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EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO SRP 045/2018 

 
O Município de Urandi – BA, torna público para conhecimento exclusivamente dos interessados 
qualificados como microempresa ou empresa de pequeno porte, aptos a se beneficiarem do tratamento 
diferenciado e favorecido estabelecido pelas Leis Complementares n.º 123/2006 e 147/2014, que se 
encontra aberta no setor de Licitação, situada à Rua Sebastião Alves de Santana, nº 57, Centro - 
Urandi/BA, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, com a finalidade de Registrar preços para 
contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual de Condicionadores de Ar, Ventiladores, 
Equipamentos de Refrigeração, Equipamentos de Cozinha, Mobiliários de Escritório, Mobiliários Escolar, 
Mobiliários de Cozinha, Mobiliários Doméstico, Equipamentos e Artigos de Uso Médico e Dentário, 
Equipamentos para Sonorização e Equipamentos de Limpeza destinados a manutenção dos serviços das 
secretarias do Município de Urandi BA, em conformidade com os dispositivos do anexo II, que fazem parte 
do Edital. 
 
O pregão será realizado pelo pregoeiro João Goutemberg de Souza Figueiredo, portador da C.I. n° M-
5.449.176 – SSP/BA e do CPF 737.369.706-25, nomeado pela Portaria nº 030/2018 e Equipe de Apoio. 
 
Rege a presente licitação as normas contidas neste Edital, Decreto Municipal de SRP nº 181/2016, de 12 de 
dezembro de 2016, Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, regulamentada pelo Decreto n° 3.555, de 08 
de agosto de 2000, alterado pelos Decretos n° 3.693, de 20 de dezembro de 2000, Decreto 7.892, de 23 de 
janeiro de 2013, Decreto 9.488, de 30 de agosto 2018  e 3.784, de 06 de abril de 2001, a Lei Complementar 
nº 123 de 14 dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014, e no que couber, 
na Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e de demais normas pertinentes. 

 

PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 083/2018 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 045/2018 

TIPO: 
MENOR PREÇO POR ITEM 

 

DATA: 17 DE OUTUBRO DE 2018 
HORÁRIO: 08:00 HORAS 

LOCAL: RUA SEBASTIÃO ALVES SANTANA, 57, CENTRO, URANDI-BA 
SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem 
parte integrante. 
 
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão pública de 
processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participarem 
do certame. 
 
1 – DO OBJETO 
1.1 – A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual 
de condicionadores de ar, ventiladores, equipamentos de refrigeração, equipamentos de cozinha, mobiliários 
de escritório, mobiliários escolar, mobiliários de cozinha, mobiliários doméstico, equipamentos e artigos de 
uso médico e dentário, Equipamentos para sonorização e equipamentos de limpeza destinados a 
manutenção dos serviços das secretarias do Município de Urandi BA, em conformidade com os dispositivos  
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do anexo II, que fazem parte deste edital, por meio de fornecimento parcelado por um período de 12 (doze) 
meses. 
1.2 – Os itens listados no ANEXO II, não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são 
quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior assinatura da Ata de 
Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens obterão apenas o direito e a 
exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o termino da vigência contratual. Alertamos a todos os 
licitantes, para fins de seus planejamentos orçamentários que os mesmos não estão obrigados a adquirir 
previamente o material constante do ANEXO II. O Município de Urandi/BA, não se responsabilizará por 
prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da 
compra por parte da Prefeitura. 
1.3 – A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado no edital de embasamento, 
serve apenas como orientação, não constituindo sob hipótese alguma garantia de faturamento. 
 
2– ESCLARECIMENTOS INICIAIS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1 - O Sistema de Registro de Preços (SRP) é conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à aquisição futura de bens, onde as empresas disponibilizam bens e serviços a preços e prazos 
certos e registrados em documento especifico denominado Ata de Registro de Preços. Neste Sistema, as 
aquisições são feitas quando melhor convier aos órgãos que integram a Ata, sem, no entanto, estarem 
necessariamente obrigados a contratar com os fornecedores vencedores do certame. 
 
2.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, o Licitante deverá 
entregar catálogos e especificações detalhadas do objeto ofertado, no Setor de Licitação e Contratos, 
localizada na Rua Sebastião Alves de Santana, nº 57, Centro, Urandi BA, ou via email 
cpl.urandi@gmail.com. 
 
2.3 – Nesta licitação será firmada uma Ata de Registro de Preços que é um documento vinculativo, 
obrigacional, com característica de compromisso para a futura contratação, onde os fornecedores manterão 
seus preços registrados, durante o período de 12 (doze) meses, tornando-os disponíveis, caso o Município de 
Urandi, necessite efetuar as aquisições nas quantidades julgadas necessárias e aos mesmos preços 
registrados no certame. 
2.4 – Poderão participar deste Pregão Presencial os interessados que atenderem a todas as exigências de 
habilitação contidas neste Edital e seus anexos, pertençam ao ramo de atividade pertinente ao objeto 
licitado, nos seguintes termos: 
2.5. Em cumprimento ao que reza a Lei Federal nº. 123/06, alterada pela Lei complementar 147/14 “Deverá 
realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);” fica 
reservado os itens do objeto do presente processo licitatório exclusivamente a participação das empresas 
que se enquadrem nestas categorias, nos termos da legislação vigente, sem prejuízo de sua participação nos 
demais itens, garantidos outros privilégios definidos na Lei 123/006 e suas alterações e que sejam objeto de 
questionamento durante a realização do pregão. 
2.5.1 – Caso não se habilitem ou não seja adjudicado item(s) para empresas enquadradas nas categorias de 
micro/pequenas empresas e MEI, empresas enquadradas em outras categorias empresariais poderão se 
habilitar e participarem da disputa para fornecimento deste(s) item(s) desde que em sua proposta contenha 
cotação para o(s) mesmo(s). 
2.5.2 – Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas 
propostas. 
2.6– Não será admitida nesta licitação a participação de: 
2.6.1 – Empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação ou tenham sido  
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declaradas  inidôneas para licitar ou contratar no âmbito da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e 
nas respectivas entidades da administração indireta, ou tenham sido suspensas de participar de licitação e 
impedidas de contratar com o Município de Urandi – BA; 
2.6.2 – Pessoas Jurídicas das quais participem, seja a qualquer título, dirigentes ou servidores do Município 
de Urandi – BA, conforme Artigo 9° da Lei de Licitações e Contratos. 
2.6.3 – Que incorrer nas penalidades previstas no Art. 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/93; 
2.6.4 – Em Consórcio. 
 
3 – DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
3.1 – Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer licitante poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo protocolar o 
pedido de esclarecimento e o pedido de impugnação, exclusivamente na sede da Prefeitura Municipal de 
Urandi, no Setor de Licitação e Contratos, localizada na Rua Sebastião Alves de Santana, n° 57, Centro, Urandi 
-BA, cabendo ao pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
3.1.1 – O pedido de esclarecimento também poderá ser feito via E-mail: cpl.urandi@gmail.com 
3.2 - A petição deverá ter: Cabeçalho em todas as folhas, contendo todos os dados que identifiquem o 
licitante; número do Pregão e do Processo e será dirigida à autoridade subscritora do Edital; 
3.2.1 – Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame; 
3.3 – Decairá do direito de impugnar os termos do Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o 
fizer até às 12h00min (doze) horas do segundo dia útil que anteceder a data de realização da Sessão 
Publicado Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
4 – DO CREDENCIAMENTO (FORA DOS ENVELOPES) 
4.1 – PESSOA JURÍDICA 
4.1.1 – Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
4.1.1.1 - Tratando-se de representante estatutário legal, o estatuto social, contrato social ou outro 
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
4.1.1.2 – Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular (poderá ser utilizado 
o modelo do Anexo V deste Edital) com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para 
formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais 
atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 
4.1.1.1, que comprove os poderes do mandante para a outorga; 
4.1.1.3 – Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, documento que comprove esta 
condição (poderá ser utilizado o modelo no Anexo VII deste edital). 
4.1.1.4 – Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, conforme modelo do Anexo IV do 
Edital. Observando que todo o teor do conteúdo no modelo deverá constar na declaração a ser entregue no 
certame. 
4.2 – O representante de licitante presente à sessão devera identificar-se exibindo cópia com o original do 
documento oficial de identificação. 
4.3 – Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles 
poderá representar apenas uma credenciada. 
4.4 –A ausência do Credenciado, em qualquer momento da sessão, importará a imediata exclusão da 
licitante por ele representada, salvo autorização expressa do Pregoeiro. 
4.5 – A não apresentação ou ainda a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento, 
impedirá a participação da licitante no presente certame. Neste caso, o(s) portador(es) dos envelopes 
poderá(ão) assistir apenas como ouvinte(s), não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação 
em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando 
a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1) ou (2), o  
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respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em 
seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa. 
 
5 – DOS ENVELOPES PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1 – A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 
envelopes fechados e indevassáveis respectivamente, contendo em sua parte externa, além do nome do 
proponente e todos os dados que identifiquem o licitante, os seguintes dizeres: 
 
Envelope nº 1 – Proposta de Preços 
Ao Município de Urandi/BA 
Pregão nº 045/2018 
Razão Social do Proponente: 
CNPJ: 
Endereço: 
 
Envelope nº 2 – Habilitação 
Ao Município de Urandi/BA 
Pregão nº 045/2018 
Razão Social do Proponente: 
CNPJ: 
Endereço: 
 
5.2 – A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado do licitante, processada em computador ou 
datilografada, redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem 
rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo 
representante legal do licitante proponente. 
5.3 – Todos os documentos necessários à participação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por tabelião de notas, por servidor público autorizado ou cópia acompanhada 
do original para autenticação pelo pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio. 
 
6 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE PROPOSTA 
6.1 – A proposta de preço deverá ser  legível e conter os seguintes elementos: 
6.1.1 – Cabeçalho, em todas as folhas, contendo todos os dados que identifiquem o licitante; 
6.1.2 – Número do Pregão e do Processo; 
6.1.3 – Descrição do objeto da presente licitação, com a indicação da marca (neste caso, quando couber) dos 
produtos cotados em conformidade com as especificações do modelo de proposta – Anexo III deste Edital. A 
ausência da especificação da marca implicará na desclassificação da proposta. 
6.1.4 – Preço por item e total do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismo, apurado à data de sua 
apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária. Nos preços propostos 
deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, 
tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o serviço 
prestado, objeto da presente licitação.. 
6.1.5 – Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias. 
6.2 – Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital. 
6.3 – Serão desclassificadas as propostas que: 
6.3.1 – Não atendam às exigências e requisitos estabelecidos neste Edital ou imponham condições; 
6.3.2 – Apresentem valores manifestamente inexequíveis; 
6.3.3 – Sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento. 
6.4 – Poderão ser cotados números até 02 (duas) casas após a vírgula. 
6.5 – Não serão motivos de desclassificação as simples omissões irrelevantes para o entendimento da  
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proposta e que não causem prejuízo à Administração. 
6.6 – O preço ofertado, salvo hipóteses legais, permanecerá fixo e irreajustável. 
6.7 – Durante a etapa de lances só será permitido o uso de celulares para a consulta de preços sob 
autorização do pregoeiro, pelo prazo máximo de 5 (cinco) minutos. Quando convocado pelo pregoeiro, o 
licitante desejar efetuar ligações para consulta de preços, fora da sala da sessão, ou estiver ausente da sala 
de licitações seja qual for o motivo, o mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances 
para aquele item. 
 
7 – DO CONTEÚDO DO ENVELOPE “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” 
7.1 - O Envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos a seguir relacionados os quais 
dizem respeito a: 
 
7.2 – HABILITAÇÃO  JURÍDICA 
7.2.1 – Registro comercial, no caso de empresa individual; 
7.2.1.1 – Certificado da condição de microempreendedor individual; 
7.2.2 – Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor ou última alteração se nesta constar o objeto 
social e administração da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial em se tratando de 
sociedades comerciais; 
7.2.3 – Documentos de eleição dos atuais administradores, tratando-se de sociedades por ações, 
acompanhados da documentação mencionada na alínea 7.2.2, deste sub item; 
7.2.4 – Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
7.2.5 – Cédula de Identidade e Prova de inscrição no Cadastro de pessoa Física - CPF, (do titular ou sócio 
administrador da empresa); 
7.2.6 – Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a 
atividade assim o exigir. 
7.2.7 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
7.2.8 – Alvará de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da cidade onde estiver 
estabelecido. 
7.2.9 – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, conforme modelo no Anexo VII deste 
edital (SOMENTE PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE); 
7.2.10 – Declaração da empresa licitante de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, art.7º da Constituição 
Federal, no que diz respeito ao trabalho de menores, conforme Anexo VI deste Edital. 
 
7.3 –  REGULARIDADE  FISCAL E TRABALHISTA 
7.3.1 – Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, relativa à sede do licitante; 
7.3.2 – Prova de regularidade relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria Conjunta 
RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014); 
7.3.3 – Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
7.3.4 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa (CNDT). 
7.3.5 - Serão aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de 
negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou 
com sua exigibilidade suspensa. 
7.3.6 - Para habilitação de microempresas ou empresas de pequeno porte será obrigatória a apresentação 
dos documentos indicados no subitem 7.3, deste Edital, ainda que os mesmos veiculem restrições 
impeditivas à referida comprovação. 
7.3.6.1 - A comprovação de que trata o subitem 7.3 deverá ser efetuada mediante a apresentação das 
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas, no prazo de cinco dias  
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úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Administração. 

