altaperformance. Combotão pulsar que facilitaa trituração com frutas congeladas e/ou pedras de
gelo. 220 Vou blvolt. Garantia de 12 meses.

UND 1

49

LIXEIRA EM AÇO. Descrição Técnica:Lixeira Inoxidável Capacidade 30 Litros. Descrição Técnica:Lixeira,de aço Material
Inox Capacidade de 30 Litros, Possui pedal. Batente removível. Dimensões Largura: 32,00 cm, Profundidade: 39,00 cm.
Altura: 66,90 cm. Peso, 3,9 kg, cesto interno removível e tampa com acionamento por meio de pedal.

UND 3

50

LIXEIRA SELETIVA. Descrição Técnica: Lixeira com suporte em aço, com 5 lixeiras de 50 litros cada. As cores devem
observar os padrões da coleta seletiva previstos na Resolução CONAMA n® 275/2001. Dimensões aproximadas:
430x2040x1100 mm.Material das lixeiras: Polletlleno de alta densidade. Material do suporte: Aço 101/20compintura
na cor preta ou prata.

UND 14

51

LONGARINA DE 5 LUGARES. Descrição Técnica: Longarina com05 lugares: modelocadeira, concha dupla;; sem braços;
assento e encosto em poliproplleno com polímero; medindo o assento (45 larg. x 40 prof.) cm e encosto (45 larg.x
32alt.) cm; na cor azul; estrutura em aço tubular, assento e encosto acoplado a estrutura por abraçadeira de aço;
chapacom espessura mínima de l,6mm;pintura életrostática em tinta epóxl pó; na corpreta,com sapatasreguláveis;
fabricada de acordo com a legislação vigente; garantia mínima de 01 ano;.exclusivamente às microempresas-me e
empresas de pequeno porte- epp - cota reservada

und 2

52

LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES PRETA. Descrição Técnica: Longarina de 3 lugares,' sem braço, assento, cores
variáveis. Fabricada poliproplleno moldada anatomicamente, estruturada em ferro. Materiais Resistentes De Alta
Qualidade, Dimensão Do Produto:82X150X56 Cm (Altura XLargura XComprimento), Péso:15 Kg

und 3

53

MESA DE FÓRMICA. Mesa secretária com asseguintes especificações mínimas e dimensões aproximadas: 03 gavetas
estrutura em Metalon reveste fórmica, com as seguintes dimensões aproximadas: 120 crri x 60 cm x 74 cm. Corazul.
Medidas com margem de2mm. Garantia contra eventuais defeitos e/ouvícios defabricação pelo período mínimo de
12 meses a contar da entrega

UND 4

55

MESA E CADEIRAS. Descrição Técnica: Conjunto de mesa e cadeiras pára cozinha. As cadeiras.e mesas possuem
estruturaem açocom tratamentoanti-corrosivo. Ao todo são 4 cadeiras comencosto, e o tampoda mesaemgranito
é removível 70 x 70.

UND 2

57

MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 14 LUGARES. Descrição Técnica: Mesa de reunião semi-oval dimensões: Ipa
3000xl200x740mm composta por: tampo constituído em mdp de 25 mm de espessura, revestida em laminado
melamínico debaixa pressão texturizàdo em ambas asfaces, borda' queacompanha todo ocontorno dotampo nacor
branco é de pp 3 mm e nas demais cores é deps3mm deespessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio
mínimo de 2,5 mm. 02-painéis frontais em madeira mdpde 15mm de espessura, revestida emlaminado melamínico
debaixa pressão texturizàdo em ambas asfaces. Bordas horizontais com acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas
demais cores é de ps 0,7 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holtmelt. Painel frontal fixado aos pés
laterais da mesa, com cavilhas, parafusos miniflx de aço .ebuchas em nylon. 02- pés painel em mdp de 25 mm de
espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizàdo em ambas as faces, bordas com
acabamento na cor branco pp 0,7 mm e nas demais cores é deps 0,7 mm deespessura, colada aquente pelo sistema
holt-melt. Pés contem sapatas reguláveis em pvc rígido com diâmetro de22 mm, cuja função será contornar eventuais
desníveis de piso.

UNO 1

58

MICROFONE COM FIO. Descrição Técnica: Microfone demão com fio • Unidirecional Cardióide. • Projetado para uso
vocal aovivo ou Estúdio. • Resposta Vocal adaptada ao padrão Mundial. • Filtro Pop de Vento embutido, altamente
eficaz, que minimiza o ruído de vento e respiração. • Captação Cardióide padrão, que isola a fonte principal de som,
minimiza ruído defundo indesejado. • Construção robusta com Globo em aço. • Performance consistente tanto aoar
livre como em lugares fechados. Características: • TIPO: Dinâmico • RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 50 a 15.000 hz •
PADRÃO POLAR: ünidireclonal (Cardióide) • SENSIBILIDADE: -70 DBV / PA (1,85 MV) • IMPEDÂNCIA: Impedânda
nominal é de 150 OHMS (300 OHMS Reais) para conexão a entradas de microfone de baixa Impedânda • Cortes
Sistemas Shock-Mount pneumático para baixo ruído • Chave On/Off • CONECTOR: XLR Macho {3 Pinos) • PINTURA
ESMALTADA EM METAL FUNDIDO: Preto, globo de aço • ACOMPANHA: 1Microfone, 1Cabo de áudio, 1Cachimbo, 1
bolsa • ACESSÓRIOS: 5 metrosde cabo(PIO/XLR)

UND 1
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59

MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF LAPELA +AURICULAR. Descrição Técnica: Receptor BU16: Freqüência de operação:
UHF Fixa (640~ 690) Mhz. Modode oscilação; Cristal de quarzo. Distância de operação:Até 80 Metros, Duas saídas
XLR balanceadasIndividuais. Uma saída PIO Mlx output (Duas saldasjuntas). Ajustes de volumeIndividuais LEDs de RF
e AF. Dynamic Range:>95dB, THD<1%, SNR:>90dB, Resposta em freqüência: SOHznTKhz (±3dB), Alimentação: Fonte
12V (inclusa), Dimensões: 212x155x44 (mm), Peso: 335 (g). Transmissor Ul:, Leve e compacto. Alimentação: 2 Pilhas
AA 1.5V, Distância de operação: Até80 Metros, Ajuste de volume. LED de pilha fraca. Chave: ON/OFF/MUDO. Duração
da pilha: 6 ~ 10 horas. Potência de transmissão: 15mW. Dimensões: 177x63x26 (mm). Peso: 71 (g). Microfone.
Auricular: Fabricado em Metal. Som limpo e detalhado. Resposta em freqüência: 50hz~17Khz (±3dB). Captação:
Dinâmica Unidlreclonal. Conector: Mini XLR. Microfone Lapela: Fabricado em metal.Ajuste preciso e formato discreto.
Resposta em freqüência: 50hz"'17 Khz |±3dB. Captação: Cardioide unidlreclonal. Conector: Mini XLR. Estojo:
Dimensões: 428x317x99(mm) Peso: 1,7 (Kg). Itens Inclusos: Ix Receptor BU16. 2xTransmissores Ul. 2x Microfones
Lapela. 2x Microfones Auriculares. Ix Fonte bivoit padrãoBrasil. Ix Cabo PlOxPlO (1 Metro). 4x Pilhas AA 1.5V (Não
recarregáveis). Ix Manual em português. Ix Estoio plástico

UND 1

60

MICROFONE SEM FIO. Descrição Técnica: Microfone, Saídasde áudio PIOe XLR comganho ajustável; Alimentação da
base por fonte externa homologada pela Anatel, 110/220 Volts; Alimentação do microfone por 2 pilhas AA com
mínimo de 8 horas de uso contínuo; Freqüência de operaçãode 900MHz multicanal com configuração automática;
Transmissão e recepção porsinal digital de 24bits/48kHz; Alcance mínimo de 50 metros; Compatibilidade para até 5
sistemas em usosimultâneo; Microfone com cápsula dinâmica (bobinamóvel) e padrão polarcardioide; Faixa mínima
de resposta de freqüência de 60Hz a 15 kHz; Distorção Harmônica Total menor que0,05%; Faixa dinâmica maior que
lOOdB; Chave liga/desliga e chave mute no microfone; LEDs Indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria no
microfone.

UND 2

61

PROJETOR DE MULTIMÍDIA • DATA SHOW, 3300 ANSI LUMEN - PROJETOR DE MULTIMÍDIA, Sistema de projeção:
Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto. LCD Screen: 0,55 polegadas (D7). Método de Projeção: Matriz Ativa TFT
de Polissillcio. Número de pixels: 480.000pixels (800x 600) x 3. Brilho em cores- SAIda de luzcolorida: 3300 lumens.
Brilho em Branco -Saída deluz branca: 3300 lumens. Razão deaspecto: 4:3. Resolução nativa: SVGA.TIpo delâmpada
210W UHE. Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Normal). Horizontal: -308 + 308; Vertical: .302 +
308. Razão de contraste: Até ,15,001:1. Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores. Dimensões: 302 x 82 x 237 mm.
Peso: 2,5 Kg. Segurança: Trava Kenigston,Trava de segurança.

UND 1

63

QUADRO BRANCO (3,00M X 1,25M): Descrição Técnica: Quadro Branco em madeira compensada de 10 mm,
revestido em fórmica própria para uso depicel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em
alumínio,medindo (3,00mx 1.25m)

UND 2

64

QUADRO BRANCO MEDINDO (120X90CM).: Descrição Técnica: em madeira compensada de 10 mm, revestido em
fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio,
medindo (120x90cm).

UND 2

65

RÁDIO COMUNICADOR C/ALCANCE 20 KM APROVA DE ÁGUA CX 2: Descrição Técnica: Àprova de água e poeira.
Alcance de 9,6 km. Bases carregadores independentes. Belt clip (prendedor de cinto). 26 canais de operação. 121
códigos privativos. 8níveis de volume de recepção de áudio. 10 opções de toque de chamada. Modo silencioso. Bipe
indicador de câmbio. Bloqueio de teclado. Varredura de canal. Cor de fácil visualização. Devera esta Incluído 2
radiocomunicadores. 2bases carregadoras Independentes. 2fontes de alimentação bivoit. 2prendedores decinto. 1
manual do usuário

UND 2

66

REFRIGERADOR, TIPO GELADEIRA, 1 PORTA, Descrição Técnica: Geladeira frost free com capacidade totao de 346
litros. Com prateleiras super resistentes para garrafas de até 2,5 litros. .Com travas de segurança, gavetão corfi amplo
espaço, pés estabilizadores frontais e traseiros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa
Brasileiro deEtiquetagem - PBE do Instituto Nacional deMetrologia, Normatilização e Qualidade Industrial-INMETRO.
Cor branca. Tensão 220 v ou bivoit.Garantia mínimade 12 meses.

UND 2

68

TENDAS PIRAMIDAIS10X10 m*: Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster
impermeável, blackout solar, anti-chama eanti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior
durabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores. (antl-chama,anti-mofo e
anti-UV). Estruturas 100% galvanizadas afogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-catraca).
Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre entre pés. Mão
francesa em tubo 1.1/4 com parede 2mm para maior segurança. Materiais com 2milímetros de espessura. Dispensa
fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda eletrônica e
rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tenslonamento eruptura

Und 2

69

TENDAS PIRAMIDAIS 6X6 m': Descrição Técnica: lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster
®anti-mofo, além deservulcanizada emalta temperatura, garantindo maiordurabilidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores. (antl-chama,antl-mofo e

anti-UV).£struturas 100% galvanizadas a fogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-catraca).
Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre entre pés. Mão
francesa em tubo 1.1/4 com parede 2mm para maior segurança. Materiais com 2milímetros de espessura. Dispensa
fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda eletrônica e
rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tenslonamento eruptura

Und 4

70

71

W42 POLEGADAS. Descrição Técnica. TV Led, Full MD com conversor digital, controle remoto. Entradas HDMI e USB
Garantia mínima de 1 ano.
TV LCD 32 POLEGADAS. Descrição Técnica: TV tela plana, entrada HDMI econversor digital, com controle remoto.

UND

UND

3

4
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Garantia de 12 meses.

72
VENTiLADOR DE COLUNA, 60 CM. Descrição Técnica: Ventilador De Coluna osciiante, 3 velocidades, sistema de
osciiação automático, inclinação vertical ajustável. Voitagem: 220 Ve blvoit UND 8

73

VENTILADOR DE PAREDE 60 CM/24". DescriçãoTécnica:Ventilador De Parede Altura máxima 1,97 m. Potência 1/4
CV. 220 W. Diâmetroda hélice 22" RPM, 1300 máxima.Tensão 127 v. 220 Vou bivolte.Velocidade regulável.Garantia
de 12 meses.

UND 14

Órgão Participante: Secretaria Municipalde AssistênciaSociai
iTEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UNID QUANT.

1

ARCONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU'S {VOLTS) 220 V.; Descrição Técnica: Ar Condicionado Corrente elétrica de
refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energética EER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W)575. Ciclofrio, vazão de
ar (mVb)7.1. GásrefrigeranteR-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo do condensador horizontal. Consumo
de energia procel {kWh/mês)*14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano.
Nível de ruído interno 37/33/29. Nível de ruído externo 51.Cor da evaporadora branco, timer sim, reguía velocidade
de ventilaçãosim, sleep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosâo. Controle da
direção do ar (Esquerda • Direita)-Manual

UNID 4

2

AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU'S. Descrição Técnica: Alimentação (volts) 220 v. Corrente elétrica de
refrigeração (amperes)3.2. Eficiência energéticaEER (W/W)3.24. Potência de refrigeração (W)675. Ciclo frio,vazãode
ar (mVh)7.1. Gás refrigerante R-22. Classificação energética (INMETRO) A. Tipo docondensador horizontal. Consumo
de energia procel(kWh/mês)"14,2. Controle da direção do ar (Para cima - Para baixo) Automático. Garantia 1 ano.
Nível de ruído interno 37/33/29.Nível de ruído externo51. Corda evaporadora branco. Timer sim, regula velocidade
de ventilação sim, sieep sim, swing, turbo, filtro anti-bactéria, desumidificação, proteção anti-corrosão. Controle da
direção do ar (Esquerda - Direita)-Manual.

UND 5

3

ARMÁRIO DE COZINHA COM 6 PORTAS. DescrIção Técnica: Armário Fechado para guardar utensílios de cozinha -
Armário Duplo com Paneleiro duplo Material: Estrutura aço; Revestimento - Portas com Isolamento acústico,
puxadores com acabamento metallzado em UV e pés com sapata metalizada. Quantidade de portas; 06 portas.
Prateleiras: 03 prateleiras. Tampo: Em laminado plástico (fórmica) brilhante com borda arredondada (post formlng).
Fórmica resistente à riscos e abrasão de produtos de limpeza. Dobradiças: de pressão. Puxadores: com acabamento
metallzado em UV. Mais resistência. Pés: Em pollestlréno de altoimpacto (PS) com acabamento liso e sapata plástica
cromada. Reguláveis, com colocação manual por encaixe.

UND 5

4
ARMÁRIO DE MADEIRA (TIPO MDF) Descrição Técnica: Armário De Madeira para escritório com 2 portas com chave
tamanho 0,72 x 0,43 x 91 UND 5

5

ARMÁRIO EM AÇO. Descrição Técnica: Armário em aço montável com 2 portas de abrir com reforços internos,
puxador na própria porta no sentido vertical com sistema de cremalheira para regulagem das prateleiras, com 1
prateleira fixa para travamento das portas e 3 reguláveis, fechadura cilíndrica com chaves. Capacidade: 20 kg por
prateleira. Dimensões: 1,95 x 0,90 x 0,40 cm

UND 5

6

ARMÁRIO EXECUTIVO DE MADEIRA (TIPO MDF). Descrição Técnica: Armário material MDF ou MDP 15mm, 2portas, 4
prateleiras puxador cromado, revestimento emlaminado madeira ou melamina, tratamento superficial envernizado,
comprimento 90cm X altural60cm X profundidade 45cm, com fechadura superior e chaves, cor a escolha do
contratante

UND 5

7

ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS. Descrição Técnica: Arquivo De Aço Com 4 tamanho
ofício Porta-etiqueta e puxadores estampados nasgavetas: puxadores com acabamento em PVC nascores cristal ou
grafite, fechadura cilíndrica tipo yale com travamento simultâneo das gavetas e sistema dedeslizamento das gavetas
em patins de nylon: confeccionado em chapa de aço na 16 coluna na is gaveta na 24 tampo ena 26 corpo, capacidade
de 30 a 40 pastas por gavetas ou 25 kg.

UND 10

8

BALANÇA DE COZINHA DIGITAL Descrição Técnica: Capacidade: 40KG. Divisão: 2G. Corpo em Plástico ABS Injetado.
Prato inoxidável. Display LCD com Iluminação verde. DIsplay duplo (para vendedor ecliente). Teclado 24 Teclas. Painel
Aprova de Respingo. Indicador debateria baixa indicador debateria carregando. Bi-volt (110v-220v). Bateria
Recarregável

UND 2

9

BALANÇA INDUSTRIAL-MECÂNICA 300KG COM TRENA. Descrição Técnica: balança mecânica, com trena.
Características adicionais: balança industrial mecânica de plataforma para pesagem dealimentos, capacidade máxima
300kg, com rodas para movimentação. Fabricada em aço carbono sae 1020 e com uma célula de carga mecânica
conectada à régua de peso. Precisão; 100 gramas. Plataforma: 39x56 cm. Produto deve ser certificado pelo iPEM e
INMETRO.

UND 2

10

BEBEDOURO GEIA ÁGUA: Descrição Técnica: Diferenciais: Água natural egelada. Bandeja removível: para esvaziar ou
higlenizar, Deslgn compact, Nanotecnologia: Inibe a proliferação de micro-organismos. Eficiência energética. Grau de
Proteção: IPX4, Tensão Nominal (V): 220, Amperagem (A): 1,5 / 0,7. Potência (W): 90,0. Freqüência - Mercado
Nacional (Hz): 60. Consumo deEnergia (kWh/mês): 12. Eficiência Energética (kW/L)- 0 07

UND 3

11

BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS. Descrição Técnica: Bebedouro industrial 3 Torneiras inox C/ Filtro
Capacidade de 100 Litros no reservatório. Refrigeração de 180 L/h. 03 torneiras frontais cremadas. Aparador de água
frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox. solamento térmico
injetado em polluretano expandido. Serpentina interna em aço inox 304. Bola para regulagem do nível de água Gás
ecológico R134 A. Motor hermético. Tensão 127vou 220v. Unidade condensarinra Hp i/r hp TnmaHa h» a ninr,r

UND 3
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Baixo consumo de energia. Reguiagem da temperatura da água.