 
7.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 
7.4.1- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação expedida pelo poder judiciário da sede da pessoa 
jurídica, com validade não superior a 60 (sessenta) dias. 
7.4.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais 
de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

7.4.2.1 - Fica desobrigado de apresentar o Balanço Patrimonial as microempresas e empresas de pequeno 
porte, conforme regulamenta o Art. 3º do Decreto Federal 8.538 de 06 de outubro de 2015. 
7.4.3 – Declaração de Optante ou Não Optante do Simples Nacional. 
7.4.4 - A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos: 

7.4.4.1 - Comprovação da Licitante de ter executado, a qualquer tempo, fornecimentos compatíveis em 
características, com o objeto desta licitação, através de certidão e/ou atestado, fornecido(s) por pessoa(s) 
jurídica(s) de direito público ou privado; 

7.4.5 - Para as empresas que oferecerem propostas para os itens sujeitos ao Regime de Vigilância Sanitária, 
deverá ser apresentado: 

7.4.5.1 - Autorização de Funcionamento da Empresa emitida pela ANVISA – Agência de Vigilância Sanitária 
do Ministério da Saúde, conforme Lei 6.360/76. 

7.4.5.2 - Licença de Funcionamento/Alvará Sanitário, expedida pelo órgão de vigilância sanitária do Estado 
ou Município em que estiver localizado a sede da licitante, conforme Lei 6.360/76. 

7.4.5.3 - Documento que comprove o registro do produto fornecido pela ANVISA ou Certificado de 
Cadastramento emitido pela ANVISA, quando o produto estiver dispensado de registro. A comprovação 
poderá ser feita através de documento impresso oriundo do site da ANVISA ou Diário Oficial da União. 

7.4.5.3.1 - Caso o Registro do Produto esteja vencido e a empresa tenha protocolado sua revalidação sem 
que a mesma tenha sido publicada no Diário Oficial da União, a licitante deverá apresentar o registro 
anterior vencido ou a publicação do registro anterior na Imprensa Oficial, acompanhada, em qualquer dos 
casos, do protocolo de revalidação protocolado no máximo no primeiro semestre do último ano do 
quinquênio de validade do registro, conforme disposto no art. 12, §6º, da Lei n. 6.360/76. 
 
7.5 – DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
7.5.1 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará 
como válidas as expedidas até 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 
propostas. 
7.5.2 – A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o 
previsto neste título inabilitará o licitante; 
7.5.3 – Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo o original a ser 
substituído por cópia reprográfica autenticada. 
7.5.4 – Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão estar em nome do proponente e, 
preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, observando ainda o que segue, 
conforme preceitua a legislação vigente: 
7.5.4.1 – Se o proponente for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
7.5.4.2 – Se o proponente for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles 
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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7.5 - Os documentos exigidos na fase de Habilitação e que forem regularmente apresentados na fase de 
Credenciamento, ficam dispensados de apresentação. 

 
7.6 – O pregoeiro, manterá, em seu poder, os documentos das demais licitantes pelo prazo de 30 (trinta) dias 
após a homologação da licitação, devendo as licitantes retirá-los ao fim deste período, sob pena de 
inutilização dos mesmos. 
 

                 8 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO 
8.1 – No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participarem do certame. 
8.2 – Encerrada a fase de credenciamento, o pregoeiro declarará aberta a Sessão do Pregão, oportunidade 
em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a 
Proposta e a Documentação de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados. 
8.3 – A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital 
e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas cujo objeto não atenda as especificações, prazos e 
condições fixados no Edital; 
8.4 – No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 
conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 
corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 
8.5 – Serão desconsideradas ofertas ou vantagens baseadas nas propostas das demais licitantes. 
8.6 – As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos 
seguintes critérios: 
8.6.1 – Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela; 
8.6.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas 
as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de3(três). 
8.6.3 – No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 
do número de licitantes. 
8.7 - O pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 
forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, 
decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços. 
8.8 – O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances em relação 
aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances. 
8.9 – Os lances deverão serem formulados por item, em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço, observada a redução mínima, que será estipulada pelo pregoeiro no ato do 
pregão, aplicável inclusive em relação ao primeiro. 
8.10 – Na licitação será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
8.10.1 – Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada; 
8.10.2 – Para efeito do disposto na cláusula anterior, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
8.10.2.1 – A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o 
objeto licitado; 
8.10.2.2 – Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do item 
8.10.2.1, serão convocadas as remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do 
artigo 44 da Lei Complementar n° 123/06, conforme o caso em modalidade licitatória, na ordem  
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
8.10.2.3 – No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do artigo 44 da Lei Complementar n° 123/06, será  
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realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
8.11 – Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
8.12 – O disposto anteriormente em relação às microempresas e empresas de pequeno porte só se aplicará 
quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
8.13 – A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem 
da formulação de lances, com exceção da melhor proposta. 
8.14 – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do 
licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito 
de posterior ordenação das propostas. 
8.15 - O pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 
8.16 – Após a negociação, se houver, o pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo 
motivadamente a respeito. 
8.17 – A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação das 
propostas, apurados mediante pesquisa realizada pelo órgão licitante, que será juntada aos autos por 
ocasião do julgamento. 
8.18 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os documentos de 
habilitação de seu autor. 
8.19 – Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, poderão ser 
sanadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, inclusive 
mediante: 
8.19.1 – Verificação efetuada por meio eletrônico hábil de informações. 
8.20 – A verificação será certificada pelo pregoeiro e deverão ser anexados aos autos os documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
8.20.1 – A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de 
informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 
8.21 – Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no sub item 7.3, o pregoeiro, se 
necessário, diligenciará junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Município de Urandi/BA. 
8.22 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 
habilitada e declarada vencedora do certame. 
8.23 – Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o pregoeiro 
examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua 
aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será 
declarado vencedor. 
8.24 – Da Sessão lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do procedimento e 
as ocorrências relevantes, e que, no final será assinada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio. 
 
9 – DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
9.1 – No final da sessão, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 
intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de memoriais, ficando as 
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
9.2 – A ausência de manifestação imediata e motivada importará: a decadência do direito de recurso, a 
adjudicação do objeto do certame pelo pregoeiro à licitante vencedora e o encaminhamento do processo à  
autoridade competente para a homologação. 
9.3 – As razões e contrarazões recursais deverão ser protocoladas no setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Urandi até às 12:00h do último dia do prazo. 
9.4 – Interposto o recurso, o pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente  
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informado à autoridade competente. 
9.5 – Os recursos deverão serem decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Sendo decidido se constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante 
vencedora e homologará o procedimento. 
9.6 – O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
9.7 – A adjudicação será feita por item do objeto. 
 
10 - DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO  
10.1 – O setor competente para autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será o Departamento 
de Compras, observados os Artigos 73 a 76, da Lei Federal nº 8.666/93, sendo que o mesmo poderá delegar 
tais poderes, a seu exclusivo critério, aos outros órgãos da Administração Direta. 
10.2 – A Administração Municipal reserva-se o direito de não receber o objeto desta licitação em desacordo 
com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no Art. 24, 
inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93. 
10.3 – A licitante comprometer-se-á a dar total garantia quanto à qualidade dos serviços, bem como efetuar 
a substituição imediata, e totalmente às suas expensas de qualquer produto entregue comprovadamente 
adulterado ou contaminado sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. Sendo facultado à contratante a 
execução e/ou acompanhamento de testes periódicos da qualidade dos serviços, bem como acesso às notas 
fiscais/faturas fornecidas pelas distribuidoras. 
10.4 - Na hipótese de se atingir o limite inicialmente estimado para contratação, o Município de Urandi, para 
atender a seus interesses, poderá aumentar quantitativos, sem que isto implique alteração dos preços 
unitários ofertados, obedecidos os limites estabelecidos no § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.  
 
11 – DO PAGAMENTO 
11.1 – Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta licitação serão efetuados no máximo 
em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos constantes da ordem de Fornecimento e apresentação 
dos documentos fiscais devidos. 
11.2 – Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a 
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
12 - DAS OBRIGAÇÕES 
12.1 – Obrigações da licitante contratada 
12.1.1 – Prestar os serviços de acordo com a planilha de especificações, observada ainda a qualidade do 
produto cotado pela proponente ora contratada, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias, a contar da 
entrega da ordem de fornecimento ao contratado, de acordo com a necessidade apresentada pela secretaria 
requisitante, em lugar determinado pelo setor de compras. 
12.1.2 - Assumir integralmente a responsabilidade pelas despesas relativas a encargos fiscais, trabalhistas, 
previdenciárias, e de ordem de classe, indenizações civis e quaisquer outras que forem devidas a 
funcionários da empresa, ficando o Município de Urandi – BA, isento de qualquer vínculo empregatício com 
os mesmos. 
12.1.3 - Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços atentando para as especificações técnicas exigíveis. 
12.2 – Obrigações do Município: 
12.2.1 – Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto de acordo com o constante na planilha de 
especificações, observada ainda a marca cotada pela proponente ora contratada. 
12.2.2 - Efetuar o pagamento nos termos da cláusula 11. 
12.2.3 – Notificar a Contratada através do Departamento de Compras, fixando-lhe prazo para corrigir 
eventuais irregularidades na execução do objeto deste processo. 
12.2.4 - Realizar o controle do recebimento dos serviços recebidos, qualitativa e quantitativamente, visando, 
inclusive, que não se exceda o limite estimado para a contratação. 
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13 – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1 - Os objetos desta licitação deverão ser entregues de forma parcelada, durante 12 (doze) meses, 
conforme requisição das secretarias solicitantes.  
13.2 – Homologado o julgamento, o licitante vencedor será convocado para assinar Ata de Registro de 
Preços, devendo fazê-lo no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento da 
convocação, salvo motivo justificado e devidamente aceito pela Administração, podendo solicitar a 
prorrogação do prazo, uma única vez, e por igual período, conforme estatui o parágrafo primeiro do art. 64 
da Lei n° 8.666/93, sob pena de sujeitar-se às sanções legais previstas neste edital;  
13.3 - O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura. 
13.4 – como condição para celebração da Ata de Registro de Preços, o licitante vencedor deverá manter as 
mesmas condições de habilitação. 
13.5 – quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da Ata de 
Registro de Preços, ou recusar-se a assinar a ata de registro de preços, injustificadamente, será convocado 
outro licitante, observada a ordem de classificação para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
13.6. O Proponente terá a sua Ata de Registro de Preços cancelada por intermédio de processo 
administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:  

13.6.1. A pedido, quando:  
a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata de Registro Preços, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior;  
b) o seu preço tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos 
insumos que compõem o custo do material.  
13.6.2. Por iniciativa da Administração, quando:  
a) não aceitar reduzir o preço, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;  
b) perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;  
c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado;  
d) não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;  
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Carta de 
Contrato, sem justificativa aceitável;  
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.  
13.7. Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a Administração fará o devido Apostilamento 
no Contrato e informará os Proponentes a nova ordem de registro.  

14 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
14.1 – Ocorrendo inadimplemento na execução total ou parcial do avençado, o adjudicatário ficará sujeito a 
penalidades, garantia prévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido pelo órgão de 
Administração, salvo justificativas expressas aceitas, a saber: 
14.2 – o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude 
fiscal, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, garantido o direito 
prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo 
de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
 promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, 
descredenciado no SICAF pelos órgãos competentes, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no 
contrato e das demais cominações legais; 
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14.3 - Ao licitante que descumprir total ou parcialmente as obrigações previstas no contrato, poderão ser 
aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à 
Administração Pública, e eventuais responsabilidades civis e criminais: 
a) multa diária de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor atualizado do objeto licitado pelo 
atraso injustificado no prazo da prestação do serviço conforme subitem 12.1.1; 
b) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da parcela em atraso; 
14.3.1 - O valor da multa aplicada deverá ser recolhido na Secretaria Municipal de Fazenda, no prazo de 03 
(três) dias úteis, contados da respectiva notificação. 
 
15 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
15.1 - É facultada ao Pregoeiro ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
15.2 - Fica assegurado ao Município o direito de no interesse da Administração, anular ou revogar, a 
qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
15.3 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o 
Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do 
resultado do processo licitatório. 
15.4 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase desta licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação ou inabilitação do licitante, 
ou a rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis. 
15.5 - Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido.  
15.6 - Na análise da documentação e no julgamento das Propostas Comerciais, o(a) Pregoeiro(a) poderá, a 
seu critério, solicitar o assessoramento técnico de órgãos ou de profissionais especializados.  
15.7 - Toda a documentação apresentada neste Edital e seus anexos são complementares entre si, de modo 
que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado 
especificado e válido.  
15.8 - O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá adotar medidas saneadoras, durante o certame, e 
relevar omissões e erros formais, observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a 
legislação vigente, sendo possível a promoção de diligências junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a 
instrução do processo, conforme disposto no § 3°, do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93.  
15.9 - Se houver solicitação de documentos, estes deverão ser apresentados em original ou em cópia 
autenticada por cartório, sendo possível, ainda, a autenticação dos mesmos pelo pregoeiro ou Equipe de 
Apoio.  
15.10 - O não cumprimento da diligência poderá ensejar a desclassificação da proposta ou a inabilitação do 
licitante.  
15.11 - A participação do licitante nesta licitação implica no conhecimento integral dos termos e condições 
inseridas neste edital, bem como das demais normas legais que disciplinam a matéria.  
15.12 - A presente licitação não importa, necessariamente, em contratação, podendo o Município de Urandi 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação.  
15.13 - A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação do objeto licitado. 
15.14 - O Município de Urandi poderá prorrogar, por conveniência exclusiva, a qualquer tempo, os prazos 
para recebimento das propostas ou para sua abertura. 
 