12

BIRÔ DE 02 GAVETAS: Descrição Técnica: Mesa escritório, material estrutura aço industriai, revestimento tampo
laminado meiaminlco, cor tampo ovo, padrão acabamento estrutura pintura, quantidade gavetas 3 un, largura 1,20 m,
profundidade 0,80 m, altura 0,74 m, tipo gavetas com chave

UND 10

13 CADEIRA COM BASE FIXA. Descrição Técnica: Cadeira Com Encosto E Assento Estofado. UND 5

14

CADEIRA TIPOPRESIDENTE COMBRAÇO. Descrição Técnica: Poltrona modelo presidente Giratória Com Espaldar Alto,
Possui Assento E Encosto Em Compensado Moldado Anatomicamente Com Espessura De 14mm interligados Por
Lâmina De Metal Com llOmm De Largura Por 5mm De Espessura Com Nervura De Reforço, Fixado Através De Porca
Garra, Estofado EmEspumaMoldado De Poliuretano Injetado, Densidade S5kg/M2, Espessura De 65mm No Assento,
50mm No Centro Do Encosto E9Smm Na Área Lateral Do Apoio Lombar, Revestido PorTecido Cor Crepe Azul Na
Composição Polipropiieno 63%, Poiiéster 37%, Trama 8, Urdume 18 Fios Por Cm', Peso 0,408 Por Metro Linear E
Revestimento Em Resina Látex. Contra Encosto Revestido Em Vinil Preto E Bordas Protegidas Por Pvc Tipo 'S". A
Cadeira Possui Braços reguláveis. Injetados Em Integrai Skin Com Estrutura interna De Aço. Base Giratória Com
Sistema De Reguiagem ÁGás ESistema De Reclinação Tipo "Relax", PatasEm Estrutura Metálica ECapa Plástica, Com
Rodízios Duplos. Dimensões: Assento aproximadamente 0,48 X 0,48 Mts (Largura X Profundidade) Encosto de
aproximadamente 0,70 X0,48 Mts (altura X largura)

UND 5

15

CADEIRA TIPO SECRETÁRIA GIRATÓRIA. Descrição Técnica Cadeira Mocho altosecretária. Base giratória com encosto
e reguiagem de altura a gás; assento e encosto com espuma. Estrutura da base na cor preta. Cor do encosto e
assento: azul escuro ou preto. Material: Estofado em Courvim. Dimensões aproximadas do produto: 55 x 65 cm (Lx P).
Peso suportado: aproximadamente 120 Kg. Constituídode 5 rodízios.Estrutura em aço. Altura Máxima do Assento ao
piso; aproximadamente 52 cm. Altura Mínima do Assento ao piso: aproximadamente 42 cm. Altura Encosto:
aproximadamente 29cm. Largura Encosto: aproximadamente 37cm. Diâmetro Assento: aproximadamente 38cm.
Elevação do assento acionada através de alavanca lateral.

UND 5

16

CADEIRAS PLÁSTICAS COM BRAÇO. Descrição Técnica: Cadeira Plástica Com Braço confeccionada empolipropiieno
(PVC). Cor: Branca.Peso aproximado: 2,5 kg.Suporta até 140 Kg. Com04 (quatro) pés. Dimensõesaproximadas:79cm
X56cm X42cm (Altura, largura e profundidade). Pode havervariação de, no máximo, 10% (dezpor cento)em todas as
medidas acima mencionadas. Seja.certificada por entidade reconhecida pelo INMETRO. Empilhamento: 30 peças.
Garantia mínima de 12 meses NBR14776:2013. UND 711MARCA: IBAP

UND 200

17

CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO. Descrição Técnica: Cadeira Plástica Sem Braço confeccionada em polipropiieno
(PVC). Cor: Branca. Peso aproximado; 2,5kg. Suporta até 140 Kg. Com 04(quatro) pés.Dimensões aproximadas: 86cm
x39cm40cm.Podehavervariação de, no máximo, 10% (dezpor cento) em todas as medidasacimarnencionadas. Seja
certificada por entidade reconhecida pelo INMEfRO.Garantia mínima de 12 meses. NBR 14776 2013.

UND 200

18

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COMPLETA. Descrição Técnica: Conjunto de caixa acústica, caixa de som amplificada
com SOOw de potência, impedância de saída: 4 ohrfis iluminação frontal, com bluetooth e rádio fm, composição:2
caixas de som,controle remoio,l microfone c/ fio, 1 microfone s/ fio,cabo de alimentação, alto-falantes de 12", 3
tweeters piezelétricos por caixa de som, controles de volume independente, resp.freq.: 63hz"-16khz, controles de
grave e agudo, équalizador, karaokê,dimensões aprox. Das caixas: 77x 42x 70cm(axlxp), entradas:2 p/ microfone, 1
p/guitarra, 1 rca(apareihos não amplificados), 1 usb e 1 p/ cartão sd/mmc, bivolt chaveado, com prazo degarantia de
no mínimo 6(seis) meses e manual em português.

UND 3

19

CAIXA TÉRMICA 15 LITROS. Deacrição Técnica: Caixa térmica super prática, leve, resistente e fácil de limpar. Possui
tampa reversível, funcionando também como bandeja. Camada interna fabricada com poliuretano, que conserva a
temperatura por mais tempo. Capacidade em Litros: 15 Lltros.Comprimento: 38 cm.Largura: 27 cm. Altura: 29 cm.
Peso: 2,200 Kg

UND 3

20

CLIMATiZADOR COM NÉVOA DE ÁGUA PEDESTAL DE 100 LITROS: Descrição Técnica: Alcance Frontal: 25m
Ruído: 74dB. Consumo: 460W. Voltagém: 220V. Fornecimento de água: Reservatório de 80 ou 100 litros. Dimensões
(LXAXP): 735x841x406mm. Peso: 21,6Kg. Fluxo deAr: 18.000m'. Garantia: 1 ano.Regulador de névoa. Garantia: 1 ano.

Und 1

21

CONGELADOR 300 LITROS. Descrição Técnica: Freezer Horizontal, 01 porta, caixa interna em açozincado, frost free,
dreno dedegelo frontal; fechadura com chave auto expuisiva; sistema dupla função (freezer é conservador); de0 a •
25 c. Pés niveladores; capacidade de armazenamento mínimo de 300 litros; base/suporte interno para empilhar os
materiaise evitara obstruçãoda saídade água.corbranca;220v (ou bivolt).

UND 1

22

CONGELADOR 400 LITROS - 2 PORTAS. Descrição Técnica: Freezer horizontal Freezer horizontal Capacidade mínima
400 Litros —2 Portas—Tampa balanceada: Leve para abrir, resistente e segura para vedar. - Puxador ergonômico com
fechadura desegurança: Desing ergonômico que facilita a abertura e o fechamento da tampa, permitindo o encaixe
perfeito damão. Gaveta removível: Facilita a limpeza do equipamento e a remoção das sujeiras mais difíceis. Rodízios
reforçados: Melhor locomoção por muito mais tempo. Base da unidade de refrigeração removível: Facilita a limpeza e
manutenção de todo o sistema de refrigeração. Dreno frontal: Dispensa o deslocamento do equipamento para
desgelo. - Portas: 02portas. - Capacidade mínima aprox. Bruta: 400 L. -Tensão / Freqüência: 115 Ve 127 V/ 60 Hz ou
220 V/50 Hz e 60 Hz. - Rodízios: 4, simples. - Termostato AJustável. •Tipo de Abertura: Bascuiante. -Tipo de Isolação:
Poliuretano. Tipode Pintura: Poiiéster., Cor:Branca - Garantia: 02 anos

UND 1

23

CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL 201 A 225, Descrição Técnica: Congelador, com uma tampa, dreno
frontal, capacidade 201 a 225 litros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro
deEtiquetagem -PBE doInstituto Nacional deMetrologia. Normalização e Qualidade Industrial-INMETRO. Cor branca.
Tensão 220 V. Garantia mínima de 12 meses.

UND 1

24 CONGELADOR, TIPO FREEZER HORIZONTAL 275 A310: Descrição Técnica Congelador com uma tampa, dreno frontal.
UND 2
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capacidade 275 a 310 litros. Classificação de eficiência energética nível "A" emitido pelo programa Brasileiro de
Etiquetagem-PBE do Instituto Nacionai de Metrologia, Normalização e Quaiidade industrial-INMETRO. Cor
branca.Ttensao 220 V. Garantia mínima de 12 meses.

25

ESTANTE DE AÇO. Descrição Técnica: EstanteDeAço Multi-uso 40cm5 Prateleiras 30kg/SupremeCorCinza. Estante
de Aço 40cm com5 Prateleiras Reguláveis. Suporta até 30 kg distribuídos porprateleira e 150 kg no total. Espessura:
Prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. Medidas: altura 1830mm x largura 920mm x profundidade 400mm.
Prateleirascom3 dobrasnas lateraise reforçocentrai.Pinturaeletrostáticaa pó automatizada comfostatização.

UND 10

26

FOGÃO 4 BOCAS. Descrição Técnica: em inox. Material: Bocas esmaltadas; Grades, arame arredondado; Laterais em
aço pintado: Puxador em aço com isolamento térmico; Tampa de vidro temperado; Queimadores selador;
Sobretampa nos queimadores, açoesmaltado. Tipo de queimadores: 03Semi-rápoido; 1.800 Watts; 01 Rápido - 2.400
Watts; Forno 2.400 Watts. Tipo de aquecimento: Automático. Garantia de 12 meses. Cor branca.

ÜND 3

27

FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCA COM FORNO. Descrição Técnica: fogão industrial 4 bocas com forno, grelhas em ferro
fundido 30x30 (6 dedos), queimadores no modelo simples e duplo, gambiarra stander (aço), registro torneira
(borboleta), bandeja coletora de resíduo, pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa emaço carbono,
altura 82,00 cm, Iargura73,00 cm, profundidade 83,00 cm e peso 25,00 kg

UNO 3

28

FRAGMENTADORA PAPEL 25 L1TROS. Descrição Técnica: fragmentadora de papei; - devefragmentar papel, cd/dvd,
cartãode crédito e grampos; - chave liga / desliga /reversão; - acionamento automático ao inserir o objeto, e pausa
automática apósa fragmentação; - capacidade de fragmentação mínima: 12 folhas a4 (75g/m') porvez; - com cesto
de capacidade mínima de 25 litros; - nível de ruído máximo: 65 db (a), conforme nbr10152; • corteem partícula de no
máximo 320 mm2, conforme norma din 66.399; - tempo de funcionamento contínuo mínimo; 3 minutos; - potência
mínima de 230 watts; - largura mínima dafenda para fragmentação: 225 mm; - velocidade mínima defragmentação:
1,5metros/minuto; - tensão: 220v. -garantia: 12meses". - modelo referência : elgin fc 7150c, aurora asl500cd,Jinpex
Ip 822 c, menno secreta 15» e menno secreta 15c.

UND 2

29

GELADEIRA 300 LITROS. Descrição Técnica: Refrigerador 300Litros 1 Porta Frost Free Classe A. Descrição Técnica:Tipo
de degelo Frost Free, Controle de temperatura. Pés niveiadores. Capacidade g"eladeira 253 litros. Capacidade freezer
47 litros. Capacidade total de armazenamento 300 litros. Classificação energética A. Dimensões: Altura: 153,9 cm.
Largura;61,6 cm Profundidade:69,1 cm. Peso:48 kg

UND 2

30
KIT DE INSTALAÇÃO PARA GÁS DE BOTIJÃO INDÚSTRIAL Descrição Técnica: registro para botijão de gás com
mangueira, para fogão indústrial. UND 5

31 KIT DE INSTALAÇÃO PARA GÁS DE BOTIJÃO. Descrição Técnlca: Registro para botijão degás com mangueira. UND 10

32

LIQÜIDIFICADOR DOMÉSTICO. Descriçlo Técnica: Liqüidificador Capacidade mínima: 2 L. Material do Copo: Em
acrílico resistente e de fácil limpeza. 05velocidades. Com função pulsar. Lâmina de aço inoxidável.. Potência mínima
de 900W. Voltagem: 220 V. Assistência técnica: Autorizada do fabricante, permanente noEstado de Goiás. Garantia
mínima do fabricante de 12 meses

UND 5

33

UQUIDIFICADOR INDUSTRIAL Descnçâo Técnica: Copo em inox com capacidade de2 litros. Durabilidade e higiene.
25.000 RPM vazio. Alta performance. Com botão pulsar que facilita a trituração com frutas congeladas e/ou pedras de
gelo. 220 Vou bivolt. Garantia de 12 meses.

UND 3

34

UXEIRA EM AÇO. Descrição Técnica: Lixeira Inoxidável Capacidade 30 Litros. Descrição Técnica: Lixeira de aço Material
Inox Capacidade de30 Litros, Possui pedai, Batente removível. Dimensões Largura: 32,00 cm. Profundidade: 39,00 cm.
Altura: 66,90 cm. Peso, 3,9 kg, cesto interno removível e tampa com acionamento por meio depedai.

UND 10

35

UXEIRA SELETIVA. Descrição Técnica: Lixeira com suporte em aço, com 5 lixeiras de 50 litros cada. As cores devem
observar os padrões da coleta seletiva previstos na Resolução CONAMÁ n» 275/2001. Dimensões aproximadas:
430x2040x1100 mm. Material das lixeiras: Poiietiieno de alta densidade. Material do suporte: Aço 101/20 com pintura
na cor preta ou prata.

UND 3

36

LONGARINA DE 5 LUGARES. Descrição Técnica: Longarina com 05 iugares: modelo cadeira, concha dupla;; sem
braços; assento eencosto em poliproplleno com polímero; medindo oassento (45 larg. x40 prof.) cm eencosto (46
larg. X32ait.) cm; na cor azul; estrutura em aço tubular, assento e encosto acoplado aestrutura por abraçadeira de
aço; chapa com espessura mínima de l,6mm; pintura eletrostática em tinta epóxi pó; na cor preta, com sapatas
reguláveis; fabricada de acordo com a legislação vigente; garantia mínima de 01 ano;.exclusivamente ès
microempresas-me e empresas de pequenoporte-epp- cota reservada

und 10

37

LONGARINA EXECUTIVA 3 LUGARES PRETA. Descrição Técnica: Longarlna de 3 lugares, sem braço, assento, cores
varlavels. Fabricada poiipropileno moldada anatomicamente, estruturada em ferro. Materiais Resistentes De Alta
Quaiidade, Dimensão Do Produto: 82 X150 X56 Cm (Altura XLargura XComprimento), Peso: 15 Kg und 5

38

MESA DE FORMIGA. Mesa secretária com as seguintes especificações mínimas edimensões aproximadas: 03 gavetas
estrutura em Metalon reveste fórmica, com as seguintes dimensões aproximadas: 120 cm x60 cm x74 cm. Cor azul.
Medidas com margem de 2mm. Garantia contra eventuais defeitos e/ou vícios de fabricação pelo período mínimo de
12 meses a contar da entrega

UND 5

39

l\^A ECADEIRAS. Descrição Técnica: Conjunto de mesa e cadeiras para cozinha. As cadeiras e mesas possuem
estrutura em aço com tratamento anti-corrosivo. Ao todo são 4cadeiras com encosto, eotampo da mesa em granito
é removível 70 x 70. ••o UND 5

40

MlLHohONb cuivi MU. uescriçao iecnica: Microfone de mão com fio • Unidirecional Cardióide. • Projetado para uso
vocal ao vivo ou Estúdio.. Resposta Vocal adaptada ao padrão Mundial. . Filtro Pop de Vento embutido, altamente
eficaz, que minimiza oruído de vento erespiração. • Captação Cardióide padrão, que isola afonte principal de som
minimiza ruído de fundo indesejado.» Construção robusta com Globo em aco.« Performance consistente tanto ao ar

UND 5
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livre como em lugares fechados. Características: • TIPO: Dinâmico • RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA: 50 a 15.000 hz •
PADRÃO POLAR: Unidirecional (Cardióide) • SENSIBILIDADE: -70 DBV / PA (1,85 MV) • IMPEDÂNCIA: Impedância
nominal é de 150 OHMS (300 OHMS Reais) para conexão a entradas de microfone de baixa impedância • Cortes
Sistemas Shock-Mount pneumático para baixo ruído • Chave On/Off • CONECTOR: XLR Macho ( 3 Pinos) • PINTURA
ESMALTADA EM METAL FUNDIDO: Preto, globo de aço • ACOMPANHA: 1 Microfone, 1 Cabo de áudio, 1 Cachimbo, 1
bolsa • ACESSÓRIOS: 5 metros de cabo (PIO/XLR)

41

MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF LAPELA + AURICULAR. DescriçãoTécnica:Receptor BU16: Freqüênciade operação:
UHF Fixa (640 ~ 690) Mhz. Modo de oscilação:Cristalde quarzo. Distância de operação: Até 80 Metros, Duas saídas
XLR baíanceadas Individuais. Umasaída PIOMixoutput (Duassaídas juntas). Ajustesde volume individuais LEDs de RF
e AF. Dynamic Range:>95dB, THD<1%, SNR:>90dB, Resposta em freqüência: SOHznTKhz (±3dB), Alimentação:Fonte
12V(Inclusa), Dimensões: 212x155x44 (mm), Peso:335 (g).Transmissor Ul:, Leve e compacto. Alimentação: 2 Pilhas
AA 1.5V, Distância de operação:Até80 Metros,Ajuste de volume.LED de pilha fraca.Chave: ON/OFF/MUDO. Duração
da pilha: 6 ~ 10 horas. Potência de transmissão; 15mW. Dimensões: 177x63x26 (mm). Peso: 71 (g). Microfone.
Auricular: Fabricado em Metal. Som limpo e detalhado. Resposta em freqüência: 50hz"'17Khz (±3dB). Captação:
Dinâmica Unidirecional. Conector: Mini XLR. Microfone Lapela: Fabricado em metal.Ajuste precisoe formatodiscreto.
Resposta em freqüência: 50hz~17 Khz (±3dB. Captação: Cardioide unidirecional. Conector: Mini XLR. Estojo:
Dimensões:428x317x99(mm) Peso: 1,7 (Kg). Itens Inclusos: Ix Receptor BU16. 2x Transmissores Ul, 2x Microfones
Lapeia. 2x Microfones Auricuiares. Ix Fontebivolt padrão Brasil. Ix CaboPlOxPlO (1 Metro).4x Pilhas AA 1.5V (Não
recarregáveis). Ix Manual em português. Ix Estojo plástico