15.15 - Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pelo pregoeiro. 
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15.16 - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do pregoeiro em 
contrário. 
15.17 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município. 
15.18 - O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, 
desde que sejam possíveis, as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, 
durante a realização da sessão pública de pregão. 
15.19 - As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato. 
15.20 - Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos, deverão ser encaminhadas ao Pregoeiro, pelo e-mail: cpl.urandi@gmail.com. 
15.20.1 - As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal. 
 
15.21 – Integram o presente Edital: 
Anexo I – Termo de Referência e Especificações dos Produtos 
Anexo II - Modelo de Proposta de Preços; 
Anexo III - Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame; 
Anexo IV - Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor; 
Anexo V - Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de Desimpedimento de Licitar; 
Anexo VII - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
Anexo VIII – Minuta de Carta Contrato. 
 
15.22 - O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital, será o da Comarca de Urandi – BA, com 
exclusão de qualquer outro. 
 

 
Urandi (BA), 26 de setembro de 2018. 

 
 

_________________________________ 
João Goutemberg de Souza Figueiredo 

Pregoeiro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cpl.urandi@gmail.com
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ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS 

 
1. - OBJETO e ESPECIFICAÇÕES: Contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual de 
condicionadores de ar, ventiladores, equipamentos de refrigeração, equipamentos de cozinha, 
mobiliários de escritório, mobiliários escolar, mobiliários de cozinha, mobiliários doméstico, 
equipamentos e artigos de uso médico e dentário, Equipamentos para sonorização e equipamentos de 
limpeza destinados a manutenção dos serviços das secretarias do Município de Urandi BA. 

  

CONDICIONAMENTO DE AR / VENTILADORES 

ITEM QNT UF DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
MARC
A/MO
DELO 

VALOR 
ESTIMADO 

UNIT. 
R$ 

VALOR 
ESTIMAD
O TOTAL 

R$ 

1 39 UN 

CONDICIONADOR DE AR, SPLIT HI WAll, capacidade de 
refrigeração mínima de 9.000 BTUS, Tensão/Voltagem 
110/220; função de desumidificacao; controle remoto sem 
fio; baixo nível de ruído. Selo PROCEL ou classificação 
INMETRO A. Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. Garantia mínima do 
fabricante de 01 (um) ano, CLASSE A. 

   

 
 
 

2 07 UN 

CONDICIONADORDE AR, SPLIT HI WALL, capacidade de 
refrigeração mínima de 12.000 BTUS; Tensão/Voltagem 
110/220. Função de desumidificação; controle remoto sem 
fio; baixo nível de ruído. Selo PROCEL ou classificação 
Inmetro A. Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. Garantia mínima do 
fabricante de 01 (um) ano, CLASSE A 

   

 
 
 

3 05 
 
UN 
 

CONDICIONADOR DE AR, SPLIT HI WALL, capacidade de 
refrigeração mínima de 18.000 BTUS; Tensão/Voltagem 
110/220. Função de desumidificacao; controle remoto sem 
fio; baixo nível de ruído. Selo PROCEL ou classificação 
INMETRO A. Embalagem com dados de identificação do 
produto e marca do fabricante. Garantia mínima do 
fabricante de 01 (um) ano, CLASSE A 

   

 
 
 
 

4 01 UN 

CONDICIONADOR DE AR, SPLIT PISO E TETO, 
Tensão/Voltagem 110/220, monofásico; frio, capacidade de 
refrigeração mínima de 24.000 BTUS; função de 
desumidificação; controle remoto sem fio; baixo nível de 
ruído. Rotulagem contendo: Selo do Inmetro com 
classificação de Eficiência Energética "C ou D", nome do 
produto, dados do fabricante. Embalagem com dados de 
identificação do produto e marca do fabricante. Garantia 
mínima do fabricante de 01 (um) ano. 

   

 
5 

09 UN 

VENTILADOR COLUNA, 40 cm turbo silencioso; Classe A; 3 
velocidades e sistema oscilante que permite ampla 
distribuição do ar no ambiente; Tensão/Voltagem 110/220; 
fusível térmico de segurança e grades plástica removível.  
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6 60 UN 

VENTILADOR DE PAREDE: 60 cm largura, 60 cm altura, 
potência 170. Tensão/Voltagem 110/220, sistema oscilante 
que permite ampla distribuição do ar no ambiente; CLASSE 
A. 

         
 

   

7 
 

16 
 

UN 

CLIMATIZADOR DE AR. Ventila e umidifica/, 
Tensão/Voltagem 110/220; vazão de ar com no mínimo 
200m³/h; reservatório de água com no mínimo 6 litros; 
sistema oscilante integrado e controle remoto. Manual de 
instrução.  O produto devera apresentar o Selo do Inmetro. 
Garantia mínima do fabricante 1(um) ano. 

   

REFRIGERACÃO 

8 08 UN 

BEBEDOURO – MODELO TRADICIONAL DE COLUNA nas 
cores preta ou inox; fácil adaptação em ambiente onde há 
grande circulação de pessoas. Com 2 (duas) torneiras de 
pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e a 
outra para copo ou squeeze, capacidade de refrigerar 6,0 
litros/hora de acordo com critérios da nora americana ari 
1010, podendo ser instalado em áreas internas e externas, 
Tensão/Voltagem 110/220; CLASSE A. 

   

9 01 UN 

BEBEDOURO, ELÉTRICO, compacto, para garrafão de água 
mineral de 20 (vinte) litros. - Capacidade de armazenamento 
no reservatório de no mínimo 2 litros; - Gabinete em plástico 
injetado e chapa tratada contra corrosão; - Tampo superior 
e frontal em plástico resistente; - Torneiras: 01(uma) para 
água natural e 01(uma) para água gelada; - Reservatório em 
plástico atóxico; - Serpentina externa; - Não usar como 
elemento de refrigeração o gás CFC; - Tensão/Voltagem 
110/220; Dimensões do gabinete: Altura mínima de 400 mm 
e máxima 480 mm; Largura mínima 300 mm e máxima 320 
mm; Profundidade mínima de 300 mm e máxima 350 mm. 
Em conformidade com a norma NBR NM-IEC 335-1/1998 e 
Selo INMETRO. Garantia mínima do fabricante 1 (um) 
ano.  CLASSE A. 

   

10 04 UN 

BEBEDOURO, INDUSTRIAL, ELÉTRICO, com 4 torneiras em 
Metal Cromado; aparador de água frontal, com 
revestimento externo em chapa inox; Capacidade 200 litros 
no reservatório; Capacidade de Refrigeração de 320 L/hora; 
serpentina interna em aço inox 304; Termostato Regulador 
de Temperatura; Motor hermético; tensão/voltagem 
110/220V; com filtro embutido; isolamento térmico injetado 
em poliuretano expandido; Certificado pelo Inmetro 
conforme portaria 191. Consumo médio mensal 24KW. 
Certificado pelo INMETRO. Garantia: 12 meses. 

   

11 04 UN 

BEBEDOURO, INDUSTRIAL, ELÉTRICO, com 2 torneiras em 
Metal Cromado; aparador de agua frontal, com 
revestimento externo em chapa inox; Capacidade 50 litros 
no reservatório; Capacidade de Refrigeração de 120 L/hora; 
serpentina interna em aço inox 304; Termostato Regulador 
de Temperatura; Motor hermético; tensão/voltagem 
110/220V; com filtro embutido; isolamento térmico injetado 
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em poliuretano expandido; Certificado pelo Inmetro 
conforme portaria 191. Consumo médio mensal 24KW. 
Certificado pelo INMETRO. Garantia: 12 meses. 

12 05 UN 

FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, Capacidade 546 
litros; Cor branca; Gabinete externo em aço zincado e pré-
pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço 
galvanizado com uma proteção adicional de esmalte 
poliéster branco de alta resistência; Chave seletora, de 
freezer para refrigerador e vice versa; Fechadura de 
segurança; Voltagem 127/220 Volts. Dimensões do 
produto: Largura: 166,5 cm, Altura 94,4 cm, Profundidade: 
69 cm. Rodízios para fácil deslocamento. Certificação do 
INMETRO CLASSE A. 

   

13 07 UN 

PURIFICADOR, DE ÁGUA, gelada e temperatura ambiente, 
para instalação em paredes e/ou bancadas, refrigeração 
mecânica com compressor, dimensões mínimas de 40 x 30 x 
35,6 cm (AxLxP) incluindo compartimento do copo, local 
para retenção de agua, torneiras em material não oxidável, 
vazão mínima 0,75 litros/minuto, capacidade de refrigeração 
mínima de 4,0 litros/h, atendimento mínimo de 20 
pessoas/h, sistema de filtragem para retenção de impurezas, 
barro, ferrugem, sedimentos e eliminação de cloro, sabores 
e odores estranhos, garantia de no mínimo 12 meses, 
certificado pelo INMETRO, tensão 220 volts. Garantia de no 
mínimo 12 meses; CLASSE A. 

   

14 14 
 

UN 

REFRIGERADOR, COMBINADO FROST FREE, capacidade de 
volume interno acima de 334 litros, tensão de 220 volts, na 
cor branca, com prateleiras para ovos e laticínios, prateleiras 
internas, gavetas para vegetais, frutas e carnes, congelador 
tipo degelo, lâmpada interna, agentes de expansão da 
espuma de isolação térmica em gás ciclo / isopentano. 
Rotulagem contendo, consumo Máximo de 46,4 kWh/mês e 
Selo Procel. Nome do produto, dados do fabricante e tensão 
nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, 
Classe A. 

   

15 02 
 

UN 

REFRIGERADOR, TIPO DEGELO SECO; capacidade de volume 
interno, 300 litros, tensão de 220 volts, na cor branca, com 
prateleiras para ovos e laticínios, prateleiras internas, 
gavetas para vegetais, frutas e carnes, congelador tipo 
degelo, lâmpada interna, agentes de expansão da espuma 
de isolação térmica em gás ciclo / isopentano. Rotulagem 
contendo, consumo Máximo de 46,4 kWh/mês e Selo Procel. 
Nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. 
Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano. 

   

16 04 
 

UN 

TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA, com visor de fácil 
leitura, design arrojado para medir a temperatura e registrar 
as máximas e mínimas. 

   

EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS 

17 04 UN BATEDEIRA DE BOLO DE USO DOMÉSTICO, com duas    
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tigelas, uma grande de 2,5 litros e uma pequena de 1,5 
litros; um par de batedores para massas leves; uma 
espátula, 04 velocidade + função pulsar; sistema de disco 
livre giratório, botão ejetor dos batedores; plataforma 
articulada; Tensão/Voltagem 110/220; Garantia de 01 ano. 

18 07 UN 

BATEDEIRA PROFISSIONAL: Base feita de metal fundido e 
resistente e possui design sofisticado com detalhes 
cromados. Movimento planetário e 12 velocidades, 
potente motor de 400 w de potência em 127 v e 600 w de 
potência; Tensão/Voltagem 110/220. Contém 3 batedores 
em aço inoxidável; tigela em aço inoxidável com alças e 
capacidade para até 5 (cinco) litros. Prático acessório que 
facilita adicionar os ingredientes e protege contra 
respingos. Classe A. 

   

19 07 UN 

FOGAO, A GAS, INOX, MODELO DOMÉSTICO, 04 
queimadores, acendimento automático; forno com visor, 
puxador, prateleira deslizante, acendedor automático, base 
de apoio das grelhas, painel com indicação das faixas de 
temperatura do forno. Manual de instruções As seguintes 
informações deverão ser impressas ou coladas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço, data de fabricação ou lote. O 
produto devera apresentar o Selo CONPET, Classificação 
Mesa Cocção com eficiência energética A e Forno com 
eficiência energética A e o Selo Inmetro; Tensão/Voltagem 
110/220. Garantia mínima do fabricante 1(um) ano. CLASSE 
A. 

   

20 02 UN 

FOGÃO A GÁS, PISO, COM MESA EM VIDRO - INOX - Com 
04 queimadores em alumínio (02 grandes e 02 pequenas), 
grades integradas, forno de 51 litros, temp. 180 a 270º c, 
Forno: autolimpante, com 01 ano de garantia, Classe A, 
baixo consumo em gás e energia. BIVOLT 

   

21 12 UN 

FOGÃO INDUSTRIAL SEM FORNO, Quatro (4) bocas; alta 
pressão; Mesa em Aço Inox AISI 430;dimensões mínimas de 
800 x 1010 x 800 mm (AxLxP); Grelha em ferro fundido 
30x30cm; Queimadores duplos e pintura eletrostática; 
Garantia mínima 1(um) ano, Classe A. 