UNO 3

42

MICROFONE SEM FIO. Descrição Técnica:Microfone,Saldas de áudio PIO e XLR com ganho ajustável; Alimentação da
base por fonte externa homologada pela Anatel, 110/220 Volts; Alimentação do microfone por 2 pilhas AA com
mínimo de 8 horasde uso contínuo; Freqüência de operação de 900MHz multicanal comconfiguração automática;
Transmissão e recepção porsinal digital de 24bits/48kHz; Alcance mínimo de 50 metros; Compatibilidade para até 5
sistemas em uso simultâneo; Microfonecom cápsula dinâmica (bobina móvel)e padrão polar cardioide; Faixa mínima
de resposta de freqüência de 60Hz a 15 kHz; Distorção Harmônica Total menor que 0,05%; Faixa dinâmica maior que
lOOdB; Chave liga/desliga e chave mute no microfone; LEDs indicadores de Ligado, Mute e Carga de Bateria no
microfone.

UND 5

43

PROJETOR DE MULTIMÍDIA • DATA SHOW, 3300 ANS1 LUMEN - PROJETOR DE MULTIMÍDIA, Sistema de projeção:
Modo de projeção: Frontal/ Traseiro / Teto. LCD Screen: 0,55 polegadas (07). Métodode Projeção: Matriz Ativa TFT
de Polissilício. Número de pixels:480.000 pixels(800 x 600) x 3. Brilhoem cores - SAÍda de luzcolorida: 3300 iumens.
Brilho emBranco • Salda deluz branca: 3300 Iumens. Razão deaspecto: 4:3. Resolução nativa: SVGA.Tipo delâmpada
210W UHE. Duração da lâmpada: 10.000 horas (ECO), 6.000 horas (Normal). Horizontal: -30a + 309;vertical:-309 +
309. Razão de contraste: Até 15,001:1. Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores. Dimensões: 302 x 82 x 237 mm.
Peso: 2,5 Kg.Segurança: Trava Kenigston, Trava de segurança.

UND 2

44

PÚLPITO PORTÁTIL. Descrição Técnica: Púlpito portátil. Púlpito em acrílico cristal transparente, nas. séguintes
especificações: acabamento transparente com espessura de10mm, medidas 1,15 a 120 mtalt x60 cm larg x40cm
prof; mesa/plataforma superior em acrílico medindo 60cm x40cm (largura xprofundidade), devendo em sua parte
inferior (voltada para o orador) ter uma inclinacao de aproximadamente 45 e possuir um ressalto/top de
aproximadamente 2,5cmparaconteros objetos sobre a mesa; 1 prateleira reta alocada a umaalturaentre 60 cma
80 cm; sustentação vertical em acrílico cdm 50 cm x 30 crn (largura x profundidade): duas torres laterais com
fechamento aofundo (tornando toda a base em formato deu); plataforma/base Inferior em acrilico com asseguintes
medidas: 60cm x40cm, devendo correr pes/sapatas emacrílico para que.a base nao tenha contato direto aochão.
Tamanho 30cm x9,7 cm, artea serenviada quando doencaminhamento da nota deempenho. Garantia mínima: 01
ano.

UND 2

45

QUADRO BRANCO (3,00M X i,2SM): Descrição Técnica: Quadro Branco em madeira compensada de 10 mm,
revestido em fórmica própria para uso de picel atômico, com guia para escrita correta, com borda e porta pincel em
alumínio, medindo (3,00mx i.25m)

UND 1

46

QUADRO BRANCO MEDINDO (120X90CM).: Descrição Técnica: em madeira compensada de 10mm, revestido em
fórmica própria para uso de picel atômico, com gula para escrita correta, com borda e porta pincel em alumínio,
medindo (120x90cm).

UND 1

47

TELA DE PROJEÇÃO. Descrição Técnica: Tela retrátil para fixação em parede ou teto, medindo 1,80 x1,80 m. Película
tenclonada nas laterais; Película do tipo Matte White; Suporte integrado ao estojo metálico, para fixação em parede
ou teto; Garantia mínima de 12 (doze) meses.

UND 2

48

TENDAS PIRAMIDAIS 10X10 m^: Descrição Técnica; lona de Cobertura em PVC calambrado, com reforço em poliéster
impermeável, blackout solar, anti-chama eanti-mofo, além de ser vulcanizada em alta temperatura, garantindo maior
durabiiidade do produto. Disponível em diversos tamanhos, com grande variedade de cores. (antl-chama,anti-mofo e
anti-UV). Estruturas 100% galvanizadas afogo (não enferruja e não risca). Sistema de fixação ao solo (fita-catraca).
Sistema de fixação da lona, com amarração em cabo de aço ou corda de 4 mm. Maior vão livre entre pés. Mão
francesa em tubo 1.1/4 com parede 2mm para maior segurança. Materiais com 2milímetros de espessura. Dispensa
fundação e suporta ventos conforme norma da ABNT 6123. possui emendas unidas por solda eletrônica e
rádiofrequência, reforçada com material de maior espessura nos pontos de tensionamento eruptura

Und 3

49
TV 42 POLEGADAS. Descrição Técnica: TV Led, Full MD com conversor digital, controle remoto. Entradas HDMI e USB
Garantia mínima de 1 ano. UND 3

50 VENTILADOR DE COLUNA. 60 CM. Descrição Técnica: Ventilador De Coluna oscilante, 3 velocidades, sistema de
UND 10
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oscilação automático, inclinação vertical ajustável. Voltagem; 220 V e bivolt

51

VENTILADOR DE PAREDE 60 CM/24". Descrição Técnica: Ventilador De Parede Altura máxima 1,97 m. Potência 1/4
CV. 220 W. Diâmetroda hélice22" RPM, 1300 máxima.Tensão 127 v. 220 Vou bivolte.Velocidaderegulável.Garantia
de 12 meses.

UND 10

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota
principal ou, diante de sua recusa, aos íícitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado
da cota principal.
1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo
menor preço.

1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos
lidtantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota
reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela
Administração, nos termos do art. 89, §49 do Decreto n. 8.538, de 2015.
1.5. O prazo de vigência da contratação é de até 12 meses, contados do(a) assinatura do contrato ou documento
equivalente.

2. JUSTIFICATIVA EOBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1. O objeto ora solicitado se faz necessário para o atendimento das necessidades dos diferentes setores deste
município. Dessa forma deve-se ressaltar que a aquisição dos referidos materiais são necessários para a organização
dos setores desta Prefeitura Municipal e seus departamentos afins. A aquisição de móveis e eletrodomésticos novos
implicam numa melhora nas condições de trabalho de trabalho de nossos.colaboradores e proporciona uma melhor
recepção para os visitantes.
2.2. Solicita-se a aquisição amparada por pregão, a qual permite a esta administração realizar suas aquisições em
consonância com as demandas, além de se conseguir melhores condições para aquisição através do procedimento
licltatório realizado com maior número de interessados na comercialização dos produtos, onde a aquisição dos itens é
de suma importância para manter esta administração na execüçâo de süas atividades durante o exercíciode 2021.
2.3. Justifica-se a adoção da licitação na modalidade pelo Sistema de Registro de Preços, por estar evidenciada a
necessidade de contratações freqüentes porse tratar de urh objeto cuja natureza não possibilita definir previamente o
quantitativo demandado durante a vigência do contrato, bem como a possibilidade de se realizar a licitação
independentementede prévia indicação orçamentária, agilizando-se o processo de aquisição.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

a) O presente objeto possui disponibilidadé no mercado próprio, isto é, que o objeto está disponível para compra ou
contratação a qualquer momento;

b) Possui padronização, pois são pré-determinados os atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e uniforme,
cujas característicassão invariáveis ou então, sujeitas a diferenças mínimas;

c) Desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração, ou seja, o bem é comum pois satisfaz
necessidades comuns, não precisando contercaracterísticas peculiares para atingir seus fins.

4. ENTREGA ECRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

4.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 dias, contados do(a) emissão da Ordem de Fornecimento, em remessa
parcelada.
4.2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 30 (trinta)
dias, do prazo total recomendado pelo fabricante.
4.3. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo{a) responsável pelo
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as
especificações constantes nesteTermo de Referência e na proposta.
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4.4. Nos termos do art. 74 da Lei n° 8.666, de 1993, poderá ser dispensado o recebimento provisório nos casos de
gêneros perecíveis e alimentação preparada.
4.5. 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 03 (três) dias, a contar da
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
4.6. Os bens serio recebidos definitivamente no prazo de 03 (três) dias, contados do recebimento provisório,
após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação mediante termo circunstanciado.
4.6.1. 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.
4.7. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não excluia responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.

5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:
5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificações constantes do Edital e da proposta; para fins de aceitação e recebimento definitivo;
5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor
especialmente designado;
5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;
5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente-Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

(

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. AContratada devecumprir todas as obrigações constantes nó Edital,.seus anexos e sua proposta, assumindo
como exclusivamente seus osriscos e asdespesas decorrentes da boa e perfeita execução doobjeto e, ainda:
6.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no
Termo de Referência e séus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ouvalidade;
6.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos.12,13 e 17 a 27, do
Código de Defesa do Consumidor (Lei ns 8.078, de 1990);
6.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com
avarias ou defeitos;
6.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem ocumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
6.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
6.1.6. indicar preposto pararepresentá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO

7.1 Não será admitida a subcontrataçâo do objeto licitatório.

Página 48 de 74



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPj N9 06.089.668/0001-33

unlcef^

8. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

8.1. Éadmissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam
observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas
as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.

9. 00 CONTROLE EFISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 67 Lei ns 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o
que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e,
na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de
conformidade com o art. 70 da Lei ns 8.666, de 1993.
9.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nóme dos funcionários eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessário à regularização dás falhas ou defeitos observados e encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. 0 pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo
contratado.

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de quetrata o inciso II do art.
24 da Lei 8.666, de 1993, deverão serefetuados no prazo deaté5 (cinco) dias úteis, contados da data daapresentação
da Nota Fiscal, nos termos do art. 52,.§ 32,da Lei n28.666, de 1993.
10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante
atestar a execução do objeto do contrato.' ' .
10.3. ANota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aossítios eletrônicos oficiais ouà documentação mencionada no art. 29 da Lei n2 8.666, de 1993.
10.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas
as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda,
circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação finahceira 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.
10.5. Será considerada data do pagamento odia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
10.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das
condições de habilitação exigidasno editai.
10.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. Oprazo poderá serprorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
10.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta
ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade,
proibição de contratar com oPoder Público, bem como ocorrências Impeditivas indiretas, observado odisposto no art.
29, da Instrução Normativa ne 3, de 26 de abril de 2018.
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10.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar
aos órgãos responsáveis pela físcalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como
quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para
garantir o recebimento de seus créditos.

10.10. Persistindo a Irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
10.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela
rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.
10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em
qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
10.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
10.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Çompiementar n^ 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.
10.13. Nos casos dé eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma
forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:
10.14.

EM = I x N xVP, sendo;

EM = Encargos moratórios;
N= Número de dias entre a data previstapara o pagamento e a do efetivopagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I=índice decompensação financeira =0,00016438, assim apurado:

j_ (6/100) 1=0,00016438
. TX = Percentual da taxa anual = 6%

365

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo dè um ano contado da data limite para a apresentação das
propostas.

11.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados
poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, apllcandó-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as
obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
11.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
11.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo. Fica aCONTRATADA obrigada aapresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
11.4. Nas aferições finais, o índice utilizado parareajuste será,obrigatoriamente, o definitivo.
11.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a serextinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, oque vier aser determinado pela legislação então em vigor.
11.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamentodo preçodo valorremanescente, por meio de termo aditivo.
11.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei ns 10.520, de 2002, aContratada que:
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inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
ensejar o retardamento da execução do objeto;
falhar ou fraudar na execução do contrato;
comportar-se de modo inidôneo;
cometer fraude fiscal;
Pela Inexecução total ou pardal do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as

12.2.1. Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a
Contratante;
12.2.2. multa moratória de 1% {um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor^a parcela Inadimplida,
até o limite de 15 (quinze) dias;
12.2.3. multa compensatória de 5% (cincó por cento)sobre o valortotal do contrato, no caso de inexecução total do
objeto;
12.2.4. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será
aplicadade forma proporcional à obrigação Inadimplida;
12.2.5. suspensão de licitar e impedimento de contratarcom o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administração Pública opera e atua concretamente, peloprazode até doisanos;
12.2.6. Impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União com o conseqüente descredenclamento
no SICAF pelo prazo de até cinco anos;
12.2.6.1.A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subítem também é aplicável em quaisquer das
hipóteses previstas como infração administrativa nosubitem 16.1 deste Termo deReferência.
12.2.7. 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 a Contratada ressarcir aContratante pelos prejuízos causados;
12.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.5, 16.2.6 e 16.2.7 poderão ser aplicadas à CONTRATADA
juntamente comas de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, 111 e IV da Lei ns 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:
12.4.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por melo dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
12.4.2. tenham praticado atos Ilícitos visando a frustrar osobjetivos da licitação;
12.4.3. demonstrem não possuir Idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
12.5. Aaplicação de qualquer das penalidades previstas realIzar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n^ 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei ns 9.784,de 1999.
12.6. As multas devidas^ e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for ocaso, serão Inscritos na Dívida Ativa da
União e cobrados judicialmente.
12.6.1. Caso aContratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, acontar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
12.7. Caso ovalor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do llcitante, aUnião
ou Entidade poderá cobrar ovalor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
12.8. Aautoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do
infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

^ ° processo de aplicação de penalidade, se houver Indícios de prática de Infração administrativatipificada pela Lei ns 12.846, de 1^ de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser
remetidas à autoridade^ competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauraçao de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

Página 51 de 74



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO DOS PATOS- MA

Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000
CNPJ m 06.089.668/0001-33

unlcef^

12.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n^ 12.846, de 1^ de agosto de 2013, seguirão seu rito
normal na unidade administrativa.

12.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para
apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa Jurídica, com ou sem a participação de agente público.
12.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

13. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS.

13.1. O custo estimado da contratação é de R$ 819.033,99 (oitocentos e dezenove mil e trinta e três reais e
noventa e nove centavos).

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

Édispensada a certificação de dotação orçamentária nos processos licitatórios para registro de preços, nos
termos do art. 15 da Lei Federal n^. 8.666/93, devendo ser informada no ato compra. Aemissão da nota de empenho
ficará a cargo do Setor de Contabilidade da Prefeitura, devendo constar no mesmo número do Processo Lícitatório ou
número do Contrato, anexando a cópia ao Processo Administrativo de Licitação. O Setor de Compras solicitará ao
Setor de Contabilidade, a emissão da nota de reserva de dotação orçamentária, bem como, a nota de empenho que
deverá conter a autorização do ordenador de despesas.

São João dos Patos/MA, 18 de fevereiro de 2021

Gustavo.Carvalho Silva

Chefe Setor de Compras

Géssyka Raflégia LimaSousa
Secretária Municipal de Assistência Social

- Portaria ns 010/2021

Marianna Lyra da Rocha Santos Teixeira
Secretária Municipal de Educação

Portaria ns 002/2021

Márcio José de Oliveira Lima

Secretário Municipal de Saúde
Portaria ns 007/2021
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MODELO DE CARTA CREDENCIAL

A (nome da empresa), CNPJ n® com sede na

unicef^j

neste ato representado pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço).

completa - nome, RG, CPF,

Pelo presente instrumento de mandato, nomeia é constitui, seu(s)
Procurador(es) o Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem
confere(m) amplos poderes para junto a Prefeitura Municipal de São João dós Patos/MA (ou de forma
genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para
representar a outòrgante na licitação na modalidade de pregão n2 (ou de forma genérica para licitações em
geral), usando dos recursos legaiS: e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para
desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar compromissos óu acordos, receber^e darquitação, podendo ainda, substabelecer
esta para outrern,"com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e,
em especial, para (se for o caso de apenas urna licitação).

1. Local 8 datà '

2. Assinatura do representante legal da empresa com firma reconhecida
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ANEXO lil

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob o n.9
; sediada na (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, o

Sr. (a) , portador da Carteira de Identidade n^ SSP e do CPF
ns DECLARA, para fins do disposto no subitem do edital, do Pregão Presencial n^
16/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei,, que esta empresa, na presente
data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 39 da Lei Complementar n9123, de 14/12/2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso li do, árt. 39 da Lei Complementar n9 123, de
14/12/2006. j ^ j '' -C '-'t

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes' do § 49 do art.
39 da LeiComplementar n9 123, dè 14 de dezembro de 2006.

de. .V. de 2021.

(Assinatura do responsável);",'

OBS:

1) Assinalar com üm "X" a condiçãoda empresa.

2) Esta declaração deverá ser entregue o pregoeiro, após a abertura da Sessão, em separado e antes da
abertura dos envelopes de Proposta de Preço e de Habilitação exigidos nesta licitação, pelas empresas
que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei
Complementar n9123/2006 e alterações posteriores. ~ "
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ANEXO IV

DECURAÇÂO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO

A empresa signatária, inscrita no CNPJ sob o n.2 ,
sediada na (endereço completo) , por seu representante legal, declara, sob as penas da
Lei, nos termos do artigo 42, inciso VII, da Lei Federal n.s 10.520/02, possuir todos os requisitos constantes
do edital que a habilite a participar do Pregão Presencial-n.2 16/2021t • • •

Declara, outrossim, conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

de dè 2021.

(Assinatura do responsável)
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MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

REF. PREGÃO PRESENCIAL n s 16/2021.