   

22 02 UN 

FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO, Quatro (4) bocas; alta 
pressão; Mesa em Aço Inox AISI 430;dimensões mínimas de 
800 x 1010 x 800 mm. (AxLxP) ; Grelha em ferro fundido 
30x30cm; Queimadores duplos e pintura eletrostática; forno 
nas Dimensões: 30X42X59 cm, com Capacidade de 76 litros; 
Garantia mínima 1(um) ano, Classe A. 

   

23 02 UN 
FORNO ELÉTRICO DE BANCADA em inox, Capacidade Interna 
de 60 litros; função time de 90 minutos; função dourar; 
controle de temperatura, 2 resistência de aquecimento 
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(superior e inferior), seletor de resistência, porta de vidro 
temperado, grelha deslizante em aço inox com regulagem de 
altura, 220 V, Classe A. 

24 14 UN 

FORNO INDUSTRIAL Á GÁS – Capacidade de 109 litros, com 
base metálica desenvolvida em aço carbono e pintada em 
tinta epóxi cinza; Acendimento manual; registro de gás com 
5 posições para regulagem da temperatura; Interior do forno 
em esmalte; porta do forno em vidro temperado e 
serigrafado na cor preta; Travamento mecânico na porta do 
forno; duas prateleiras removíveis e reguláveis; Entrada do 
gás lado direito visto o forno de frente; Utiliza gás GLP; 
Isolamento térmico na cavidade do forno em lã de vidro 
mantada; Gabinete do forno pintado em tinta epóxi preto 
fosco; Dimensões - Altura:1,31 Metros, Largura:59,00 
Centímetros, Profundidade:75,00 Centímetros, Peso: 33,40 
Quilos. 

   

25 04 UN 

LIQUIDIFICADOR DE COR PRETA, com 900 w de potência; 12 
(doze) velocidades+função pulsar/autolimpeza com 
capacidade para 2 litros; lâminas serrilhadas e resistentes, 
com filtro para coar sucos. Tensão/Voltagem 127/220   
CLASSE A. 

   

26 03 
 

UN 

LIQUIDIFICADOR, MODELO INDUSTRIAL, 25 (vinte e cinco) 
litros de capacidade, com copo em aço inoxidável AISI 304; 
polido, revestimento do gabinete em alumínio polido, 
potencia mínima 1,5 CV, freqüência 50/60 Hz, 
Tensão/Voltagem: 127/220; Produto em conformidade com 
norma do INMETRO. Garantia mínima 1(um) ano. CLASSE A. 

   

27 19 
 

UN 

LIQUIDIFICADOR MODELO INDUSTRIAL - ALTA ROTAÇÃO, 
04 LITROS; material corpo/copo: aço inox indicação de uso: 
residencial, comercial ou industrial. informações técnicas; 
potência nominal: 360 w; potencia máxima: 800 w; rotação: 
18000 RPM de frequência: 60 Hz; Tensão/Voltagem: 127 V/ 
220 V, CLASSE A. 

   

28 05 
 

UN 

LIQUIDIFICADOR: 350 w de potência (real). -04 velocidades; 
- função auto limpeza/pulsar. Com filtro; faca com 04 
lâminas; pés antiderrapantes; copo com alta resistência em 
plástico 1,5 lt de capacidade. Tensão/Voltagem  127/220, 
Conforme Inmetro; Classe A. 

   

29 08 UN 

LIQUIDIFICADOR: 850 w de potência (real), 5 velocidades; - 
função auto limpeza/pulsar, com filtro; faca com 04 lâminas; 
pés antiderrapantes; copo com alta resistência em plástico 
de 2.5 lt de capacidade. CLASSE A, garantia de 1 ano. 
Tensão/Voltagem: 127/220 V 

   

MÓVEIS DE ESCRITÓRIO 

30 30 
 

UN 

ARMÁRIO EM AÇO, três (3) divisores internos; 02 portas e 
fechaduras com chave, dimensões 1,90 x 0,90 x 0,40 cm, 
com pé, podendo o município solicitar na cor branca ou 
cinza. 

   

31 
 

30 
 
UN 

ARMÁRIO EM AÇO com duas (2) portas; três (3) prateleiras 
internas; confeccionado em aço, na cor cinza; Dimensões: 
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1,50 x 0,71 x 0,33m (A X L X P). Espessuras de chapas 
disponíveis: 26(0,50mm); 24(0,60mm), 22(0,75mm), 
maçaneta, com chaves. 

32 08 UN 

ARMARIO ALTO – MDF; duas (2) portas; quatro (4) 
prateleiras; com chave; Corpo de 18 mm; Tampo de 25 
mm; Fundo Inteiriço de 18 mm; Portas com Dobradiças de 
180 Graus; Puxadores de Metal com 120 mm.  Medindo 
Aproximadamente 1470 mm de Altura, 690 mm de Largura 
e 390 mm de Profundidade; Cor cinza ou branco. 

   

33 10 UN 

ARMÁRIO, Alto, Aberto, Tipo Escaninho; oito (8) Nichos na 
parte superior, cada nicho medindo aproximadamente 340 
(H) x 370 (L) mm; duas (2) portas com altura aproximada 
de 74 cm; uma (1) prateleira de altura regulável sustentada 
por pinos de aço, medindo 800X500X 2100 mm, com 
variação de +/_ 5%; Confeccionado em fibra de madeira 
aglomerada (MDP) com espessura mínima de 18 mm; 
Tampo superior com a espessura de 25 mm; revestido 
totalmente nas faces interna e externa com melaminico BP 
na cor argila; Acabamento das bordas em perfil plano de 
PVC com aproximadamente 2 mm de espessura na mesma 
cor do laminado; Base com sapatas niveladoras embutidas 
na base com regulagem na parte interna do armário; 
Garantia mínima de 5 anos. 

   

 
 

34 

 
02 

 
UN 

ARMARIO ESTANTE, Confeccionado em MDP, de 18 mm; 
Revestimento em Laminado Melaminico de Baixa Pressão 
(BP), Medidas 156 x 90 x 40 cm; Dobradiças 110; Fundo de 
Eucatex 3 mm; PVC 96 mm; Fixação parafuso de 7x60; 
Rosca Soberba; duas (2) Portas, Chave de Travamento 
Simultâneo e uma (1) Prateleira Interna. 

   

35 03 
 

UN 

ARMARIO DUAS (2) PORTAS COM CHAVES, três (3) 
Prateleiras Internas Reguláveis de 50 em 50 cm; 
Confeccionado em MDF; cor Cinza, Medindo, 
Aproximadamente 160X100X40 cm. 

   

 
36 

 
08 

 
UN 

ARMÁRIO GUARDA ROUPA EM AÇO, Oito (8) Portas, 
sobrepostas 4X2; Dimensões mínimas 1.980X900X450 mm; 
Cor padrão da unidade; Portas em aço, com trava de 
segurança; Dobradiças invioláveis pintadas 
eletrostaticamente em estufa de alta temperatura na cor 
cinza; Fechaduras com chaves. 

   

 
37 

 
04 

 
UN 

ARMÁRIO GUARDA ROUPA EM AÇO, Doze (12) Portas 
sobrepostas 3 x 4; Dimensões mínimas 1.980X900X430 
mm; Cor padrão da unidade; Portas em aço, com travas de 
segurança; Dobradiça inviolável, pintada 
eletrostaticamente em estufa de alta temperatura na cor 
cinza; Fechaduras com chaves. 

   

38 07 UN 

ARQUIVO EM MDF COM 04 GAVETAS, Revestimento em 
Melamínico (Bp); 15 mm, Fundo com 3 mm, Bordas de 
PVC; com chaves; Corrediças em Metal; Puxador em 
Polipropileno; Dimensões de aproximadas: 136X47X48 cm. 

   

39 22 UN ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS para pastas    

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi2x7-7yODRAhUWgJEKHUfQDmEYABAJ&ohost=www.google.com.br&cid=CAASIuRooFzlsmlhjVA4BKDTv1X_VMdFPiCQmrMZf2xhY1T0SZw&sig=AOD64_21pLaovxv__aOFCeW6wi-hSrC40Q&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiEjby7yODRAhXCkZAKHSBlAe4QvhcINA&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi2x7-7yODRAhUWgJEKHUfQDmEYABAJ&ohost=www.google.com.br&cid=CAASIuRooFzlsmlhjVA4BKDTv1X_VMdFPiCQmrMZf2xhY1T0SZw&sig=AOD64_21pLaovxv__aOFCeW6wi-hSrC40Q&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiEjby7yODRAhXCkZAKHSBlAe4QvhcINA&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi2x7-7yODRAhUWgJEKHUfQDmEYABAJ&ohost=www.google.com.br&cid=CAASIuRooFzlsmlhjVA4BKDTv1X_VMdFPiCQmrMZf2xhY1T0SZw&sig=AOD64_21pLaovxv__aOFCeW6wi-hSrC40Q&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwiEjby7yODRAhXCkZAKHSBlAe4QvhcINA&adurl=
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 suspensas, com porta etiqueta estampado; puxadores, 
plásticos cromados; fechadura com duas chaves, com 
dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas; 
sapatas plásticas niveladoras, dimensões e peso; medidas 
de gavetas: Internas 280 mm alt. x 390 mm larg. x de 430 a 
600 mm profundidade.  Espessura da chapa: 0,45 mm, 
capacidade de 40 a 50 pastas; pintura eletrostática epóxi; 
carrinho telescópio; gavetas deslizantes dimensões 
aproximadas de 1335m x460x720mm. 

 
40 

 
01 

 
CO
NJ 

CONJUNTO COMPLETO PARA ESCRITÓRIO: composto por: 
Duas (2) Mesas Simples com 3 Gavetas com chaves (Altura 
74,5 cm x largura 1,55 cm x profundidade 0,60 cm - de 2,5 
mm de espessura); Três (3) Gaveteiros para pasta arquivo 
suspensos, (altura 0,61 cm x largura 52,2 cm x 
profundidade 37,5 cm, de 2,5 mm de espessura); Um (1) 
Balcão baixo com 02 portas, (altura 74,5 cm x largura 60 
cm x 31,5 profundidade de 2,5 mm de espessura); Dois (2) 
Armários altos misto com 02 prateleiras e 02 portas, 
(altura 171,5 cm x largura 60 cm x profundidade 31,5 cm, 
de 2,5 mm de espessura). Produzidos em MDP, com 
acabamento em BP e, corrediças metálicas. 

   

41 14 
 

UN 

CADEIRA LONGARINA DE TRÊS (3) Lugares, com 2 (dois) 
Pés Laterais; Assento/Encosto na Cor Preta, de Plástico 
Polipropileno Resistente e Estrutura Tubular em Aço de Cor 
Preta. 

   

42 05 UN 

CADEIRA LONGARINA DE QUATRO (4) Lugares, com 2 
(dois) Pés Laterais e 1 (um) Pé Central; Assento/Encosto na 
Cor Preta, de Plástico Polipropileno Resistente e Estrutura 
Tubular em Aço de Cor Preta. 

   

43 05 
 

UN 

CADEIRA LONGARINA DE CINCO (5) Lugares, com 2 (dois) 
Pés Laterais e 1 (um) Pé Central; Assento/Encosto na Cor 
Preta, de Plástico Polipropileno Resistente e Estrutura 
Tubular em Aço de Cor Preta. 

   

44 175 
 

UN 

CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇO, pernas em 
aço acolchoada com espuma macia e resistente e material 
do revestimento em poliéster, altura 93 cm, profundidade 
41 cm. Cor preta. 

   

45 04 
 

UN 

CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, COM BRAÇO, 
com rodas, espaldar médio, assento e encosto separados, 
moldados anatomicamente em madeira revestida em 
tecido na cor preta, estofamento em espuma macia e 
resistente e material do revestimento em poliéster, altura 
93 cm, profundidade 41 cm, Cor preta. 

   

46 
 

05 
 

UN 

CADEIRA PARA ESCRITÓRIO FIXA COM BRAÇO, pernas em 
aço, acolchoada com espuma macia, resistente, material 
do revestimento em poliéster, altura 93 cm, profundidade 
41 cm. 

   

47 25 UN 
CADEIRA PARA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, SEM BRAÇO, com 
rodas, espaldar médio, assento e encosto separados, 
moldados anatomicamente em madeira revestida em 
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tecido na cor preta, estofamento em espuma macia e 
resistente e material do revestimento em poliéster, altura 
93 cm, profundidade 41 cm. Diversas Cores.  Assento 
Medindo 45x45cm E Encosto Medindo 36x36cm, Com 
Pistão A Gás, Cor vim / Tecido; Cor preta. 