Prezados Senhores,

unicef@J

Pela presente, submetemos à apreciação de V. S 9. a nossa proposta relativa à licitação
em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade-por quaisquer erros ou omissões que venham a ser
verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em
que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de
qualificação definidos no edital do Pregão Presencial n2.16/2021. '

I

1. PROPONENTE:

RAZÃO

SOCIAL: i " ... ^
CN PJ: ^
ENDEREÇO: ' . ' - ^ -. • ^
TELEFONE: FAX: E-MAIL:

2. PROPOSTA DÉ PREÇOS:

3. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: '

4. PRAZO DE VÁLIDADE DA PROPOSTA: . '
5. PRAZO DE ANTECEDÊNCIA PA^ piSRÒNIBILIZAR TODA AINFRAEÍTRUTURA DO EVENTO:
6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:| " V ^ -
7. DADOS BANCÁRIOS DAEMPRESA: -
8. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ OCONTRATO (Nome, RG, CPF, Endereço):
9. ENDEREÇO ETELEFONE:

de de 2021.

(Assinatura do responsável)
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7S, CF/88

A empresa

sediada na

signatária, inscrita no CNPJ sob o n.2
.{endereço completo), por seu representante

legal, declara, sob as penas da Lei, que.não possui no.seu quadro de.pessoai, menor de 18 (dezoito) anos
em exercício de atividade noturna, perigosa ou insalubre, bem como não utiliza para qualquer trabalho ou
atividade, menor de 16 (dezesseis) anos, exceto ria condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em
conformidade com o inciso XXXIII do art. 72, da Constituição Federal e com a Lei n2 9.854/99.

de ;. .' de.2021.

(Assinatura do responsável).
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

A empresa

sediada na

, signatária, inscrita no CNPJ sob o n.2
(endereço completo), por seu representante

legal, declara, sob as penas da Lei, nos termps.do artigo 32,.§ 2.2, da Lei.Federal n.2 8.666/93, que até a
presente data nenhurn fato ocorreu que a Inabilite a participar do Pregão Presencial n.9 16/2021, e que
contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

Declara, outrossim) conhecer na íntegra o Edital e que se submete a todos os seus termos.

de L.-. de 202Í.

(Assinatura do responsável)
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ANEXO VIII

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS SRP-16/2021
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

unicef^lJ

Aos XXXXX dia(s) do mês de XXXXXXXXX de dois mil e dezoito , o Município de São João dos Patos, com sede na
Avenida Getúiio Vargas, 135 - Centro, CEP 65665-000 nos termos da Lei ns 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada
no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Presenciai para Registro de Preços n" SRP-16/2D21, RESOLVE registrar os preços para futura
e eventual aquisição de móveis e .eletrodomésticos, para atender as necessidades, do Município de São João dos
Patos/MA, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada ém primeiro lugar no
certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as
necessidades do Município de São João dos Patos/MA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
I 1 *

Apresente Atade Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata.de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará
obrigada a adquirir os produto/serviço citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços,
podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando-julgar conveniente, sem'que caiba recurso ou indenização de
qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao-beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdadede condições.

Parágrafo segundo: Apartir da assinatura daAta de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de
atender, durante o prazo de suá vigência,'os pedidos realizados, e sé obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições
estabelecidas, ficando sujeito, inclusive,, às penalidades legalmente cabíveis pelo descurhprimento de quaisquer de
suas cláusulas. -í -

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se désta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que
não tenha participado do certame licitatórío, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente
comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso
da presente Ata de Registro de Preços, deverão maríifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique
os possíveis fornecedores e respectivos preços aserem praticados, obedecida àordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,
desde queestefornecimento não prejudique asobrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou
entidade, acinqüenta por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.
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Parágrafo quarto: As adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes,
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na
ordem de compra, sendo que a entrega deve ser realizada de forma imediata.

Parágrafo Único: Aempresaque não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em
conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

0 pagamento será'efetuado mediante a'entrega dos produto/serviço acompanhados da fatura (nota fiscal),
discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais/serviços
por gestor a ser designado pela contratante. Observado p recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa
còm discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liquidação. ' . - ,

Parágrafo Primeiro:'O pagamento será creditado emfavor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque
nominativo, o qual,ocorrerá até 30 (trinta) dias.corridos do recebimento.definitivo.dos materiais/serviços, após a
aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas. . .

Parágrafo Segundo: Será procedidaconsulta "em sítios oficfaisl' antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR,
para verificação da situação do mesmo, relativamente às" condições exigidas na contratação, cujos resultados serão
impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na
contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a muita seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença
será cobrada Administrativamente ou Judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo adirhpiemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte
fórmula:

EM=lxNxVP

Onde:

EMs Encargos Moratórios
N=número de dias entrea dataprevista para o pagamento e a doefetivo pagamento.
VP =Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
1=índice de compensação financeira, assim apurado:
1= (TX/100) _ I={6/100) _ 1=0,00016438

365 365

Acompensação financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Aentrega dos produto/serviço sóestará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.
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0 fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a
entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior ò do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTiMA - DAS PENALIDADES

Pela Inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços n" SRP-16/2021, a
Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, apiicar às fornecedoras as seguintes
sanções;

1- Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra recibo do representante legalda
contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que a empresa licltante apresente justificativas para o
atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

ii - multa de 0,1% (zero vírgula üm por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas,
até o máximo de 10% (dez porcento) sobreo valor dos produto/serviço nãoentregues, recolhida no prazo máximo de
15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de 10% (dez porcento) sobre o valor do" material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do
objeto contratado, recolhida no prazo de15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo, de
indenização dos prejuízos porventura causados aocontratante pela,hão execução parcial outotal docontrato.

Parágrafo Primeiro'- Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantjdo o direito prévio.da citação.e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da
punição ou até que'seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licltante
que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para ocertame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso i e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos "II" e "iii", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo
de 05 (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro -Se a multa for de valor superior ao valor da garántia prestada, além da perda desta, responderá a
empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade
contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licltante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo
das muitas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei ns
8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: Opreço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no
mercado, ou em razão defato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando opreço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado, oContratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua
adequação ao praticado pelo mercado.
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Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as'medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CIÀUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

0 recebimento do objeto constante da presente ata está condícionado à observância de suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens e'instruções, cabendo á verificação ao'representante designado pela
contratante. ^ ^

Parágrafo Primeiro: Os Produtos entregues' deverão está em perfeito estado, assim e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de corhpra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

1 • Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as
especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidadedos produto/serviço e sua conseqüenteaceitação,
mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório. "

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATÀ DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico,
assegurado o contraditório e ampla defesa:

• A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casosfortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível emfunção da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.

• Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:
- nãoaceitarreduzir o preço registrado, na hipótese destese tornarsuperior àqueles praticados no mercado;
- perderqualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadase justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentesda Ata de Registro de Preços;
• não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes daAta de Registro de Preços;
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• caracterizada qualquer hipótese de Inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de
Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

• Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
• quando não restarem fornecedores registrados;
Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro
de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EEMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso,.pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será
Igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

I

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS EITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em'primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços,
constam do Encarte) quese constitui emanexo à presente Ata de Registro de Preços:-

I I ^ ,

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real {R$), serão fixòs e Irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses,
contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA • DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das
decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, aiérh das constantes no edital e do Contrato:'

Parágrafo Primeiro:; Efetuar ò(s) pagamento(s) da(s);Nota(s} Fisçal(aísj/Fatura(s) da contratada, após aefetiva entrega
dos materiais/serviços e emissão do Termode-Recebimento Definitivo;'

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por Intermédio do fiscal especialmente
designado, de acordocoma Lei 8.666/93 e posteriores alterações,

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pre~gâo Presencial para Registro de Preços n®" SRP-16/2021 e a proposta da empresa
classificada em 1® lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes
das Leis nSs 8.666/93e 10.520/2002 e demais normasaplicáveis.

Parágrafo Segundo: Apublicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição Indispensável
para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.
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Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SÃO JOÃO DOS PATOS, com exclusão de
qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas que também o subscrevem.

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA, XX de XXXXXXXXXXX de 2021

MUNICÍPIO DESÃOJOÃO DOS PATOS
C.N.P.J. n9 06.089.668/0001-33

CONTRATANTE

. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX .

C.N.P.J.,n9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONTRATADO
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MINUTA 00 CONTRATO
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0(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Avenida
Getúlío Vargas, 135 - Centro, inscrito no CNPJ (MF) sob o ns 06.089.668/0001-33, representado pelo(a) Sr.(a}
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Sec. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador do CPF n? XXXXXXXXXXXXXX, residente na
XXXXXXXXXXXXXXXX, e .de outro lado a'firma XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita '̂ no CNPJ (MF) sob o nS
XXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, neste.ato representada pelo Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente na , XXXXXXXXXX,
portador do(a) CPF XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tem entre si Justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do
qual são partes integrantes o Edital do Pregão ns SRP-16/2021 e a proposta apresentada pela CONTRATADA,
sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRÀTADA às normas disciplinares da Lei ns 10.520/02 e da Lei ns 8.666/93,
mediante as cláusulas que se seguem:

CIÃUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO *

1. O presente Contrato tem como objeto contratação de empresa para fornecimento de móveis e eletrodomésticos,
para atender as necessidades do Município de São João dos Patos/MA. Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de móveis e eíetrodomésticos, para atender as necessidades do Municíplo de São Joãodos Patos/MA,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO.GONTRATO

1. Ovalordeste contrato, é de R$ XXXXXXXXXX (XXXXmXXXXXXXXXXX).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no .Pregão SRP-16/2021 são meramente estimativos, não acarretando à Administração do
CONTRATANTE qualquer obrigação quantoasua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1.Alavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão ns SRP-16/2021, realizado com fundamento na
Lei nS 10.520, de17 dejulho de2002, na Lêl n® 8.666/93e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. Aexecução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos
preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nS 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do
mesmo diploma legal.
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CLÁUSUU QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em XX de XXXXXXX de XXXXXXX extinguindo-se em 31 de Dezembro
de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de
expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega
dos produto/serviço;

1.2 - impedir que terceiros forneçam os produto/serviço objeto deste Contrato;
1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da

CONTRATADA;

1.4 - devolver os produto/serviço que não apresentarem condições de serem usados;
1.5 - solicitar a troca dos produto/serviço devolvidos mediante comunicação a ser feita pelò Serviço de

Almoxarifado;
1.6 - solicitar, por intermédio, de Auto"rização'de'Fornecimerito expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o

fornecimento dos produto/serviço objeto deste Contrato; • - V. ' .• -
1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquerirregularidade no fòrrjeciméntò dos produto/serviço e interromper

imediatamente o fornecimento, se for o caso. ' ,

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA: • , '

1.1 - responder, em relação.aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos produto/serviço,
tais como: '

a) salários; •
b)'seguros de acidentes; . • . • '
c) taxas, impostos e contribuições;
d) indenizações;
e) yale-refeição;
f) vales-transportes; e
g) outras que porventuravenharha ser criadas e exigidas pelo Governo.

1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares dp CONTRATANTE, porém sem qualquer
vínculo empregatício com o órgão;

1.3 - manter, ainda, os seus ernpregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente" à" boa ordem e às normas disciplínares do
CONTRATANTE;

1.4 - respeitar as normas e procedimentosde controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto/serviço, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidadea fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6- responder, ainda, porquaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE,
quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto/serviço;
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1.7 - efetuar a entrega do produto/serviço objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a
necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de
Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarífado;

1.8 - efetuar a troca dos produto/serviço considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarífado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarífado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos que Julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas ho Pregão n^ SRP-16/2021.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS EFISCAIS

1. A CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na
legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se á saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não
manterão nenhum vínculo empregatíclo com ò CONTRATANTE; ^ - \

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação
específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, fòrem.vítimas os seus empregados quando do
fornecimento do produto/serviço òu émconexão comele, aindaque acontecido em dependência do CONTRATANTE;

1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento
do produto/serviço, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste
Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, coiti referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a
responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato,
razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para
com o CONTRATANTE. ' • ' - . "

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
t

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE
durante a vigência deste Contrato; • • -

1.2 - expressamente proibida, a velculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto/serviço objeto deste
Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZAÇÃO
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1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o
CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-io de informações pertinentes a essa
atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser
solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de
vigência do Contrato, para representá-ia administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÂO

1. A atestaçlo das faturas correspondentes ao fornecimento do produto/serviço caberá ao Chefe do Serviço de
Aimoxarífado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DADESPESA

1. Adespesa com o fornecimentodo produto/serviço de que trata o objeto, está a cargoda dotação orçamentária:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx • '
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx " - - ^
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOPAGAMENTO

1. A CONTRATADA'deverá apresentar' nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE,
mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias
contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.

2. Para efeito de cada pagamento, a nóta fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da
regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federai, Estadual e Municipal do domicílio ousede
do CONTRATADO e ó FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.

3. O CONTRATANTE reserva-se o direito ,de recusar o pagamento sé, no ato da atestaçâo, os produto/serviço
fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ouréni desacordo com asespecificações apresentadas e
aceitas. ;

4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a muitas ou indenizações
devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.

5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira, sem que isso gere direito àalteração dos jDreços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.

6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionado quea taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entrea data acima
referida e a correspondente aoefetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

EM = i X N X VP

Onde:

EM = Encargos moratórios;
N=Número de dias entrea data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
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I= índice de compensação financeira =0,0001644, assim apurado;
l = {TX)

365

1= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada
posteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOAUMENTO OUSUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado
ou suprimido até o íimite de 25% (vinte e cinco por cento),'conforme disposto no artigo 65, parágrafos 19e 29, da Lei
n9 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessários, até o limite ora previsto/calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá^exceder.o limite-.estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões
resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-DAS penalidades'

1. Pela inexecução- total ou parcial deste Contrato, oü pelo descumpriménto dos prazos e demais obrigações
assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida á prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes
sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor tótal deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida
no prazo de 15 (quirize) dias corridos, contado da comunicação oficial;

1.3 - multa,de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos
subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da
comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito
pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou è Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e
1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação
oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do
do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA, por até 2 (dois) anos.
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2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (anos) anos, garantido o
direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
2.2 - não mantiver a proposta, injustifícadamente;
2.3 - comportar-se de modo inldôneo;
2.4 - fizer declaração falsa;
2.5 - cometer fraude fiscal;
2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
2.7 - não celebrar o contrato;
2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro
de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.s
8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida fòrça maior, devidarhente justificado e aceito pela Administração do
CONTRATANTE, em relação a urh dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das
penalidades mencionadas.

5. Assanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão
ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dospagamentos a sererh efetuados.

CLÁUSUU DÉCIMA SÉTIMA- DA RESCISÃO

1. A inexecuçâo total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n®
8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:, - . " - '

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Adrninistraçãò dó CONTRATANTE, nos casos enumerados nos
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, nõtificando-sé áCONTRATADA com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a'Adminlstração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade
competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, À PROPOSTA DA CONTRATADA E AO TERMO DE
REFERÊNCIA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão n2 SRP-16/2021, cuja realização decorre da autorização do Sr(a).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e da proposta da CONTRATADA.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão
processadas e julgadas no Foro do Município de São João dos Patos, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma,
para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE
e CONTRATADA.

SÃO JOÃO DOS PATOS - MA, XX de XXXXX de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO PATOS/MA
CNPJ(MF). 06.089.668/0001-33

CONTRÁTANTE

. xxmxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'

. , CNPJ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CONTRÁTADO(A)
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MODELO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

de

Referente ao Processo ns XXXXXXXXXXXXXXX

unicef^^

Encaminhamos 'em anexo a nota • fiscal n2

R$ ^ f - ^- ^ •
no valor total de

para que seja providenciado pagamento conforme informações abaixo:

EMPRESA: > '
IDENTIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO/GRUPO:.
OBJETO:

N9 DA NOTA DE EMPENHO: '

N9 DO CONTRATO,(SE HOUVER):^

Apresentamos em anexo as CND de INSS, FGTS, Débitos Trabalhiistas, Receita Federal, Estadual e

Municipal, no prazo de validade.

Atenciosamente,

Página 72 de 74



pReF6iri/RAJb^í,
SÃO JOÃO

DOS PATOS

ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA DESÃO JOÃO DOS PATOS- MA
Avenida Getúlio Vargas, 135 - Centro. CEP65665-000

CNPJ N9 06.089.668/0001-33

ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES
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(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o n2 DECLARA à
(nome da entidade pagadora), para fins de não incidência na fonte da Contribuição social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o
PIS/PASEP, a que se refere o art. 30 da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente
inscrita no Regime Especial~Unificado~de- Arrecadação de-Tributos~e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei
Complementar ns 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que: I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos
que comprovam a origem de suas receitas e a-efetivação ^de suas despesas, bem assim a realização de
quaisquer outros atos ou operações que vénhám a modificar sua situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias,a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente; II -
o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso, de informar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da
presente situação e está ciente-de que a-falsidade hà prestação destas informações, sem prejuízo do
disposto no art. 32 da Lei ns 9.430, de 1996, o sujeitará; juntamente com as demais pessoas que para ela
concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributaria/relativas à falsidade ideológica (art.
299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. is da Lei ns 8.137, de 27 de dezembro de
1990). " •

local e data.

Assinatura do Responsável'
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ANEXO XIII

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL NS 16/2021

OBJETO: Registro dé Preços para futura e eventual aquisição de móveis e eletrodomésticos, para atender as
necessidades do Município de São João dos Patos/MA.

Processo ns XXXXXXXXXXXXXm " "

Razão Social: •' . ..

CNPJ ns_

Endereço:
E-mail:
Cidade:
Estado:

Telefone: |: Fax:_:.
Pessoa para contato: •
Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local: ^ , de • de 2021. •

\ Assinatura
Senhor Licitante, . • ^ ' . • . ' ',

Visando comunicação futura entre.esta prèfei^ra e essa empresa;, sòlicíto de Vossa Senhoria preencher o
recibo de entrega do edital e remeter ao: Departamento de Ucltações\e Contratos, da Prefeitura Municipal deSão
Jrâo dos Patos/MA por melo do e-mail: cplsipmàtsgmail.cóm ou pessoalmente: Anão remessa'do recibo exime o
Pregoeiro e o Departamento de Licitações "e Contratos, dá-Prefeitura Munldpal de São João dos Patos/MA da
comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento' convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais.

Cidade - MA, de de 2021.
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