48 35 UN 

ESTANTE - EM AÇO, ABERTA, COM PRATELEIRAS, na cor 
cinza claro, dimensões aproximadas de 920x 300x 1980 
mm (lxpxa), com variações de +/- 5%. estrutura 
desmontável, 04 (quatro) colunas de cantoneira no perfil l 
com, no mínimo 30 mm de abas e espessura mínima de 
1,5mm; com furacão mínima 7 mm para parafusos 
passantes. fundo e laterais com reforço em forma de x. 
prateleiras: 06 (seis) prateleiras em aço, reguláveis, com 
espessura mínima de 0,75mm, com 3 dobras em todas as 
bordas e com reforço de aço em perfil u ao longo da 
largura, na parte inferior de cada prateleira. reforço em x 
nas laterais e fundo que garantam a estabilidade da 
estante. pintura eletrostática, com tratamento 
antiferruginoso. parafusos de montagem zincados, com 
porcas e arruelas, sem deixar pontas expostas. o produto 
deverá ter laudos de conformidade que atestem 
conformidade com normas ABNT especificas e vigentes. 

   

49 20 UN 

ESTANTE PARA LIVROS MDF, 5 (cinco) Prateleiras, Cor 
Branca, Pintura Texturizada UV, Altura: 189 cm, Largura: 63 
cm Profundidade: 39 cm. Altura dos Pés: 5 cm, 
Acabamento dos Pés em Poliéster, com Manual de 
montagem e Garantia do fornecedor de 03 (três) meses. 

   

50 05 UN 

MESA PARA IMPRESSORA, Tampo em MDF de 25 mm; 
sem gavetas; na cor cinza, com acabamento texturizado; 
Dimensões: 50 X 50 X 74, Cor Cinza, Pés confeccionados 
em tubo de aço laminado na  cor Preta. 

   

51 18 UN 

MESA ESCRIVANINHA PARA COMPUTADOR, com 2 
gavetas; Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, 
revestido de laminado melamínico; Cor cinza; Suporte para 
teclado retrátil com corrediças em aço com roldanas; Pés 
confeccionados em Dimensões:Altura: 76,5 cm, Largura: 
135,8 cm e Profundidade: 45,1 cm; Pés confeccionados em 
tubo de aço laminado, Cor Preta. 

   

52 18 UN 

MESA PARA ESCRITÓRIO RETA com 2 gavetas com 
fechaduras e duas chaves cada; Tampo em MDF, com 
espessura de 25 mm, revestido de laminado melamínico; 
Cor cinza, tabaco; Dimensões: 1,20 x 60 x 74 cm; Pés 
confeccionados em tubo de aço laminado, Cor Preta. 

   

53 06 
 

UN 

MESA DE REUNIÃO, CIRCULAR, diâmetro de 120 cm, 
superfície em MDF com 25 mm de espessura, revestida em 
laminado melânico na cor argila. Borda em 20 PVC 
extrudado na cor do laminado, raio da borda de contato 
com o usuário maior que 2,5 mm, atendendo as normas 
vigentes. Estrutura de sustentação composta de tubo com 
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diâmetro mínimo de 75 mm em chapa de aço com 
espessura mínima de 1,5 mm, com tratamento fosfatizado 
e pintura eletrostática na cor cinza; com 05 pés para maior 
estabilidade. Sapatas reguladoras de nível em nylon. O 
produto deve estar em conformidade com a nr17 
comprovado através de laudo de ergonomia, e norma 
21NBR; 13966:2008, comprovado através de certificado de 
conformidade de produto da 21ale (completo com capa e 
anexos), devendo constar no certificado as referencias ou 
códigos dos produtos cotados. 

54 02 UN 

MESA DE REUNIAO OVALADA, superfície em MDP com 25 
mm de espessura, revestida em laminado melaminico na 
cor argila. Borda em PVC extrudado na cor do laminado; 
raio da borda de contato com o usuário maior que 2,5mm, 
atendendo as normas da ABNT vigentes. Dimensão: 2500 x 
1150 x 740 mm, com variação de +/_ 5%. pés laterais, a 
serem fixados sob o tampo, compostos de estrutura 
central vertical "coluna", fixada do eixo da base inferior, 
com dimensões mínimas de 180 mm x 25 mm, em chapa 
de aço SAE 1010/ SAE 1020, com espessura mínima de 1,20 
mm, possuindo tampa vertical removível, formando uma 
calha interna para passagem de fiação. Base de 
sustentação inferior, em aço, de secção elíptica ou 
retangular, com mecanismo para fixação do tampo através 
de parafuso e porca de aço zincado embutido na estrutura 
com acabamento na mesma cor da estrutura, com 
dimensões mínimas de 45x20mm, comprimento mínimo 
de 700 mm e espessura mínima de 1,50mm e 02 sapatas 
reguladoras de nível. Base de sustentação superior, sob o 
tampo, em aço de secção retangular com dimensões 
mínimas de 30x20mm, comprimento mínimo de 600 mm e 
espessura mínima de 0,95mm com ponteiras injetadas de 
cor semelhante à estrutura metálica. Todas as junções 
deverão ser realizadas através de soldagem pelo sistema 
MIG e todos os componentes metálicos devem ser 
tratados por banho de desengraxamento, decapagem e 
fosfatizacao. Em todos os componentes metálicos deve ser 
aplicada pintura epóxi pelo processo de deposição 
eletrostática com polimerização em estufa. Painel central 
em chapa de MDP com 18 mm de espessura, revestida em 
laminado melaminico na cor argila. O Produto deve estar 
em conformidade com A NR17 comprovado através de 
Laudo de Ergonomia, e norma ABNT NBR 13966:2008, 
comprovado através de Certificado de Conformidade de 
Produto da ABNT (completo com capa e anexos), devendo 
constar no certificado as referencias ou códigos dos 
produtos cotados. Garantia mínima de 5 anos. 

   

MOBILIÁRIO INFANTIL 

55 12 UN 
BANCO REFEITÓRIO INFANTIL – fórmica 1,90 cm x 0,30 cm 
x 0,35 cm. Com estrutura de quadro metálico 4 pés. Tampo 
confeccionado em MDP, com 20 mm de espessura, 
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revestimento melamínico. Estrutura confeccionada em 
tubo de aço carbono. 

MÓVEIS DE COZINHA 
 

56 11 UN 
ARMÁRIO AÉREO em aço com 03 portas, na cor branca, 
com pintura eletrostática a pó, com puxador metalizado, 
dimensões 55 x 105 x 28 cm. 

   

57 02 UN 
ARMARIO COZINHA, material MDP, 1,23 Cm de Largura, 
02 Gavetas e 08 Portas, 1,71 cm de Altura. 

   

58 08 UN 

ARMÁRIO DE COZINHA – 05 portas/04 gavetas de aço.  
Altura de 193 cm Garantia de 12 Meses, Largura 
Aproximadamente 120 cm, Puxador da Porta Abs, Pés 
Reguláveis, Tintura Eletrostática A Pó, Corrediças 
Metálicas. 

   

59 04 UN 

BALCAO PARA PIA - Balcão em Aço 2 Portas 4 Gavetas 
C/Pia de Inox, Alta Resistencia E Durabilidade Porta Com 
Dobradiças Metálicas Gavetas, Gavetas Com Corrediça 
Metálicas Em Aço Carbono, Pintura Epóxi, Puxadores Com 
PVC 01, Pia Inox 1200m Com Cuba, Medidas, Altura, 865 
Mm, Largura 1200m, Profundidade 483 mm. 

   

60 03 UN 

BALCAO PARA COZINHA - Balcão em aço Com 2 Portas, 
com tampo, Acabamento: Pintura Eletrostática, Altura: 92 
Cm, Largura: 80 cm, Profundidade: 52 cm, 
Dobradiça: Metálica 26 Mm 

   

61 05 UN 

PIA GRANITO – com dimensão de 1,50 mts x 0,55 cm, com 
cuba inox.  Conta com um acabamento diferenciado, cuba 
profunda em inox, que garante uma maior capacidade de 
armazenamento e é ideal para aplicação em gabinetes de 
cozinha. Produto fabricado em mármore sintético, 
composto por materiais de alta qualidade que 
proporcionam uma maior resistência a impactos, 
temperaturas elevadas e desgastes por tempo de uso. 

   

62 05 UN 

PIA EM AÇO INOX 1,50 x 0,52 cm - Monobloco sem solda: 
Peça inteiriça mais resistente, evitando pontos de corrosão 
e evitando detritos. Escorredor de pratos: A leve inclinação 
em direção à cuba ajuda o escoamento e dificulta o 
acúmulo de água. As formas arredondadas facilitam a 
limpeza. Sistema de Fixação: Acompanha kit com parafusos 
especiais para aglomerado e MDF. Escape: Escape para a 
saída emergencial de água. Evita risco acidental de 
transbordamento. Válvula descentralizada: Permite melhor 
aproveitamento da cuba e do espaço inferior do móvel, 
devido ao posicionamento do sifão; Fechamento dos 
Cantos: Perfeitamente acabados através de solda a plasma; 
Pia em aço Inox AISI 430 com 0,6 mm de espessura e 
acabamento pré-polido. Fabricado no sistema monobloco 
(sem solda), dispensa o uso de concreto e evita a corrosão. 
A pia de aço inox é mais higiênica, durável e de excelente 
apresentação. 

   

63 07 UN BALCÃO GABINETE DE PIA, Largura: 150 cm, Altura: 81 cm,    

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjPnJe7uerRAhVSCJEKHXJYB5oYABAY&ohost=www.google.com.br&cid=CAASIuRomwU70smyynMIvxe9XAtVJakGo0MRF9zpcu3hgP605Pw&sig=AOD64_3uQ5JAt-ePuWLqlxp_bJwv6FJl2w&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwik5ZO7uerRAhXLjZAKHUU0CDAQvhcIMA&adurl=
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Profundidade: 50 cm, 3 Portas 3 Gavetas, com dobradiças 
metálicas nas portas, pintura UV, puxadores e pés em 
plástico, na cor branca. 

64 01 
CO
NJ. 

CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS - Com Estrutura 
Em Aço Carbono Dimensões: Mesa 77 x 70x 70 cm, Com 
Cadeiras 89 x 35 x 42 Cm, Formato Quadrado, Cor Branca. 

   

65 02 
 

CO
NJ. 

MESA COZINHA NA COR BRANCA, Material: Mesa em Aço 
Carbono com Tampo em Granito; Seis (6) Cadeiras com 
Assento em Espuma D13 Revestida em Estampa Capitone; 
Dimensão do Produto 77x75x140cm; Peso 65,31kg. 

   

MOBILIÁRIO DOMÉSTICO – EQUIAPAMENTOS E UTENSÍLIOS 

66 170 UN 

MESA PLÁSTICA - Especificação: Mesa Plástica quadrada, 
tipo monobloco, encilhável, fabricada em polipropileno 
virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, 
dimensões: largura 700 mm, comprimento 700 mm, altura 
720 mm, espessura mínima 3 mm, variação de 10% para 
mais e 5% para menos, capacidade para suportar no 
mínimo 30 kg, cor branca, garantia mínima 1 ano, nome do 
fabricante e data de fabricação moldada na própria peça. 
Mesa de plástico quadrada produzida em polipropileno. 
Cor: Branca - Dimensões mínimas: 70 x 70 x 72 cm de 
altura, resistente a UV - Características adicionais: 
encilhável. Possuir selo de aprovação do INMETRO. 

   

67 50 UN 

CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO - Especificação: Cadeira 
plástica sem braço, tipo monobloco, encilhável, fabricada 
em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com 
resina anti-uv, dimensões: largura 430 mm, profundidade 
510 mm, altura 900 mm, espessura mínima 3 mm, variação 
de 10% para mais e 5% para menos, carga máxima 
admissível 140 kg, cor branca, garantida mínima de 1 ano, 
nome do fabricante, data de fabricação e recomendação 
para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada 
na própria peça, possuir selo de conformidade do 
INMETRO (portaria nº. 213/2007) ABNT/NBR m 
14.776/2001. 

   

68 800 UN 

CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO - Especificação: Cadeira 
plástica sem braço, tipo monobloco, encilhável, fabricada 
em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com 
resina anti-uv, dimensões: largura 430 mm, profundidade 
510 mm, altura 900 mm, espessura mínima 3 mm, variação 
de 10% para mais e 5% para menos, carga máxima 
admissível 140 kg, cor branca, garantida mínima de 1 ano, 
nome do fabricante, data de fabricação e recomendação 
para no máximo 5 anos após a data de fabricação moldada 
na própria peça, possuir selo de conformidade do 
INMETRO (portaria nº. 213/2007) ABNT/NBR m14. 
776/2001. 

   

 
 

   69 

 
 

04 

 
 
UN 

LAVADORA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA, 13 KG - com 5 
Programas de Lavagem. Classificação A em consumo de 
energia, filtro de fiapos, dispensor para sabão em pó e 
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amaciante, batedor gigante com 42 cm de diâmetro 
garantindo lavagem eficiente sem danificar as roupas, 
retentor de objetos, 5 programas com 2 intervalos para 
molho, sistema de saída de água que drena toda a água 
sem o incomodo de abaixar a mangueira ao término de 
cada lavagem. Controle Eletromecânico Acabamento Cesto 
Polipropileno, Tipo de Tampa Superior Filtro/ Eliminação 
de Fiapos: Sim, Cor Branca. Voltagem 220 v, 
Consumo 0, 091 kWh, Altura 970 mm, Largura 560 mm 
Profundidade 590 mm, Peso 11,65 Kg. 

70 02 UN 

FORNO MICRO-ONDAS, capacidade total mínima 30 litros, 
painel de controle eletrônico, funções descongelamento e 
cozimento pré-programado, prato giratório, níveis de 
potencia, relógio, trava de segurança, tecla inicio rápido, 
tensão 220 volts. Manual de instruções As seguintes 
informações deverão ser impressas ou coladas pelo 
fabricante, diretamente sobre a embalagem em que o 
produto esta acondicionado: Nome/CNPJ do fabricante, 
marca do produto, endereço, data de fabricação ou lote O 
produto devera apresentar o Selo Inmetro com eficiência 
energética A. Garantia mínima do fabricante 1 (um) ano. 

   

71 
 

03 
 

UN 

PANELA, PRESSÃO em alumínio, resistente, altamente 
durável, mantém as características originais, preservando a 
beleza, a higiene e a durabilidade do material. (60L) 

   

72 
 

05 
UN 

PANELA, PRESSÃO em alumínio, resistente, altamente 
durável, mantém as características originais, preservando a 
beleza, a higiene e a durabilidade do material. (20L) 

   

73 
 

15 
 

UN 

COLCHÃO SOLTEIRO D20 – acabamento poliéster altura 12 
cm, largura 0,78 cm, profundidade 188 cm, capacidade até 
70 kg. Peso do produto 3,23 Kg. Espumacom proteção 
antiácaros e fungos. Garanti de 12 meses. 

   

EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO MÉDICO E DENTÁRIO 
 

74 
 

01 
 

UN 

APARELHO DE ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, Bivolt 127V 
/ 220V; jato de bicarbonato acoplado com as seguintes 
características: equipamento para profilaxia com ultrassom 
e jato de bicarbonato, montado em conjunto, com jato de 
bicarbonato com regulagem de água no spray; com 
ultrassom de 30.000 Hz, com no mínimo 3 (três) ponteiras 
de formatos e funções diferentes e autolaváveis, com duas 
capas removíveis para autolavagem, com regulagem de 
água do spray e seleção de potência de uso, filtro de ar 
com drenagem automática, recipiente para bicarbonato de 
fácil limpeza. pintura lisa em epóxi na cor branca. NORMAS 
ANVISA 

   

75 02 UN 

BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL Bivolt automático para 
Pesagem de Crianças Menores de 2 Anos; Material 
Resistente; Higienizável e Atóxico; Capacidade para no 
Mínimo 15 kg; Certificado do Ipem/Inmetro. 

   

76 02 UN BALANÇA PLATAFORMA MECÂNICA, Para Pesagem E    
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Medição De Pessoas, Com Material Resistente De Fácil 
Higienização, Capacidade Para No Mínimo 100 Kg Com 
Antopômetro Acoplado Com Escala De 200 Cm; Certificado 
Do Ipem/Inmetro. 

77 04 UN 
BIOMBO TRIPLO em tubos pintados de ¾ x 1,06mm, faces 
com movimentos 360º, pés com rodízios de 1 ½”; tecido 
em algodão cru (bege). NORMAS ANVISA. 

   

78 05 
 

UN 

CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO EM AÇO, Pintura 
Epóxi; Dobrável em X; apoio para os braços fixo; apoio para 
os pés fixo; indicada para usuários até 90 kg, medidas da 
cadeira largura total da cadeira de 64 cm, largura 40 cm, 
capacidade de 90 kg; peso da cadeira 15 kg. 

   

79 02 UN 

CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL, Estrutura dobrável em 
tubo redondo de 22,22 x 1,2mm; assento e encosto em 
courvin. Apoio para os braços removíveis. Tratamento 
antiferruginoso; acabamento em pintura eletrostática a pó 
com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa, de 
excelente resistência química e mecânica. Rodas traseiras 
aproximadas de 609 mm, com pneus de borracha e rodas 
dianteiras giratórias aproximadas de 200 mm, suporte 
regulável para os pés. Dimensões aproximadas externas: 
1,00 x 0,68 x 1,00m. Internas (assento): 0,45 x 0,55 x 
0,40m. Capacidade 100 kg. Boas práticas de fabricação. 

   

80 01 UN 

CADEIRA ODONTOLÓGICA, Voltagem 90 a 240 V – 50/60 
Hz;base em ferro fundido, em chapa única maciça, sem 
fixação ao piso, estrutura em chapa de aço carbono e ferro 
fundido, revestida em poliestireno, articulação única 
central entre o assento e encosto, com eixo em aço 
carbono e mancal em bronze ou ferro fundido, assento, 
encosto e apoio de braços estofados com espuma 
laminada e revestimento em 2525r, sem costuras laterais, 
movimentos: subida e descida do encosto e assento 
comandados por pedal com moto redutor e sistema de 
rosca sem fim, caixa de comando acoplada à base da 
cadeira e com mangueiras embutidas, três posições de 
trabalho automáticas de fábrica, duas posições de trabalho 
automáticas programáveis pelo dentista, volta automática 
à posição zero. Motor de no mínimo ¼ de 25a; encosto 
para a cabeça removível e movimento biarticulado, 
permitindo atendimento a cadeirantes, pintura lisa em 
epóxi na cor branca. 01 (um) equipo odontológico: tipo 
cart, com bandeja de inox autoclavável; com negatoscópio; 
com uma (01) seringa tríplice, um terminal borden para 
alta rotação, um terminal borden para baixa rotação; 
sistema de válvulas de retenção do refluxo de alta-rotação 
e micro-motor com spray, abertura e fechamento 
pneumático e individual para cada ponta, reservatório de 
água transparente, despressurizador automático sem 
válvula, pedal de comando móvel e multifuncional, com 01 
acionamento progressivo dos instrumentos quando estes 
se encontram fora do suporte de terminais; 01 (um) 
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refletor odontológico acoplado a cadeira e/ ou unidade 
auxiliar/suctora; braço multiarticulado; dotado de lâmpada 
halogena e de fácil substituição; intensidade de luz 
variável; controle de acionamento e de intensidade 
regressiva/progressiva de luz disponível no pedal de 
comando ou na base da cadeira; desligamento do refletor 
automático, simultâneo com posição de movimentação ou 
volta zero; dotado de espelho multifacetado, resultando 
em campo de trabalho uniformemente distribuído e 
redução de sombras; protetor do espelho óptico em 
policarbonato transparente; puxadores (pega mãos) duplos 
incorporados ao cabeçote; pintura lisa em epóxi na cor 
branca. 01 (uma) unidade auxiliar – acoplada à cadeira, 
sendo essa com uma cuspideira tipo bacia em cerâmica 
esmaltada, removível, com água corrente e registro; com 
suporte para 03 terminais, contendo 01 seringa com 3 
funções (ar, água e spray) e 02 mangueiras de sucção 
26ale26ri, com separador de detritos, os 2 (dois) suctores 
com sistema de válvula individual e acionamento e 
fechamento pneumático automático; acionamento da água 
da cuba com controle de tempo (programável pelo 
profissional) cujo acionamento esteja disponível no pedal 
de comando ou no teclado membrana da própria unidade 
auxiliar/suctora; 01 (um) mocho odontológico- base 
giratória com cinco rodízios, assento e encosto revestidos; 
inclinação e altura do encosto por alavanca independente, 
sistema a gás de regulagem de altura do assento com 
alavanca independente. 

81 02 
 

UN 

CARRO PARA CURATIVO: armação tubular de inox de 1”, 
tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e 
suporte para balde e bacia cromado, pés com rodízios de 
3”, acompanha um balde e uma bacia inoxidável. 
Dimensões: 0,75m x 0,45m largura x 0,80m de altura. 
NORMAS ANVISA. 

   

82 02 
 

UN 

CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO, número de saídas simultâneas 
mínimo de 08, potência mínimo de 1/4 de 26r, suporte 
com rodízios. 220 v. NORMAS ANVISA. 

   

83 04 
 
 

UN 

DETECTOR FETAL PORTÁTIL, Alta sensibilidade / ausculta 
individual ou coletiva, 26freqüência 2,2 MHz; método de 
ultra som; ausculta cárdio-fetal a partir da décima semana; 
ajuste de volume; dimensões 45x85x190 mm e capa de 
couro com porta transdutor, NORMAS ANVISA. 

   

84 01 UN 

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO, Voltagem: 200/240 V – 
60Hz Isento de óleo; com reservatório de alumínio ou com 
revestimento interno do reservatório que evite a corrosão 
e oxidação; dreno automático; potência mínima de 2hp; 
volume de ar deslocado igual, NORMAS ANVISA. 

   

85 08 UN 

MESA/DIVÃ PARA EXAME CLÍNICO – Armação tubular, 
esmaltado; leito acolchoado em espuma e napa; cabeceira 
reclinável. Dimensões: 180 cm x 65 cm larg. X descrição: 80 
cm altura. Cor preta, NORMAS ANVISA 
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86 02 UN 

MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO, Leito em Aço 
Inoxidável AISI 304, estrutura tubular, com assento móvel, 
leito estofado e revestido de courvin, dividido em duas 
sessões; movimento angular (dorso, assento e perneira); 
estrutura tubular em aço inoxidável com no mínimo 01 
polegada de diâmetro ou seção equivalente; pés 
protegidos com ponteiras de borracha, equipadas com 
porta coxas em alumínio e perneiras revestidas em 
poliuretano injetado; com balde e gaveta em aço 
inoxidável; par de estribos de altura regulável, com 
estrutura em aço inoxidável; capacidade mínima para 
suportar peso e no mínimo 200 kg e com dimensões de 
1,80m (comprimento) x 0,60m (largura) x 0,80m (altura), 
podendo variar em +/- 5% colchonete em poliuretano 
injetado dividido em 2 partes de acordo com as partes da 
mesa, com sistema de encaixe para fixação do leito. 
NORMAS ANVISA. 

   

87 04 
 

UN 

SUPORTE PARA SORO – em aço inoxidável AISI 304, tubo 
de 1 polegada altura regulável mínima de 1,40 m e máxima 
de 2,0 m, com quatro ganchos, base de apoio em aço inox 
tubular e 04 rodízios giratórios e esféricos de 02 polegadas, 
resistente a alta carga de peso. NORMAS ANVISA. 

   

88 04 
 

UN 

FOCO AUXILIAR E GINECOLÓGICO, Lâmpada de LED com 
Espelho FL - Foco de luz auxiliar para exames clínicos e 
ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. 
Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 
100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250¨ C de alta 
resistência. Base do pedestal com 04 rodízios 
proporcionando maior sustentação e segurança ao 
equipamento. Alimentação elétrica automática de 110/ 
220 V; 50/60 Hz. Lâmpada de LED (luz fria e branca). 
Intensidade luminosa de 8.000 LUX a 50 cm do campo 
observado. Peso líquido: 5 kg, medidas 15 x110 x 100 
Produto projetado em conformidade aos requisitos das 
normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. 
Certificado Inmetro. Garantia de 01 ano contra defeitos de 
fabricação. Assistência técnica permanente. Com espelho 
móvel. 

   

89 04 UN 

FOTOPOLIMERIZADOR, uso odontológico, luz fria (azul) 
gerada por lei de alta potência (1250 mw/cm2) sem 
aquecimento dental e da resina,tempos de aplicação 
disponíveis: 5, 10 e 20 segundos, bi volt automático/ 100v 
– 240v~ (50/60hz), desligamento automático, radiômetro 
interno automático, silencioso alto tempo de vida útil do 
led emissor de luz, ponteira em fibra ótica, modo de uso: 
rampa 
alimentação: Bivolt automático 90 – 240 v, freqüência: 
50/60 Hz, comprimento de onda: 420 à 480 nm, emissor de 
luz: led (light emiting diode) – luz azul, potência de luz: 
1250 mw/cm². 

   

90 02 UN NEGATOSCÓPIO para parede de 1 corpo construído em    
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chapa de aço 0,75 mm. Tratamento antiferruginoso, 
acabamento em pintura eletrostática a pó com resina 
epóxi poliéster e polimerizado em estufa, de excelente 
resistência química e mecânica. Frente em acrílico. Em 110 
ou 220 V; dimensões aproximadas: 0,40 x 0,50 m. 
apresentar certificado de boas práticas de fabricação, 
NORMAS ANVISA. 

91 02 UN 

OTOSCÓPIO, espéculos (conj): 5, complemento e estojo, 
cabo em metal cromado para uso com 2 pilhas médias e 
regulagem de intensidade de luz, com visor com lente de 
aumento 3 x com cabeçote em metal cromado. Com 5 
espéculos de diferentes medidas, capa antiderrapante para 
melhor empunhadura. Acionamento em bolsa própria que 
garanta a integridade do produto. Registro no ministério 
da saúde, NORMAS ANVISA. 

   

92 02 UN 

OXÍMETRO DE PULSO – DESCRIÇÃO TÉCNICA: Oxímetro de 
pulso portátil, para medição e monitorização de saturação 
de oxigênio (SpO2) e 28freqüência cardíaca (Pulso). Visor 
de LCD com retro iluminação que proporciona melhor 
visualização, mesmo em variadas condições de luz; Tela 
com indicador de pulso, carga da bateria, sensor 
desconectado, alarmes, data/hora, Alarmes 
visuais/sonoros ajustáveis e programáveis; Memória 
interna dos eventos e conexão USB; Software para 
armazenar e visualizar eventos; Alimentação através de 
bateria recarregável; Sensores para pacientes adultos, 
pediátricos e recém-nascidos. NORMAS ANVISA. 

   

93 02 UN 
ASPIRADOR PORTÁTIL, Com 1600 W de potência, com 
filtro lavável permanente. 220 V, CLASSE A. 

   

EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO 

94 05 UN 

CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 100 W RMS; Bivolt, permite 
a reprodução de música através da conexão Bluetooth, 
entrada USB, cartão de memória e rádio FM, além de 
permitir a conexão de um violão e de um microfone, com 
rodas. CLASSE A. 

   

95 09 UN 

“CAIXA AMPLIFICADA: 200 w RMS, alto falante: 15”, 
entradas de Microfone "P10", de Guitarra "P10", de 
teclado "P10" e de com conector RCA. 02 bandas de 
equalização grave e agudo, entrada de áudio USB para 
leitura de arquivos Mp3, display LCD para unidade USB. 
Alimentação Bivolt. 

   

96 06 UN 

CAIXA DE SOM PORTÁTIL – com alça para transporte, 
Painel touch screen, Entrada USB/ 3.5mm. Entrada auxiliar 
P10 para instrumentos: conecta todos os equipamentos 
com essa conexão, por exemplo, guitarras. Conexão para 
Ipod, Iphone, pendrive, entre outros (através das USB). 
Rádio FM - Formato de áudio: MP3 e WMA (com um bit 
rate de até 320kbps), 2 alto-falantes coaxiais de 5 
polegadas e ¼ distribuídos nas quatro laterais do Sound 
Cube, produzindo um efeito de som surround. 
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Alimentação: energia elétrica; Bivolt; Potência: 20 W (10 w 
x 2), Com sintonizador Fm. Garantia 12 meses. 

97 03 KT 
KIT CAIXA DE SOM ATIVA + PASSIVA COM PEDESTAL, 
potência 600 WRMS, entrada USB e com mesa de som de 8 
canais. 220V 

   

98 19 UN 
MICROFONE FREQÜÊNCIA DE RESPOSTA: 50hz à 
15khz com cabo de microfone. Apresenta todos os 
recursos e características profissionais. 

   

99 
 

05 
 

UN 
MICROFONE SEM FIO com base para dois microfones, 
fonte Bivolt, - alimentação do transmissor (2x pilhas AAA). 

   

100 15 UN 
SUPORTE - PARA TV LCD/LED, 26” A 50” em aço primeira 
qualidade. 

   

101 02 
 

UN 

TELEFONE SEM FIO, com alcance interno de 40m e externo 
até 100m, com identificador de chamada, luz indicadora, 
chamada em conferencia entre ramais, qualidade de voz 
digital, com ajuste de volume, agenda telefônica, 
frequência de 1,9GHZ.  BATERIA DE 2,4V, 600 ma, base 
bivolt. Classe A. 

   

102 06 
 

UN 

TV 40 POLEGADAS · SMART TV LED · FULL HD · 90,7 cm de 
largura · 6,7 cm de profundidade · 3 entradas HDMI · alta 
definição, com um menu de navegação,  com conversor 
digital; Bivolt; CLASSE A 

   

103 10 UN 
TV LED 32”, Full HD, WIF- FI; com entrada HDMI, VGA, USB; 
Garantia de 12 meses; Bivolt;  Classe A. 

   

CARRO LIMPEZA/LIXEIRA - ATENÇÃO BÁSICA 

104 03 UN 

CARRINHO de limpeza funcional, kit completo para 
limpeza úmida e seca de pisos frios em geral. Composto 
por: carro funcional, 01 cabo alumínio de 1,40 m sem 
ponteira, haste americana com cabo de alumínio, Balde 
DOBLÔ 30 litros, refil de algodão 320 g e placa sinalizadora. 

   

105 06 UN 

LIXEIRA com acionamento por pedal, fabricada em Aço 
Inox AISI 430, polido, capacidade mínima de 12 (doze) 
litros, formato cilíndrico, balde interno em polipropileno 
removível e alça para transporte. 

   

VALOR GLOBAL                                                                                                                                                                 

 
1.1- O VALOR GLOBAL ESTIMADO DESTA LICITAÇÃO É DE 602.896,32 (SEISCENTOS E DOIS MIL OITOCENTOS 
E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS). 

 
2. JUSTIFICATIVA  
2.1. A presente licitação é motivada pela necessidade de contratação de empresa para o fornecimento 
futuro e eventual de Condicionadores de Ar, ventiladores, Equipamentos de Refrigeração, Equipamentos de 
Cozinha, Mobiliários de Escritório, Mobiliários Escolar, Mobiliários de Cozinha, Mobiliários Doméstico, 
Equipamentos e Artigos de Uso Médico e Dentário, Equipamentos para Sonorização e Equipamentos de 
Limpeza destinados a manutenção dos serviços das secretarias do Município de Urandi BA, pelo Sistema de 
Registro de Preços pelo período de 12 meses, objetivando suprir as necessidades de todas as Secretarias do 
Município de Urandi BA. 
2.2. A contratação objetiva, por fim, respeitada a isonomia entre os licitantes, selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração, que garanta a boa qualidade dos produtos ofertados a custos mais 
reduzidos, contribuindo para diminuição dos gastos municipais. 

https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjsu9GRyerRAhVLBpEKHQ3NCJ0YABAD&sig=AOD64_2YHsIWn7iOOjP5GZsRfQgO5E_K2w&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjaltCRyerRAhUGjJAKHUt7BfAQwzwIGA&adurl=
https://www.google.com.br/aclk?sa=l&ai=DChcSEwjsu9GRyerRAhVLBpEKHQ3NCJ0YABAD&sig=AOD64_2YHsIWn7iOOjP5GZsRfQgO5E_K2w&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjaltCRyerRAhUGjJAKHUt7BfAQwzwIGA&adurl=
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3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DA MODALIDADE E DA VIGÊNCIA  
3.1. Sistema de Registro de Preços, pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, na modalidade Pregão 
Presencial;  
3.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze meses), a contar da data da sua assinatura. 
 
4. DOS MATERIAIS E SEUS QUANTITATIVOS  
4.1. As quantidades previstas neste Termo de Referência consubstanciam a estimativa máxima de consumo 
para o período de validade da Ata de Registro de Preços, reservando-se a todas às secretarias do município  
de Urandi-BA, podendo ser adquirido parcial ou integral, e até mesmo o de se abster a adquirir quaisquer 
itens especificados. 
 
5. ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E GARANTIA 
5.1. Móveis, eletrônicos, eletrodomésticos e outros relacionados. 
5.2. A garantia do bem solicitado será aquela oferecida pelo fabricante. 
 
6. FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO  
6.1 O fornecedor registrado deverá entregar o objeto no prazo de 30 (TRINTA) dias, a contar da data do 
recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo Setor de Compras. 
6.2. Os produtos deverão ser entregues e instalados no local designado pelo Setor de Compras. 
6.3. Todas as entregas deverão ser acompanhadas por funcionários do município em horário 
predeterminado. 
6.4. A carga e descarga dos produtos, somente poderão ser realizadas por pessoal da CONTRATADA usando 
os devidos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, disponibilizados pela CONTRATADA. 
6.5. Durante a entrega dos produtos a CONTRATADA deverá utilizar dispositivos que garantam a segurança 
total do procedimento e dos profissionais envolvidos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA 
providenciar tais dispositivos. 
6.6. Todos os produtos deverão estar em perfeito estado de conservação.  
6.7. A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurança necessárias ao manuseio dos produtos 
relacionados. 
 

7. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
7.1. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente, nos termos da legislação vigente, pelo fornecimento 
parcelado dos produtos requisitados; 
7.2. Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga dos produtos, no local estabelecido para entrega; 
7.3. Responsabilizar-se pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante o transporte e 
descarga dos produtos relacionados; 
7.4. Assegurar a qualidade do produto fornecendo à CONTRATANTE, sempre que solicitado, documentação 
de controle de amostras que garantam tal qualidade; 
7.5. Responsabilizar-se por todo o ônus relativo ao fornecimento, inclusive fretes e seguros desde a origem 
até sua entrega no local de destino; 
7.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais ou civis resultantes 
da execução da Ata de Registro de Preço. 
7.7. Não será permitida, em hipótese alguma, a transferência das obrigações da CONTRATADA a outros. 
7.8. Responsabilizar-se pelos produtos fornecidos nos termos da legislação vigente. 
7.9. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento de seus 
empregados, acidentados ou com mal súbito por meio de seus encarregados. 
7.10. Substituir o funcionário que não estiver satisfazendo as condições requeridas pela natureza do 
fornecimento. 
7.11. Comunicar ao Setor responsável, no prazo máximo de 02 (dois) dias que antecedam o prazo de 
vencimento da entrega, os motivos que venham a impossibilitar o seu cumprimento; 
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7.12. Em caso de devolução ou extravio dos materiais, responsabilizar-se pelo pagamento de fretes, carretos, 
seguros e tributos, se ocorrerem; 
7.13. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição 
dos materiais solicitados, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor registrado;  
7.14. Incluir, nos preços ofertados, todas as despesas de custo, seguro, frete, encargos fiscais, comerciais, 
sociais e trabalhistas, ou de qualquer outra natureza; 
7.15. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações 
por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
7.16. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Município, atendendo prontamente a 
todas as reclamações; 
7.17. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e 
outros julgados necessários para o recebimento de correspondência; 
 
8. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 
8.1. Fornecer, à CONTRATADA, a requisição de fornecimento; 
8.2. Fornecer as informações sobre local e horários para entrega dos produtos; 
8.3. Notificar o fornecedor registrado sobre eventuais atrasos na entrega dos materiais e/ou 
descumprimento de cláusulas previstas neste Termo de Referência, no Edital ou na Ata de Registro de 
Preços;  
8.4. Não receber os materiais dissonantes das especificações contidas neste Termo de Referência, no Edital 
ou na Ata de Registro de Preços; 
8.5. Devolver os materiais que, recebidos provisoriamente, apresentarem discrepância em relação às 
especificações contidas neste Termo de Referência, no Edital ou na Ata de Registro de Preços após a 
entrega/instalação;  
8.7. Aplicar ao fornecedor registrado as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis. 
 
9. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DO FORNECIMENTO 
9.1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento, à Contratante é 
reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a 
mais ampla e completa fiscalização da execução contratual, diretamente ou por prepostos designados, 
podendo para isso: 
9.2. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de funcionário da Contratada, que 
embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar 
inconveniente; 
9.3. Solicitar à Contratada a substituição de qualquer produto, material ou equipamento de cujo uso 
considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não 
atendam às necessidades; 
 
10. DA FORMA DE PAGAMENTO  
10.1. Os pagamentos decorrentes da concretização do objeto desta licitação serão efetuados no máximo em 
até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos constantes da ordem de Fornecimento e apresentação dos 
documentos fiscais devidos. 
10.2. Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo para pagamento será contado a 
partir de sua reapresentação, desde que devidamente regularizados. 
 
11. DAS PENALIDADES CABÍVEIS  
11.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente Termo de Referência e do 
Edital, serão aplicadas ao fornecedor que incorrer em inexecução total ou parcial do fornecimento dos 
produtos as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93 e no artigo 7º da Lei nº 
10.520/2002. 
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ANEXO II 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL SRP 

Número 
045/2018 

 
 

MUNICÍPIO DE URANDI 

 

Nome Fantasia: 

Razão Social:                                                                      

CNPJ:                                                                        Inscrição Estadual: 

Endereço:                                                                                                                 Cidade:                      

Estado:             CEP:                                   Telefone:                                                 Celular: 

E-mai: 

OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual de Condicionadores de Ar, Ventiladores, 
Equipamentos de Refrigeração, Equipamentos de Cozinha, Mobiliários de Escritório, Mobiliários Escolar, Mobiliários 
de Cozinha, Mobiliários Doméstico, Equipamentos e Artigos de Uso Médico e Dentário, Equipamentos para 
Sonorização e Equipamentos de Limpeza destinados a manutenção dos serviços das secretarias do Município de 
Urandi BA. 

 
Apresentamos e submetemos a V.Sa. Proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira 
responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na preparação, conforme 
segue: 
 

ITEM QUANT UF DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 
V. UNIT. 

R$ 
V. GLOBAL R$ 

       

       

       

       

 
Prazo de validade da Proposta: (não inferior a 60 dias): ____________ 

 
DADOS BANCÁRIOS: 
Banco do Brasil: 
Agência: 
Conta Corrente nº: 
Titularidade da Conta/CNPJ: 
 

________, ____ de ___________ de 2018. 
 

RAZÃO SOCIAL, CNPJ, NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E ASSINATURA. 
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ANEXO III 

 
 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME 
 

 
 
Outorgante:  
 
Outorgado:  
 
Poderes: Pelo presente instrumento particular de mandato, e na melhor forma de direito, o Outorgante 
nomeia e constitui seu bastante procurador o Outorgado, com o fim especial de representar seus interesses 
no Pregão Presencial SRP nº 045/2018, a ser realizado em 17/10/2018, às 08:00 horas, no Município de 
Urandi, referente à XX do município, sob o regime de empreitada tipo menor preço por item, promovendo 
quaisquer medidas necessárias, tais como, apresentar documentos, credenciar-se, habilitar-se, oferecer 
lances, recorrer, e finalmente, praticar todos os atos que mister se façam, por mais especiais que sejam, ao 
amplo e integral desempenho deste mandato. 
 
 
Sendo assim, dando tudo por bom, certo, justo, firme e valioso, assina a presente. 

 
 
 
 

_________ _____de __________________ de 2018. 
 
 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA  
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ANEXO IV 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR  
 
 
 
 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL SRP 

Número 
045/2018 

 
 

 
Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, para os fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,  

 

( ) nem menor de 16 anos.  

( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.  

 
 
 

_________ _____de __________________ de  2018. 
 
 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO - V 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 
 

 
 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL SRP 

Número 
045/2018 

 
 
 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e 
Lei n. 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções 
factíveis de serem aplicadas. 
 

 
_______ _____de __________________ de  2018. 

 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO - VI 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR 
 
 
 
 

Modalidade de Licitação 
PREGÃO PRESENCIAL SRP 

Número 
045/2018 

 
 
 

Declaramos, sob pena de Lei, que a empresa .........................................................(razão social/CNPJ) 
.................................... não está impedida de licitar ou contratar com a Administração direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com 
personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas 
ou mantidas. 
 

 
 

___________ _____de __________________ de  2018. 
 
 
 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

E ASSINATURA 
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ANEXO VII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 O Município de Urandi, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 13.982.632/0001 - 
40, com sede à Rua Sebastião Alves Santana, 57, Centro, URANDI - BA, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, senhor DORIVAL BARBOSA DO CARMO, brasileiro, casado, médico, portador da 
carteira de identidade nº. MG 5.249.312, CPF nº. 733.993.886 - 91, e pelo Senhor GERALDO DIAS 
SANTANA, Secretário de Finanças, nos termos da Lei Federal  nº  8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e no Decreto Federal nº 5.450, de 31 de maio 
de 2005, n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, Decreto nº 9.488, 30 de Agosto de 2018, e Decreto 
Municipal nº. 0181/16, de 12 de dezembro de 2016, Portaria n.º 364/2016, de 12 de dezembro de 2016 e 
legislação pertinente RESOLVE REGISTRAR PREÇOS da empresa XXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito 
privado, situada à XXXXXXXX, nº XXXXX, cidade xxxxx, Estado: xxxxxx, inscrita no CNPJ/MF: xxxxxxxx, e-
mail: xxxxxxx, fone: (xxx) xxxx, neste ato representado pelo (sócio-gerente), senhorxxxxxxx,CPF/MF nº: 
xxxxxxe RG nº xxxxxx, assim como pelas condições do Processo Administrativo nº. 083/2018,Pregão 
Presencial nº 045/2018 - SRP, pelo Termo de Referência - Anexo I e pelas cláusulas a seguir expressas, 
definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 A Ata de Registro de Preços tem por objeto a “contratação de empresa para o fornecimento futuro e 

eventual de condicionadores de ar, ventiladores, equipamentos de refrigeração, equipamentos de 

cozinha, mobiliários de escritório, mobiliários escolar, mobiliários de cozinha, mobiliários doméstico, 

equipamentos e artigos de uso médico e dentário, Equipamentos para sonorização e equipamentos de 

limpeza destinados a manutenção dos serviços das secretarias do Município de Urandi BA, conforme 

especificações e condições constantes nesta ata. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS 

2.1 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados 

no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo o ÓRGÃO SOLICITANTE ou 

PARTICIPANTE, promover as negociações junto às empresas fornecedoras. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços propostos serão considerados fixos, ressalvadas as hipóteses de 

admissibilidade de reajuste previstas na Lei 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado 

por motivo superveniente, o ÓRGÃO SOLICITANTE ou PARTICIPANTE convocará as empresas 

fornecedoras para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado. 

a) As empresas fornecedoras que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado 

serão liberadas do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

b) a ordem de classificação das empresas fornecedoras que aceitarem reduzir seus preços aos valores de 

mercado observara a classificação original. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e a 

empresa fornecedora não puder cumprir o compromisso, o MUNICIPIO DE URANDI poderá: 

a) Liberar a empresa fornecedora do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados. 

b) Convocar as demais empresas fornecedoras para assegurar igual oportunidade de negociação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PEDIDO, ENTREGA, RECEBIMENTO E VIGÊNCIA. 

3.1 Na contagem dos prazos, previstos excluir-se-á o dia da solicitação e publicação da Ata de Registro de 

Preços, e incluir-se-á o dia do vencimento. Só se iniciam ou vencem os prazos referidos em dia de 

expediente no licitador. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – As secretarias interessadas efetuarão seus pedidos a Detentora da Ata 

mediante requisição com Carta Contrato, com indicação da dotação orçamentária por onde correrá a 

despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive e-mail. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A entrega do material deverá ser realizada em até 30 (trinta) dias, nos locais 

indicados, mediante solicitação do órgão solicitante ou participante, por profissionais e por meios 

habilitados, que será entregue à contratada, contendo a quantidade e os locais de entrega. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O material será recebido provisoriamente; o recebimento definitivo será feito 

após a verificação da qualidade dos mesmos, e consequentemente aceito, no prazo de 05 (cinco) dias a 

contar do início da execução. 
 

PARÁGRAFO QUARTO: Esta Ata de Registro de Preços terá vigência de 12(doze) meses a contar da data 

de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS ORGÃOS GERENCIADOR E PARTICIPANTES 

4.1 O Registro de Preços para a “contratação de empresa para o fornecimento futuro e eventual de 

condicionadores de ar, ventiladores, equipamentos de refrigeração, equipamentos de cozinha, mobiliários 

de escritório, mobiliários escolar, mobiliários de cozinha, mobiliários doméstico, equipamentos e artigos 

de uso médico e dentário, Equipamentos para sonorização e equipamentos de limpeza destinados a 

manutenção dos serviços das secretarias do Município de Urandi BA”, terá como integrantes da 

Secretaria de Finanças do Município. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os órgãos integrantes da Ata de Registro de Preços não estão obrigados a 

utilizar na totalidade os quantitativos previstos no Anexo II, ficando-lhe facultada a utilização de outros 

meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, 

nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor estimado da Ata de Registro de Preços é de R$ .......... (...........) e será 

distribuído conforme abaixo: 

 

ITEM 
QUA
NT 

UF DESCRIÇÃO DO PRODUTO MARCA 
V. UNIT. 

R$ 
V. GLOBAL 

R$ 

       

       

       

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 

5.1 O pagamento será efetuado em até 30 dias após a conferência da entrega do material e serão 

contados a partir da apresentação da Nota Fiscal na Secretaria Municipal de Finanças, desde que tenha 

ocorrido a total e efetiva entrega do objeto relacionado na Carta Contrato, pelo ÓRGÃO SOLICITANTE ou 

PARTICIPANTE. A apresentação da Nota Fiscal deverá informar a modalidade e numero da licitação, 

empenho e dados bancários Banco do Brasil, conta xxxx, Agência xxx, ou através de Boleto Bancário, na 

PLATAFORMA FEBRABAN. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Por ocasião dos pagamentos deverá ser apresentado: 

a) Nota Fiscal; 

b) Certidão Negativa de Débitos Junto ao INSS; 

c) Certidão de Regularidade do FGTS; 

d) Certidão Negativa de Débitos Municipais; 

e) Certidão Negativa Trabalhista. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum pagamento será efetuado sem apresentação dos documentos a que 

alude o item anterior, bem como enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira 

que for imposta à adjudicatária, em virtude de penalidade ou inadimplemento das obrigações assumidas 

pela adjudicatária ou decorrente do Contrato; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento somente efetuar-se-á mediante a tempestividade das certidões 

anteriormente mencionadas. Caso a contratada entregue certidão com data expirada ou que venha 

expirar-se antes da liquidação da despesa, ela será comunicada para substituir a certidão irregular por 

uma atualizada. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO E SUSPENÇÃO DA ATA DEREGISTRO DE PREÇOS 

O registro da empresa fornecedora será cancelado quando:  

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;  

b) Não retirar a nota de emprenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, 

sem justificativa aceitável;  

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 

mercado;  
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d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da lei nº 8.666/93 ou no art. 7º da lei nº 

10.520 de 2.002. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O cancelamento de registros nas hipóteses nesta clausula será formalizado por 

despacho do MUNICÍPIO DE URANDI, assegurando o contraditório e a ampla defesa. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente 

decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento desta Ata de Registro de 

Preços, devidamente comprovados e justificados:  

a) Por razão de interesse público;  

b) O registro de preços poderá ser cancelado ou suspenso no interesse da Administração e nas hipóteses 

dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela 

Administração. c) A pedido da empresa fornecedora. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA REVOGAÇÃO DA ATA 

Não havendo êxito nas negociações o MUNICÍPIO DE URANDI deverá proceder à revogação da Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

O descumprimento do prazo da entrega do produto/material sujeitará a fornecedora às seguintes 

sanções: 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela recusa injustificada para a entrega do produto/material e na execução dos 

serviços, nos prazos previstos neste edital, será aplicada multa na razão de 10% (dez por cento) calculado 

sobre o valor total da proposta, até 05 (cinco) dias consecutivos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega do produto/material e na 

execução dos serviços, além dos prazos estipulados neste edital, aplicação de multa na razão de 0,33 

(zero vírgula trinta e três por cento), por dia, de atraso ou de demora, calculado sobre o valor total da 

proposta, até 02 (dois) dias consecutivos de atraso ou de demora. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Pela entrega em desacordo com o solicitado, ou problemas na emissão da Nota 

Fiscal, aplicação de multa na razão de 10% (dez por cento), sobre o valor correspondente à parte 

inadimplida da proposta, por infração, com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva 

substituição dos produto/material e na execução dos serviços. 

 

PARÁGRAFO QUARTO - Nos termos do art. 7° da Lei nº. 10.520, de17/07/2002, a licitante, sem prejuízo 

das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos impedida de 

licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de Fornecedores 

do Município de Urandi, nos casos de: apresentação de documentação falsa; retardamento na entrega 

dos produtos/materiais; não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

comportamento inidôneo; fraude na execução do contrato; falha na execução do contrato. 
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CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Integram esta Ata de Registro de Preços, aplicando-se lhe todos os seus dispositivos, do Processo 

Administrativo nº 083/2018 - Pregão Presencial nº 045/2018SRP, com os termos aditados e a proposta 

da detentora da Ata naquilo que não contrariar as  presentes disposições. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2.002, e os Decretos nº 5.450, de 31de maio de 2005 e 6.204, de 5 de setembro 

de 2.007, e, subsidiariamente, a lei nº 8.666/93, e suas alterações. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Pregão Presencial nº 045/2018 SRP. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

A questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro Regional de Urandi, Estado da Bahia, excluído 

qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que 

precedeu. 

Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes 

legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das 

testemunhas abaixo. 

 

Urandi/BA, ...........de................ de  2018. 

  

_______________________ ______________________ 

DORIVAL BARBOSA DO CARMO                                                        GERALDO DIAS SANTANA        

PREFEITO MUNICIPAL                                                                                              SECRETÁRIO DE FINANÇAS 

CONTRATANTE                                                                                                                ORGÃO GERENCIADOR 

 

_______________________ 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

1ª____________________________________________ 

CPF: 

     

2ª____________________________________________ 

CP 
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ANEXO VIII 

MINUTA DE CARTA-CONTRATO Nº XXX/2018 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2018 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XXX/2018 

 
 
Processo nº 083/2018 
Empresa: 
CNPJ N.º:  
End.:  
Cidade:                   CEP:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO – ..........................................................., sendo os 
quantitativos e especificações constantes na Cláusula seguinte: 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO 
VALORUNIT

.  
VALOR 

GLOBAL 

     
    VALOR GLOBAL R$    

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO 
O valor para aquisição é de R$ xxxxx(xxxxxxxxxxxxxxxxx) resultante da multiplicação das 
quantidades da planilha e dos preços registrados, objeto do Edital e da Ata de Registro de 
Preços (ARP). 
 
CLÁUSULA QUARTA: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
As despesas decorrentes do fornecimento do contratado correrão à conta de recursos 
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a 
saber: 
 

UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

 

PROJETO / ATIVIDADE  

ELEMENTO DE DESPESA  

FONTE DE RECURSO  

 
CLÁUSULA QUINTA: VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO 
Esta Carta Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura até o total adimplemento 
das obrigações assumidas. 
 
CLÁUSULA SÉXTA: DO FORO 
Fica eleito pelas partes, com renúncia de qualquer outro, o Foro da Comarca de Urandi, Bahia 
para dirimir quaisquer questões oriundas deste Instrumento, renunciando a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja ou se torne. 
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E por estarem de acordo com as condições estabelecidas neste Instrumento, as partes assinam 
o presente em 02 (duas) vias de igual teor. 
 
Urandi BA- ,xx de xxxxx de 2018. 
 
________________________________                       ___________________________ 
GERALDO DIAS DE SANTANA                                     EMPRESA 
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS   CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 


